УКРАЇНА

Бердянська міська рада

ПРОТОКОЛ
Четверта (позачергова) сесія
місто Бердянськ
від 25.12.2015 10:00
Усього депутатів: 36
Присутні на сесії:
- міський голова
- депутати:
36 (список додається)
- запрошені
13 (список додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

Відкриття сесії

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 37, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - Кількісний склад секретаріату сесії - 3 особи
За – 37, Проти – 0, Утрим. – 0.

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - Персональний склад секретаріату сесії:
- Байдала Віталій Вячеславович - депутат міської ради
- Ганчева Катерина Валентинівна - завідувач сектору з питань діловодства та
контролю апарату міської ради
- Сарабєєва Наталія Олександрівна - в. о. начальника юридичного управління
Інформація про створення в Бердянській міській раді:
1) депутатської фракції „Соціалісти”.
Персональний склад фракції:
1. Безверхий Володимир Петрович - голова фракції
2. Северіна Галина Степанівна
3. Синеок Валерій Іванович
4. Смолянінова Тетяна Василівна;

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

2) депутатської фракції Бердянської міської організації
Партії „Відродження”.
Персональний склад фракції:
1. Білоусов Андрій Анатолійович - керівник фракції
2. Кюрчев Владислав Дмитрович;
3) депутатської фракції Бердянської міської організації
„Партії ветеранів Афганістану” в місті Бердянськ.
Персональний склад фракції:
1. Врублевський Олександр Дмитрович - голова
фракції
2. Калачов Ігор Анатолійович

2
Пропозиція внести зміни до проекту Порядку денного сесії, а
саме:
ПОПОВА Ірина Олександрівна
питання № 5 „Про затвердження Програми фінансування
витрат, пов’язаних з виконанням рішень Бердянського
міськрайонного суду” розглянути першим
За – 37, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Порядок денний
За – 37, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ з урахуванням пропозиції ПОПОВОЇ І.О. - Порядок денний

№
з/п
5
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11

Питання порядку денного
Про затвердження Програми фінансування витрат, пов’язаних з виконанням рішень
Бердянського міськрайонного суду
Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 11.02.2015 № 1 „Про міський
бюджет на 2015 рік”
Про міський бюджет на 2016 рік
Про внесення змін та доповнень до Програми будівництва, реконструкції та капітального
ремонту об’єктів комунального та соціально-культурного призначення на 2015 рік
Про внесення змін до Програми фінансування капітального ремонту об’єктів міського
благоустрою на 2015 рік
Про внесення змін до Програми зайнятості населення міста Бердянська на період до 2017
року
Про внесення змін до Програми забезпечення транспортних послуг на замовлення відділу
сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради на 2015 рік
Про обмеження продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв
Про затвердження Статуту комунального дошкільного навчального закладу загального
розвитку (ясла-садок) № 3 „Ластівка” Бердянської міської ради Запорізької області
Про внесення змін до Статуту комунального дошкільного навчального закладу загального
розвитку (ясла-садок) № 28 „Малятко” Бердянської міської ради Запорізької області та
затвердження його в новій редакції
Різне

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

5 Про затвердження Програми фінансування витрат,
пов’язаних
з
виконанням
рішень
Бердянського
міськрайонного суду

ГОНЧАРОВА Наталія Іванівна
керуючий справами виконкому
ПОПОВА Ірина Олександрівна
СВІДЛО Олександр Петрович
МАРТИЩЕНКО Олена Олександрівна
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
МАРЧЕНКО Катерина Валентинівна

Протокольне доручення

САРАБЄЄВА Наталія Олександрівна
в.о. начальника юридичного управління
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 37, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Програми фінансування витрат,
пов’язаних з виконанням рішень Бердянського міськрайонного суду (рішення
№ 1 додається)

3
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 37, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - Регламент роботи сесії

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

1 Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради
від 11.02.2015 № 1 „Про міський бюджет на 2015 рік”

АБРОСІМОВ Анатолій Миколайович
начальник фінансового управління

ПОПОВА Ірина Олександрівна

Рекомендація постійної комісії з питань планування бюджету,
соціально-економічного
розвитку,
промисловості
та
інвестиційної діяльності:
підтримати проект рішення з урахуванням змін:
1. Доповнення до проекту рішення:
„1) на підставі розпорядження голови обласної адміністрації
від 22.12.2015 № 506 „Про перерозподіл субвенцій з державного
бюджету на 2015 рік” та виходячи з фактично нарахованих
обсягів пільг і субсидій, збільшити доходну частину загального
фонду міського бюджету по коду 41031000 „Субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та
житлових субсидій населенню на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу” на
20 500 грн. та видаткову частину загального фонду бюджету по
коду 090406 „Субсидії населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу" - на 20 500 грн. (головний розпорядник
коштів - управління праці та соціального захисту населення);
2) на підставі листа начальника відділу освіти, у зв'язку з
прийняттям Постанови КМУ від 09.12.2015 № 1013 та у зв’язку
з великою кількістю лікарняних листів, пропонується відділу
освіти по загальному фонду бюджету за КТКВ 070101
„Дошкільні заклади освіти” збільшити видатки на
нарахування на оплату праці на 25 000 грн. за рахунок
зменшення видатків на оплату теплопостачання на 25 000 грн.;
3) внести відповідні зміни в текстову частину та додатки до
проекту рішення”.

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

2. Додати до переліку місцевих (регіональних) програм (додаток
№ 7) „Програму фінансування витрат, пов’язаних з виконанням
рішень Бердянського міськрайонного суду” у сумі 675 295,00 грн.,
при цьому зменшивши суми по Програмі „Почесний громадянин
міста Бердянська” на 877,00 грн. та по Програмі „Про забезпечення
підтримки органів самоорганізації населення міста на 2015 рік” на 151 000,00 грн.
За – 36, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради
від 11.02.2015 № 1 „Про міський бюджет на 2015 рік”
За – 37, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ з урахуванням рекомендації постійної комісії з питань
планування
бюджету,
соціально-економічного
розвитку,
промисловості
та
інвестиційної діяльності - Про внесення змін і доповнень до рішення міської
ради від 11.02.2015 № 1 „Про міський бюджет на 2015 рік” (рішення № 2
додається)

4
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

АБРОСІМОВ Анатолій Миколайович
начальник фінансового управління

2 Про міський бюджет на 2016 рік
Доповнення до проекту рішення:
„1) проект рішення після пункту 16 доповнити пунктом 17
наступного змісту:
„17. Відповідно до пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу
України надати право фінансовому управлінню виконавчого
комітету Бердянської міської ради в межах поточного
бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах
розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на
депозитних рахунках у банках згідно з порядком, визначеним
Кабінетом Міністрів України, з подальшим поверненням таких
коштів до кінця поточного бюджетного періоду”
У зв’язку з вищезазначеним пункти 17, 18, 19, 20 вважати
пунктами 18, 19, 20, 21.
2) внести відповідні зміни в текстову частину проекту
рішення”

ГЕОРГІЄВ Євген Іванович
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ВРУБЛЕВСЬКИЙ Олександр
Дмитрович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 37, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про міський бюджет на 2016 рік
За – 37, Проти – 0, Утрим. – 0.

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ з урахуванням доповнення до проекту рішення - Про
міський бюджет на 2016 рік (рішення № 3 додається)

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

3 Про внесення змін та доповнень до Програми
будівництва, реконструкції та капітального ремонту
об’єктів
комунального
та
соціально-культурного
призначення на 2015 рік

МАТВЄЄВ Сергій Вікторович
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ПОПОВА Ірина Олександрівна
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 29, Проти – 0, Утрим. – 8.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін та доповнень до Програми
будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального та
соціально-культурного призначення на 2015 рік (рішення № 4 додається)

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ІВАНОВА Тетяна Володимирівна
начальник
відділу
реформування,
експлуатації житлового фонду та систем
життєзабезпечення управління житловокомунального господарства

4 Про внесення змін до Програми фінансування
капітального ремонту об’єктів міського благоустрою на
2015 рік

5
ГЕОРГІЄВ Євген Іванович
СВІДЛО Олександр Петрович
ПОПОВА Ірина Олександрівна
ВРУБЛЕВСЬКИЙ Олександр
Дмитрович
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
МАРТИЩЕНКО Олена Олександрівна
ХОЛОД Олексій Олексійович
секретар міської ради
БАЙДАЛА Віталій Вячеславович
СИНЕОК Валерій Іванович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 36, Проти – 0, Утрим. – 1.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до Програми фінансування
капітального ремонту об’єктів міського благоустрою на 2015 рік (рішення № 5
додається)
6 Про внесення змін до Програми зайнятості населення
міста Бердянська на період до 2017 року

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ТОКМАНЬ Наталя Анатоліївна
начальник
управління
праці
соціального захисту населення
БАЙДАЛА Віталій Вячеславович

та

РОМАНОВА Олена Михайлівна
директор Бердянського міського центру
зайнятості
ШАПОВАЛОВ Володимир Іванович
МЕЖУЄВ Олександр Григорович
МАРТИНОВ Сергій Богданович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 37, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до Програми зайнятості
населення міста Бердянська на період до 2017 року (рішення № 6 додається)

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

7 Про внесення змін до Програми забезпечення
транспортних послуг на замовлення відділу сім’ї, молоді
та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради
на 2015 рік

ШУМІЛОВ Вадим Геннадійович
начальник відділу сім’ї, молоді та спорту
За – 35, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до Програми забезпечення
транспортних послуг на замовлення відділу сім’ї, молоді та спорту
ВИРІШИЛИ:
виконавчого комітету Бердянської міської ради на 2015 рік (рішення № 7
додається)

6

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

8 Про
обмеження
продажу
слабоалкогольних напоїв

алкогольних

та

ХОЛОД Олексій Олексійович
секретар міської ради
КЮРЧЕВ Владислав Дмитрович
БАЙДАЛА Віталій Вячеславович

Пропозиція внести зміни до проекту рішення, а саме:
в п. 1 проекту рішення додати слова „в тому числі в закладах
громадського харчування та ресторанного сервісу”

МАРТИЩЕНКО Олена Олександрівна
САРАБЄЄВА Наталія Олександрівна
в.о. начальника юридичного управління
ВРУБЛЕВСЬКИЙ Олександр
Дмитрович
Пропозиція внести зміни до проекту рішення, а саме:
1) у назві проекту рішення замість слів „Про обмеження”
читати „Про заборону”;
2) у п. 1 проекту рішення замість слова „обмежити” читати
„заборонити”

ГЕОРГІЄВ Євген Іванович

КУБИК Галина
начальник штабу міської
„Цивільний корпус „Азов"

організації

БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
СВІДЛО Олександр Петрович
Пропозиція внести зміни до проекту рішення, а саме:
додати
пункт
наступного
змісту:
„Рекомендувати
Бердянському відділу поліції ГУ Національної поліції України
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
в Запорізькій області вжити заходів у межах наданих
повноважень щодо виконання суб’єктами господарювання
даного рішення”
За
–
37,
Проти
–
0,
Утрим.
– 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ з урахуванням пропозицій БАЙДАЛИ В.В.,
ГЕОРГІЄВА Є.І., ЦУКАНОВА В.В. - Про заборону продажу алкогольних та
слабоалкогольних напоїв (рішення № 8 додається)

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

9 Про затвердження Статуту комунального дошкільного
навчального закладу загального розвитку (ясла-садок)
№ 3 „Ластівка” Бердянської міської ради Запорізької
області

МІЩЕНКО Максим Вікторович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 37, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Статуту комунального
дошкільного навчального закладу загального розвитку (ясла-садок) № 3
„Ластівка” Бердянської міської ради Запорізької області (рішення № 9
додається)

7

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

10 Про внесення змін до Статуту комунального
дошкільного навчального закладу загального розвитку
(ясла-садок) № 28 „Малятко” Бердянської міської ради
Запорізької області та затвердження його в новій
редакції

МІЩЕНКО Максим Вікторович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 37, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до Статуту комунального
дошкільного навчального закладу загального розвитку (ясла-садок) № 28
„Малятко” Бердянської міської ради Запорізької області та затвердження його
в новій редакції (рішення № 10 додається)

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

11 Різне

МЕЖУЄВ Олександр Григорович

Протокольне доручення

МАТВЄЄВ Сергій Вікторович
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
БАЙДАЛА Віталій Вячеславович
НОВАК Надія Федорівна
ВАТУТІН Валерій Володимирович
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
ГЕОРГІЄВ Євген Іванович

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

Закриття сесії

Міський голова

В. П. Чепурний

Секретар сесії,
депутат міської ради
від фракції ТО Політичної партії
„Опозиційний блок” в місті Бердянськ

В. В. Байдала

