УКРАЇНА

Бердянська міська рада

ПРОТОКОЛ
Тридцять сьома сесія
м.Бердянськ
22.12.2017 10:00
Усього депутатів:
Присутні на сесії:
Запрошених:

37
33 (список додається)
15 (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 – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Порядок денний
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - Пропозиція ЧЕПУРНИЙ В.П.:
1. Включити до порядку денного наступні проекти:
№47. Про затвердження міської програми надання безоплатної правової допомоги
населенню м. Бердянська на 2018 – 2019 роки (щодо вирішення питань із обліком
спожитого газу);
№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 „Охорона здоров’я міста Бердянська на 2018 рік”.
№50 Про внесення змін до програми розвитку фізичної культури та спорту
м.Бердянськ на 2017 рік;
№51 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;
№52. Про затвердження Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її
виробництво, транспортування, постачання в новій редакції;
№53. Про затвердження Програми капітального ремонту, будівництва, реконструкції
та придбання об`єктів міського благоустрою на 2017 рік в новій редакції;
№54 Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного
розвитку м.Бердянськ на 2017 рік;
№55 Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 23.12.2016 № 39
„Про міський бюджет на 2017 рік”;
№56 Про міський бюджет на 2018 рік.
2. Виключити з порядку денного наступні проекти:
№36 Про затвердження Програми поточного ремонту, утримання об’єктів міського
благоустрою та благоустрою міських територій на 2017 рік в новій редакції;
№37 Про затвердження Програми капітального ремонту ліфтів у житлових
будинках м.Бердянськ на 2017 рік в новій редакції;
№39 Про погодження Інвестиційної програми приватного акціонерного товариства
„Бердянське підприємство теплових мереж” на 2018 рік;
№41 Про внесення змін до Міської програми охорони навколишнього природного

середовища на 2016-2020 роки;
№45 Про затвердження Порядку моніторингу придбання товарів, робіт, послуг
комунальними підприємствами Бердянської міської ради;
№46 Про внесення змін до Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у
м.Бердянськ.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Порядок денний з урахуванням змін
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ – Регламент роботи сесії

№ п/п

Питання, зняті з розгляду порядку денного

36

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 ліфтів у житлових будинках
м.Бердянськ на 2017 рік в новій редакції.
Про погодження Інвестиційної програми приватного акціонерного товариства
„Бердянське підприємство теплових мереж” на 2018 рік.
Про внесення змін до Міської програми охорони навколишнього природного середовища на
2016-2020 роки.
Про затвердження Порядку моніторингу придбання товарів, робіт, послуг комунальними
підприємствами Бердянської міської ради.
Про внесення змін до Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у
м.Бердянськ.

37
39
41
45
46

№ п/п
1
2
3

Питання порядку денного
Про правовідносини щодо майна комунальної власності
Про взаємовідносини щодо оренди комунального майна, орендодавцями
виступають комунальні підприємства Бердянської міської ради

якого

Про майнові питання

4

Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади
м.Бердянська, що не підлягають приватизації у 2018 році

5

Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади
м.Бердянська, що підлягають приватизації у 2018 році

6

Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади
м.Бердянська, що підлягають приватизації у 2018 році за способами

7
8
9

10

11
12

Про поділ об’єктів нерухомості
Про прийняття майна до комунальної власності
Про внесення змін до Статуту комунального підприємства „Міськспецексплуатація”
Бердянської міської ради та затвердження його в новій редакції
Про внесення змін до рішення сесії Бердянської міської ради від 23.02.2017 № 17 „Про
затвердження Програми з управління комунальним майном територіальної громади
м.Бердянська на 2017 рік”
Про затвердження Програми з управління комунальним майном територіальної громади
м.Бердянська на 2018 рік
Про переведення садових будинків у жилі будинки

13

14

15
16
17

18

Про присвоєння назви проїздам в м.Бердянську
Про внесення змін до Програми з впровадження заходів щодо збереження, охорони,
відтворення та раціонального використання земельних ресурсів міста Бердянськ на 2016–
2020 роки, затвердженої рішенням шостої сесії Бердянської міської ради VII скликання від
21.01.2016 № 21
Про надання згоди на прийняття земельної ділянки до комунальної власності
територіальної громади м. Бердянська Запорізької області в особі Бердянської міської
ради
Про припинення права користування земельними ділянками
Про надання дозволів на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
Про надання дозволів приватному акціонерному товариству “Бердянськбуд” на
розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості)

19

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

20

Про відмову в наданні дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок

21

Про передачу у власність земельних ділянок по вул. Тульській, 45 / пр. Східному, 86, вул.
Сеченова, 163, та інших

22
23
24
25

Про передачу у власність земельних ділянок
Про передачу в оренду земельних ділянок
Про поновлення договорів оренди земельних ділянок
Про погодження поділу земельних ділянок

26

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

27

Про поновлення договорів оренди землі фізичній особі-підприємцю Кошкіну Андрію
Олександровичу

28

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

29

Про затвердження Програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів
комунального та соціально-культурного призначення на 2018 рік

30

Про затвердження Програми соціального захисту сімей міста, які знаходяться в складних
життєвих обставинах, на 2018-2021 роки

31

Про затвердження Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції
та членів їх сімей, на 2018-2021 роки

32

Про затвердження міської Програми залучення безробітних до громадських робіт
„Подолаємо безробіття разом” на 2018-2022 роки

33
34

Про створення інклюзивно-ресурсного центру
Про внесення змін до Цільової програми розвитку галузі «Освіта» міста Бердянська на

2017-2018 роки
35

Про відкриття відділення вільної боротьби в Дитячо-юнацькій спортивній школі відділу
сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради

38

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

40

Про затвердження Програми рятування життя людей на водних об’єктах на 2017 рік в
новій редакції

42
43
44
47

48
49
50

51

Про проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів
Про затвердження плану роботи Бердянської міської ради на I півріччя 2018 року
Про затвердження Програми проведення рекламної кампанії міста Бердянська на 2018 рік
Про затвердження міської програми надання безоплатної правової допомоги населенню
м. Бердянська на 2018 – 2019 роки (щодо вирішення питань із обліком спожитого газу)
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 затвердження Програми „Охорона здоров’я міста Бердянська на 2018 рік”
Про внесення змін до програми розвитку фізичної культури та спорту м.Бердянськ на 2017
рік
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

52

Про затвердження Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання в новій редакції

53

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

54

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

55

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

56
57
58

Про міський бюджет на 2018 рік
Різне
Закриття сесії

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ШАПОВАЛОВ Володимир Іванович
БАЙДАЛА Віталій Вячеславович

1
Про правовідносини
власності

щодо майна комунальної

ВАТУТІН Валерій Володимирович
СВІДЛО Олександр Петрович
ВРУБЛЕВСЬКИЙ Олександр Дмитрович
ГЕОРГІЄВ Євген Іванович
БІЛОУСОВ Андрій Анатолійович
ПУТРЯ Сергій Валерійович
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ХОЛОД Олексій Олексійович
Секретар міської ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 1, Утрим. – 1.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про правовідносини щодо майна комунальної
власності
За – 28, Проти – 1, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - Пропозиція ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.:
1. Виключити пункти 1.3.4 та 1.2.5
За – 7, Проти – 4, Утрим. – 12.
НЕ ПРИЙНЯТИ - Пропозиція СВІДЛО О.П.: передати на баланс комунальному
підприємству „Аптека №195” приміщення за адресою: м.Бердянськ, Мелітопольське
шосе, 89,а та дозволити здійснювати суборенду.
За – 28, Проти – 1, Утрим. – 1.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про правовідносини щодо майна комунальної
власності (рішення № 1 додається) зі змінами
2 Про взаємовідносини щодо оренди комунального
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
майна, орендодавцями якого виступають комунальні
підприємства Бердянської міської ради
ШАПОВАЛОВ Володимир Іванович
ВИРІШИЛИ:

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

ШАПОВАЛОВ Володимир Іванович
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
СВІДЛО Олександр Петрович
РУДНИЦЬКИЙ Микола Миколайович

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 27, Проти – 1, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Про майнові питання
За – 21, Проти – 1, Утрим. – 4.

ПРИЙНЯТИ - Пропозиція СУШКО Б.В.:
У зв’язку з припиненням договірних відносин та ефективним використанням майна
комунальної власності
Пункт 1.3. проекту рішення доповнити пунктами 1.3.3. – 1.3.4. наступного змісту:
1.3.3. м. Бердянськ, пр. Праці, 27, площею 19,50 кв.м, після оформлення акта здачіприймання нежитлового приміщення попереднім орендарем. Напрямок використання –
орендар визначає самостійно. Орендодавцем визначити комунальне підприємство
Бердянської міської ради «Бердянський центральний ринок». Комунальному
підприємству Бердянської міської ради «Бердянський центральний ринок» за
результатами проведення конкурсу укласти договір оренди комунального майна з
ВИРІШИЛИ: особою, визначеною постійно діючою конкурсною комісією для проведення конкурсу на
право оренди комунального майна територіальної громади міста Бердянська.
1.3.4. м. Бердянськ, вул. Гостинна (Свердлова), 28, площею 88,60 кв.м, після
оформлення акта здачі-приймання нежитлового приміщення попереднім орендарем.
Напрямок використання – орендар визначає самостійно. Орендодавцем визначити
Управління комунальної власності Бердянської міської ради. Управлінню комунальної
власності Бердянської міської ради за результатами проведення конкурсу укласти
договір оренди комунального майна з особою, визначеною постійно діючою конкурсною
комісією для проведення конкурсу на право оренди комунального майна
територіальної громади міста Бердянська.
СВІДЛО Олександр Петрович
ХОЛОД Олексій Олексійович
Секретар міської ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 1, Утрим. – 1.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Пропозиція ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І. з урахуванням доповнення
рекомендованого постійною комісією з питань реалізації державної регуляторної
політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю, а саме:
Преамбулу проекту рішення слова: «враховуючи протокол постійної комісії
міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької
діяльності та управління комунальною власністю від 22.11.2017 №42» замінити
словами: «враховуючи протоколи постійної комісії міської ради з питань реалізації
державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління
комунальною власністю від 22.11.2017 №42, від 08.12.2017 №43»
Виключити з п. 1.2 проекту рішення слова: «зливний люк №4 – 3 шт.».
У зв’язку з виготовленням технічних паспортів на приміщення внести зміни до:
- п.1.4. проекту рішення, замінивши слова: «площею 27,32 кв.м», словами:
«площею 25,60 кв.м»;
- п.1.3.2 проекту рішення, замінивши слова: «площею 90,20 кв.м», словами:
«площею 89,10 кв.м».
Внести зміни до п. 1.3.1. проекту рішення, замінивши слова: «Напрямок
використання – орендар визначає самостійно, окрім виробничої діяльності та
закладів з нічним режимом роботи», словами: «Напрямок використання –
продовольчий магазин з реалізацією акцизної групи товарів».
Проект рішення доповнити пунктом 1.5. наступного змісту:
1.5. Розірвати за взаємною згодою сторін договір оренди комунального майна від
23.06.2017 №1438, розташованого за адресою: м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 89а, площею 15,90 кв.м, з фізичною особою-підприємцем Подгайною Ольгою
Володимирівною.
Підстава: заява фізичної особи-підприємця Подгайної Ольги Володимирівни від
27.11.2017 №б/н (реєстр. номер ЦНАП 23991 від 27.11.2017).
Проект рішення доповнити пунктами 5-8 наступного змісту:
«5. Внести зміни до п. 1.2.1. рішення тридцять четвертої сесії міської ради VIІ
скликання від 26.10.2017 р. №2 «Про правовідносини щодо майна комунальної
власності», замінивши слова: «строком до 30.09.2017 р.», словами: «строком до
30.09.2020 р.».

6. Прийняти до комунальної власності територіальної громади міста Бердянська
у відповідності до Закону України “Про забезпечення реалізації прав мешканців
гуртожитків” гуртожитки у місті Бердянську за адресами:
- м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 75;
- м. Бердянськ, вул. Горького, 7;
- м. Бердянськ, вул. Свободи, 60;
- м. Бердянськ, вул. Земська, 19;
- м. Бердянськ, вул. Італійська, 102;
- м. Бердянськ, вул. Європейська, 72;
- м. Бердянськ, вул. Європейська, 74;
- м. Бердянськ, вул. Бакинська, 37а.
7. Управлінню комунальної власності Бердянської міської ради забезпечити
підготовку необхідних документів з метою прийняття вказаних у п. 6 гуртожитків.
8. У випадку відсутності згоди власників (володільців, балансоутримувачів)
гуртожитків вказаних у п. 6 юридичному управлінню виконавчого комітету Бердянської
міської ради здійснити претензійно-позовну роботу направлену на виконання цього
рішення».
Відповідно пункти проекту рішення 5, 6 вважати пунктами 9, 10.
За
– 24, Проти – 1, Утрим. – 1.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про майнові питання (рішення № 3 додається) зі
змінами
4
Про затвердження переліку об’єктів комунальної
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
власності територіальної громади м.Бердянська, що не
підлягають приватизації у 2018 році
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ШАПОВАЛОВ Володимир Іванович
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 24, Проти – 1, Утрим. – 1.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження переліку об’єктів комунальної
власності територіальної громади м.Бердянська, що не підлягають
приватизації у 2018 році (рішення № 4 додається)
5
Про затвердження переліку об’єктів комунальної
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
власності територіальної громади м.Бердянська, що
підлягають приватизації у 2018 році
ШАПОВАЛОВ Володимир Іванович
ВИРІШИЛИ:

ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 1, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження переліку об’єктів комунальної
власності територіальної громади м.Бердянська, що підлягають приватизації у
2018 році (рішення № 5 додається)
6
Про затвердження переліку об’єктів комунальної
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
власності територіальної громади м.Бердянська, що
підлягають приватизації у 2018 році за способами
ШАПОВАЛОВ Володимир Іванович
ВИРІШИЛИ:

ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
МАРТИЩЕНКО Олена Олександрівна
БАЙДАЛА Віталій Вячеславович
ГЕОРГІЄВ Євген Іванович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 30, Проти – 1, Утрим. – 1.

ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження переліку об’єктів комунальної
власності територіальної громади м.Бердянська, що підлягають приватизації у
2018 році за способами
За – 14, Проти – 3, Утрим. – 7.
НЕ ПРИЙНЯТИ - Пропозиція БАЙДАЛА В.В.:
Включити приміщення колишнього паспортного столу (вул.Італійська, 65) в перелік
об’єктів на приватизацію в 2018 році.
За – 29, Проти – 1, Утрим. – 1.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження переліку об’єктів комунальної
власності територіальної громади м.Бердянська, що підлягають приватизації у
2018 році за способами (рішення № 6 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
7 Про поділ об’єктів нерухомості
ШАПОВАЛОВ Володимир Іванович
ВИРІШИЛИ:

ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 1, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про поділ об’єктів нерухомості (рішення № 7
додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
8 Про прийняття майна до комунальної власності
ШАПОВАЛОВ Володимир Іванович
ВИРІШИЛИ:

ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
БАЙДАЛА Віталій Вячеславович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 29, Проти – 0, Утрим. – 1.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про прийняття майна до комунальної власності
(рішення № 8 додається)
9
Про внесення змін до Статуту комунального
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
підприємства „Міськспецексплуатація” Бердянської
міської ради та затвердження його в новій редакції
БАЙДАЛА Віталій Вячеславович
ВИРІШИЛИ:

ШАПОВАЛОВ Володимир Іванович
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 29, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до Статуту комунального
підприємства „Міськспецексплуатація” Бердянської міської ради та
затвердження його в новій редакції
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 1.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Статуту комунального
підприємства „Міськспецексплуатація” Бердянської міської ради та
затвердження його в новій редакції (рішення № 9 додається)
10 Про внесення змін до рішення сесії Бердянської
міської ради від 23.02.2017 № 17 „Про затвердження
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
Програми
з
управління
комунальним
майном
територіальної громади м.Бердянська на 2017 рік”
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ВИРІШИЛИ:

ШАПОВАЛОВ Володимир Іванович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 31, Проти – 0, Утрим. – 1.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до рішення сесії Бердянської
міської ради від 23.02.2017 № 17 „Про затвердження Програми з управління
ВИРІШИЛИ:
комунальним майном територіальної громади м.Бердянська на 2017 рік”
(рішення № 10 додається)
11
Про затвердження Програми з управління
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
комунальним
майном
територіальної
громади
м.Бердянська на 2018 рік
ШАПОВАЛОВ Володимир Іванович
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми з управління
комунальним майном територіальної громади м.Бердянська на 2018 рік
(рішення № 11 додається)
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
ВИРІШИЛИ:

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ШАПОВАЛОВ Володимир Іванович

12 Про переведення садових будинків у жилі будинки

МАЛИНОВСЬКА А.М.
начальник управління
містобудування та архітектури,
головний архітектор міста
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про переведення садових будинків у жилі будинки
(рішення № 12 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
13 Про присвоєння назви проїздам в м.Бердянську
МАЛИНОВСЬКА А.М.
начальник управління
містобудування та архітектури,
головний архітектор міста
ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 1.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про присвоєння назви проїздам в м.Бердянську
(рішення № 13 додається)
14 Про внесення змін до Програми з впровадження
заходів щодо збереження, охорони, відтворення та
раціонального використання земельних ресурсів міста
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
Бердянськ на 2016–2020 роки, затвердженої рішенням
шостої сесії Бердянської міської ради VII скликання від
21.01.2016 № 21
БОХАНОВА Н.М.
начальник управління земельних
ресурсів
ШАПОВАЛОВ Володимир Іванович
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми з впровадження
заходів щодо збереження, охорони, відтворення та раціонального
використання земельних ресурсів міста Бердянськ на 2016–2020 роки,
затвердженої рішенням шостої сесії Бердянської міської ради VII скликання від
21.01.2016 № 21 (рішення № 14 додається)

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

15 Про надання згоди на прийняття земельної ділянки
до комунальної власності територіальної громади м.

Бердянська Запорізької області в особі Бердянської
міської ради
БОХАНОВА Н.М.
начальник управління земельних
ресурсів
ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання згоди на прийняття земельної ділянки
до комунальної власності територіальної громади м. Бердянська Запорізької
області в особі Бердянської міської ради (рішення № 15 додається)
16 Про припинення права користування земельними
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ділянками
БОХАНОВА Н.М.
начальник управління земельних
ресурсів
ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 1.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про припинення права користування земельними
ділянками (рішення № 16 додається)
17 Про надання дозволів на розроблення технічних
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
документацій із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)
БОХАНОВА Н.М.
начальник управління земельних
ресурсів
ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання дозволів на розроблення технічних
ВИРІШИЛИ: документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) (рішення № 17 додається)
18 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)
БОХАНОВА Н.М.
начальник управління земельних
ресурсів
ГОЛОСУВАЛИ: За – 15, Проти – 4, Утрим. – 2.
ВИРІШИЛИ:

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)
19
Про надання дозволу приватному підприємству
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
“Водокрут” на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки
БОХАНОВА Н.М.
начальник управління земельних
ресурсів
ГОЛОСУВАЛИ: За – 13, Проти – 4, Утрим. – 5.
НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання дозволу приватному підприємству
“Водокрут” на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації земельної ділянки
20 Про відмову в наданні дозволів на розроблення
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок
БОХАНОВА Н.М.
начальник управління земельних
ресурсів
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 3.
ВИРІШИЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про відмову в наданні дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (рішення № 18
додається)

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

21 Про передачу у власність земельних ділянок по вул.
Тульській, 45 / пр. Східному, 86, вул. Сеченова, 163, та
інших

БОХАНОВА Н.М.
начальник управління земельних
ресурсів
ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про передачу у власність земельних ділянок по вул.
Тульській, 45 / пр. Східному, 86, вул. Сеченова, 163, та інших (рішення № 19
додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
22 Про передачу у власність земельних ділянок
БОХАНОВА Н.М.
начальник управління земельних
ресурсів
ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 1.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про передачу у власність земельних ділянок
(рішення № 20 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
23 Про передачу в оренду земельних ділянок
БОХАНОВА Н.М.
начальник управління земельних
ресурсів
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 2.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про передачу в оренду земельних ділянок (рішення
ВИРІШИЛИ:
№ 21 додається)
24
Про поновлення договорів оренди земельних
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ділянок
БОХАНОВА Н.М.
начальник управління земельних
ресурсів
ВАТУТІН Валерій Володимирович
ВИРІШИЛИ:

ХОЛОД Олексій Олексійович
Секретар міської ради

Попередив депутата Мартищенко О.О. про дотримання
вимог чинного законодавства в частині врегулювання
можливого конфлікту інтересів

БАЙДАЛА Віталій Вячеславович
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 30, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про поновлення договорів оренди земельних
ділянок
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 1.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про поновлення договорів оренди земельних ділянок
(рішення № 22 додається) з урахуванням змін, рекомендованих постійною комісією
ВИРІШИЛИ: з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, а
саме: в п. 55, а саме, замість слів „строком до 01.12.2022 р.” читати „строком до
01.12.2020 р.”
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
25 Про погодження поділу земельних ділянок
БОХАНОВА Н.М.
начальник управління земельних
ресурсів
ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про погодження поділу земельних ділянок (рішення
ВИРІШИЛИ:
№ 23 додається)
26 Про надання дозволів на розроблення проектів
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
землеустрою щодо відведення земельних ділянок під
об’єктами нерухомого майна
БОХАНОВА Н.М.

начальник управління земельних
ресурсів
ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання дозволів на розроблення проектів
ВИРІШИЛИ: землеустрою щодо відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого
майна (рішення № 24 додається)
27 Про поновлення договорів оренди землі фізичній
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
особі-підприємцю Кошкіну Андрію Олександровичу
БОХАНОВА Н.М.
начальник управління земельних
ресурсів
ВРУБЛЕВСЬКИЙ Олександр Дмитрович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 28, Проти – 0, Утрим. – 3.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про поновлення договорів оренди землі фізичній
особі-підприємцю Кошкіну Андрію Олександровичу
За – 23, Проти – 1, Утрим. – 4.

ПРИЙНЯТИ - Пропозиція ВРУБЛЕВСЬКИЙ О.Д.:
- в абзаці 1 пункту 1 виключити слова: “Залишити без змін рішення тридцять
першої сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 17.08.2017 № 21 “Про
поновлення договорів оренди земельних ділянок”;
- в абзацах 2, 3, 5, замість слів: “відмовити” читати: “поновити”;
- додати підставу: заяви від 07.11.2017 № 22665, № 22659, № 22668, №
ВИРІШИЛИ:
22661 та акти Бердянської об'єднаної державної податкової інспекції Головного
управління ДФС у Запорізькій області від 11.07.2017 № 1760-07;
- пункти 23, 24, 27, 29 рішення тридцять першої сесії Бердянської міської ради
VIІ скликання від 17.08.2017 № 21 “Про поновлення договорів оренди земельних
ділянок” - скасувати;
- привести нумерацію пунктів у відповідність.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 1, Утрим. – 5.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про поновлення договорів оренди землі фізичній
особі-підприємцю Кошкіну Андрію Олександровичу (рішення № 25 додається)
зі змінами
28
Про затвердження Програми будівництва,
реконструкції
та
капітального
ремонту
об’єктів
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
комунального та соціально-культурного призначення на
2017 рік в новій редакції
ЛІ О.І.
в.о. начальника управління
капітального будівництва,
реконструкції та технічного нагляду
ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, 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
ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми будівництва,
реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального та соціальнокультурного призначення на 2017 рік в новій редакції (рішення № 26
додається) зі змінами, а саме: привести у відповідність проект заходів виконання
Програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального
ВИРІШИЛИ:
та соціально-культурного призначення на 2017 рік в новій редакції з урахування
прийнятого рішення 36 (позачергової) сесії Бердянської міської ради від 15.12.2017
№ 11 „Про внесення змін та доповнень до Програми будівництва, реконструкції та
капітального ремонту об’єктів комунального та соціально-культурного призначення
на 2017 рік”.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
29
Про затвердження Програми будівництва,
реконструкції
та
капітального
ремонту
об’єктів
комунального та соціально-культурного призначення на

2018 рік
ЛІ О.І.
в.о. начальника управління
капітального будівництва,
реконструкції та технічного нагляду
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми будівництва,
реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального та соціальнокультурного призначення на 2018 рік
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми будівництва,
реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального та соціальнокультурного призначення на 2018 рік (рішення № 27 додається) з урахуванням
змін та доповнень рекомендованих постійними комісіями, а саме:
- в розділ ІІІ «Об'єкти благоустрою» внести п.1. «Реконструкція фонтану в сквері
Пушкіна м.Бердянськ Запорізької області», та в графу фінансування «500000,00 грн.»;
- в розділ ІІІ «Об'єкти благоустрою» внести п.2. «Реконструкція пр.Праці м.Бердянськ
ВИРІШИЛИ:
Запорізької області», та в графу фінансування «11109440,00 грн.»;
- в розділі VІ «Об'єкти охорони здоров'я» п.1. «Капітальний ремонт будівлі КУ
«Бердянський центр первинної медико-санітарної допомоги» БМР по пр.Перемоги,
8/34 м.Бердянськ Запорізької області (ІІ етап)», виключити;
- в розділі VІ «Об'єкти охорони здоров'я» внести п.1. «Реконструкція кардіологічного
корпусу міської лікарні м.Бердянськ (І черга)», та в графу №6 фінансування
«2990000,00 грн.».
30 Про затвердження Програми соціального захисту
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
сімей міста, які знаходяться в складних життєвих
обставинах, на 2018-2021 роки
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми соціального захисту
сімей міста, які знаходяться в складних життєвих обставинах, на 2018-2021
роки
За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми соціального захисту
сімей міста, на 2018-2021 роки (рішення № 28 додається) з урахуванням змін
рекомендованих постійними комісіями, а саме:
У зв`язку з програмно - цільовим методом та рекомендаціями фінансового управління
ВИРІШИЛИ: виконкому виникла необхідність внесення змін до проекту рішення, а саме:
1. Назву проекту рішення викласти у наступній редакції: “Про затвердження Програми
соціального захисту мешканців міста, на 2018-2021 роки”.
2. Затвердити Програму соціального захисту мешканців міста, на 2018-2021 роки в
новій редакції”.
31 Про затвердження Програми соціальної підтримки
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
учасників антитерористичної операції та членів їх сімей,
на 2018-2021 роки
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми соціальної підтримки
учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, на 2018-2021 роки
За – 25, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми соціальної підтримки
учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, на 2018-2021 роки
(рішення № 29 додається) зі змінами, а саме:

розділ 4. “Заходи реалізації Програми”, а саме: фінансування
- пункту 1. “Матеріальне забезпечення та санаторно-курортне лікування
учасників АТО” підпунктів 1.1., 1.2.,1.3.
- пункту 4. “Соціальний захист дітей учасників АТО” підпунктів 4.3,4.4;
- пункту 5. “Соціальна підтримка в сфері житлово-комунальних послуг та
земельних відносин” підпункту 5.3. перенести до Програми соціального захисту
мешканців міста, на 2018-2021 роки;
- виключити підпункт 1.6. „Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам,
які уклали контракт на проходження військової служби у Збройних Силах України на
особливий період”.
32
Про затвердження міської Програми залучення
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
безробітних
до
громадських
робіт
„Подолаємо
безробіття разом” на 2018-2022 роки
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ВРУБЛЕВСЬКИЙ Олександр Дмитрович
Оголосив про наявність конфліку інтересів
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 25, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження міської Програми залучення
безробітних до громадських робіт „Подолаємо безробіття разом” на 2018-2022
роки
За – 24, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження міської Програми залучення
безробітних до громадських робіт „Подолаємо безробіття разом” на 2018-2022
роки (рішення № 30 додається) з урахуванням змін та доповнень рекомендованих
постійними комісіями, а саме:
- в пункті 1. перед словом «(додається)» доповнити словами «та «Фінансування з
міського бюджету «Міської програми залучення безробітних до громадських робіт
«Подолаємо безробіття разом» на 2018 – 2022 роки» для організації та проведення
оплачуваних громадських робіт у 2018 році»;
ВИРІШИЛИ: - додаток «Фінансування з міського бюджету «Міської програми залучення безробітних
до громадських робіт «Подолаємо безробіття разом» на 2018 – 2022 роки» для
організації та проведення оплачуваних громадських робіт у 2018 році» викласти в
наступній редакції:
- Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської
міської ради - 164 100,0 грн.;
- Комунальне підприємство “Рятувально-водолазна служба” виконавчого комітету
Бердянської міської ради - 24 950 грн.;
- Комунальне підприємство «Ритуал» виконавчого комітету Бердянської міської ради 24 950 грн.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
33 Про створення інклюзивно-ресурсного центру
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ШАПОВАЛОВ Володимир Іванович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 25, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про створення інклюзивно-ресурсного центру
(рішення № 31 додається)
34 Про внесення змін до Цільової програми розвитку
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
галузі «Освіта» міста Бердянська на 2017-2018 роки
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до Цільової програми розвитку
галузі «Освіта» міста Бердянська на 2017-2018 роки
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

галузі «Освіта» міста Бердянська на 2017-2018 роки (рішення № 32 додається)
з урахуванням змін рекомендованих постійною комісією з гуманітарних питань,
депутатської етики та законності
35 Про відкриття відділення вільної боротьби в ДитячоЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
юнацькій спортивній школі відділу сім’ї, молоді та
спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про відкриття відділення вільної боротьби в ДитячоВИРІШИЛИ: юнацькій спортивній школі відділу сім’ї, молоді та спорту виконавчого
комітету Бердянської міської ради (рішення № 33 додається)
38
Про
затвердження
Програми
проведення
будівництва, реконструкції, капітального ремонту,
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
поточного ремонту та утримання автомобільних доріг 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 Програми проведення
ВИРІШИЛИ: будівництва, реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту та
утримання автомобільних доріг на 2017 рік в новій редакції
ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, 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 № 34
додається) з урахуванням змін рекомендованих спільним засіданням постійних
комісій, а саме:
Привести у відповідність проект заходів виконання Програми відповідно до прийнятого
рішення 36-ї позачергової сесії БМР від 15.12.2017 №14 «Про затвердженн Програми
проведення будівництва, реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту та
утримання автомобільних доріг на 2017 рік в новій редакції» .
1. В розділі 2 «Капітальні видатки»:
п.9 Видалити слова «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Софіївська
в м. Бердянськ».
п.8 Додати слова:
«капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Софіївська в м. Бердянськ»;
«капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Ялтинська в м. Бердянськ»;
ВИРІШИЛИ: «капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Олега Сухарєва в м. Бердянськ»;
« капітальний ремонт дороги по вул. І. Богуна від пл. Соборності до вул. Таганрозької в
м. Бердянськ»;
«капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Херсонська в м. Бердянськ».
п.7 зменшити на 40 000 грн.
Додати п.15: « капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Бахчисарайська
в м. Бердянськ; «капітальний ремонт дороги по вул. Спортивна від вул. Ломоносова до
вул. 17 Вересня в м. Бердянськ» на суму 40 000 грн.
п.10 зменшити на суму 19 596 та перозподілит до п.16.
Додати п.16 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пр. Західний від
Мелітопольського шосе до перетинання з вул. Консульська в м. Бердянськ» на загальну
суму 871 118,00 грн., в тому числі субвенція складає 845 571,00 грн. м.б. 25 547 (19 596
грн. з п.16 + 5 951 грн. додаткові кошти)
Всього за Програмою 45 997 579,0 грн.
Програма збільшена на 851 522 грн. ( субвенція 845 571 ; м.б. 5 951)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ГОРЯЧОВ Г.Г.
заступник міського голови з питань

40 Про затвердження Програми рятування життя людей
на водних об’єктах на 2017 рік в новій редакції

діяльності виконавчих органів ради
ВРУБЛЕВСЬКИЙ Олександр Дмитрович
ГОЛОСУВАЛИ:

Оголосив про наявність конфліку інтересів

За – 25, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми рятування життя людей
на водних об’єктах на 2017 рік в новій редакції (рішення № 35 додається)
42 Про проведення конкурсу на надання послуг з
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
вивезення побутових відходів
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ВИРІШИЛИ:

БАЙДАЛА Віталій Вячеславович
СВІДЛО Олександр Петрович
ГОРЯЧОВ Г.Г.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про проведення конкурсу на надання послуг з
вивезення побутових відходів (рішення № 36 додається)
43 Про затвердження плану роботи Бердянської міської
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ради на I півріччя 2018 року
ХОЛОД Олексій Олексійович
Секретар міської ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження плану роботи Бердянської міської
ВИРІШИЛИ:
ради на I півріччя 2018 року (рішення № 37 додається)
44 Про затвердження Програми проведення рекламної
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
кампанії міста Бердянська на 2018 рік
ШАПОВАЛОВ Володимир Іванович
ВИРІШИЛИ:

МІЩЕНКО В.В.
начальник відділу реклами курорту
та туризму
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми проведення рекламної
кампанії міста Бердянська на 2018 рік
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми розвитку туризму та
популяризації туристичного потенціалу міста Бердянська на 2018 рік (рішення
№ 38 додається) з урахуванням змін та доповнень рекомендованих постійними
комісіями, а саме:
1. Назву проекту рішення викласти у наступній редакції: “Про затвердження Програми
розвитку туризму та популяризації туристичного потенціалу міста Бердянська на 2018
рік”.
2. В преамбулі після слів: “з метою організації....” виключити слова “проведення
рекламної кампанії” та далі читати за текстом.
3. Пункт 1 проекту рішення викласти у наступній редакції: “Затвердити Програму
розвитку туризму та популяризації туристичного потенціалу міста Бердянська на 2018
рік”.
4. В розділах програми слова “рекламна кампанія”, “реклама” замінити на слово
“популяризація”.
5. Назву додатку 1 до Програми викласти в наступній редакції: “План заходів Програми
розвитку туризму та популяризації туристичного потенціалу міста Бердянська на 2018
рік”.
6. Пункт 13 додатку 1 до Програми викласти у наступній редакції: “Організація
засідання Ради туристичних міст” в графі вартість тис. грн читати 138,0.

7. У пункті Програми 6.1. замість 2 813,7 тис. грн читати 2 631,7 тис. грн.

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

47
Про затвердження міської програми надання
безоплатної
правової
допомоги
населенню
м.
Бердянська на 2018 – 2019 роки (щодо вирішення питань
із обліком спожитого газу)

ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
Депутат міської ради
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
СВІДЛО Олександр Петрович
БУКАЛО Сергій Іванович
ЦИНДРА Алла Іванівна
ЛОЛА Віталій Григорович
БАЙДАЛА Віталій Вячеславович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження міської програми надання
безоплатної правової допомоги населенню м. Бердянська на 2018 – 2019 роки
(щодо вирішення питань із обліком спожитого газу)
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ВИРІШИЛИ:

БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - Пропозиція ЦУКАНОВ В.В.:
1. В назві проекту рішення виключити слова (щодо вирішення питань із обліком
спожитого газу)
2. В преамбулі проекту рішення додати ст.ст. 9,12 закону України “Про
безоплатну правову допомогу”, ст. 91 Бюджетного кодексу України
3. Розділ VI Міської програми доповнити організаційними заходами з виконання
Програми:
- залучення фахівців у галузі права на конкурсних засадах для надання
безоплатної первинної правової допомоги на договірній основі у центрі надання
ВИРІШИЛИ: адміністративних послуг “Єдиний офіс” - 2018-2019 - місцевий бюджет;
- консультування з правових питань із залученням до роботи фахівців у галузі
права
- 2018-2019 - місцевий бюджет.
4. У розділі 7 Програми додати пункт 7.6. наступного змісту Програма відкрита для
внесення змін і може бути уточнена за рахунок перевиконання дохідної частини
місцевого бюджету .
5. У Додатку до проекту рішення
- за всім текстом додатку виключити слово “вторинної”
- виключити стовбчик № 5.
За
– 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження міської програми надання
ВИРІШИЛИ: безоплатної правової допомоги населенню м. Бердянська на 2018 – 2019 роки
(рішення № 39 додається) зі змінами.
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»
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: 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
ВИРІШИЛИ:
виплат за надані пільги окремим категоріям громадян» (рішення № 40
додається)
49 Про затвердження Програми „Охорона здоров’я
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
міста Бердянська на 2018 рік”
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми „Охорона здоров’я міста
ВИРІШИЛИ:
Бердянська на 2018 рік” (рішення № 41 додається)
50 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 – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до програми розвитку фізичної
культури та спорту м.Бердянськ на 2017 рік (рішення № 42 додається)
51
Про внесення змін до Програми укріплення
матеріально-технічної бази комунальних лікувальноЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
профілактичних 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 – 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 № 43 додається)
52 Про затвердження Процедури встановлення тарифів
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
на теплову енергію, її виробництво, транспортування,
постачання в новій редакції
ГОРЯЧОВ Г.Г.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Процедури встановлення тарифів
ВИРІШИЛИ: на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання в новій
редакції (рішення № 44 додається)
53 Про затвердження Програми капітального ремонту,
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
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
ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми капітального ремонту,
ВИРІШИЛИ: будівництва, реконструкції та придбання об’єктів міського благоустрою на
2017 рік в новій редакції
За
– 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми капітального ремонту,
ВИРІШИЛИ: будівництва, реконструкції та придбання об’єктів міського благоустрою на
2017 рік в новій редакції (рішення № 45 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
54
Про внесення змін до Програми соціальноекономічного та культурного розвитку м.Бердянськ на
ВИРІШИЛИ:

2017 рік
ПЛЮЩІЙ І.М.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми соціальноекономічного та культурного розвитку м.Бердянськ на 2017 рік (рішення № 46
додається)
55 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 – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін і доповнень до рішення міської
ради від 23.12.2016 № 39 „Про міський бюджет на 2017 рік”
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін і доповнень до рішення міської
ради від 23.12.2016 № 39 „Про міський бюджет на 2017 рік” (рішення № 47
додається) з доповненнями, а саме:
1. На підставі розпорядження голови обласної державної адміністрації від
22.12.2017 №721 „Про перерозподіл субвенції з державного бюджету на 2017 рік”
зменшити доходну частину загального фонду міського бюджету за кодом 41030800
„Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та
ВИРІШИЛИ: прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот” на
2693546,78 грн.
Внести зміни до видаткової частини загального фонду міського бюджету:
- збільшити за кодом 1513011 на 395283,08 грн;
- збільшити за кодом 1513012 на 16490,65 грн;
- збільшити за кодом 1513013 на 7846,22 грн;
- збільшити за кодом 1513014 на 6229,75 грн;
- збільшити за кодом 1513015 на 38770,74 грн;
- зменшити за кодом 1513016 на 3158167,22 грн.
2. Внести відповідні зміни у текстову частину та додатки до проекту рішення.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
56 Про міський бюджет на 2018 рік
БОЧКОВА Н.М.
начальник фінансового управління
виконкому
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
РУДНИЦЬКИЙ Микола Миколайович
ШАПОВАЛОВ Володимир Іванович
ВРУБЛЕВСЬКИЙ Олександр Дмитрович
БЕЗРОДНЯ Жанна Віталіївна
СВІДЛО Олександр Петрович
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про міський бюджет на 2018 рік (рішення № 48
додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
57 Різне
ВИРІШИЛИ:

БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
БЕЗРОДНЯ Жанна Віталіївна
СВІДЛО Олександр Петрович
ГЕОРГІЄВ Євген Іванович
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ХОЛОД Олексій Олексійович
Секретар міської ради
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

58 Закриття сесії

Міський голова

В. П. Чепурний

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

А.Г. Кіосов

