УКРАЇНА

Бердянська міська рада

ПРОТОКОЛ
Сорок друга сесія
м.Бердянськ
15.03.2018 10:00
Усього депутатів:
37
Присутні на сесії:
31 (список додається)
Запрошених:
23 (список додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
Відкриття сесії
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ – Кількісний склад секретаріату – 3 особи
За – 31, 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 - Пропозиція ЧЕПУРНИЙ В.П.:
1. Включити до порядку денного наступні проекти:
№80. Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським
організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, на 2018
рік;
№81 Про погодження Інвестиційної програми Приватного акціонерного товариства
„Бердянське підприємство теплових мереж” на 2018 рік;
№82 Про затвердження Програми модернізації, капітального ремонту, заміни
диспетчеризації ліфтів та технічної експертизи у житлових будинках міста на 2018 рік;
№83 Про затвердження Програми збереження та відновлення архітектурноісторичного обліку міста Бердянськ на 2018 рік;
№84 Про затвердження Статуту комунального підприємства Бердянської міської
ради „Бердянський центральний ринок” у новій редакції;
№85. Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо ситуації із заборгованістю із
заробітної плати працівникам Бердянського міського району електричних мереж та
Бердянського району електричних мереж ПАТ “Запоріжжяобленерго”;
№86. Про затвердження Програми розвитку автомобільних доріг загального
користування Запорізької області у м. Бердянськ на 2018 рік в новій редакції;
№87 Про затвердження Програми сприяння зміцненню матеріально-технічної бази
Державної прикордонної служби України Бердянського прикордонного загону на 2018 рік;
№88 Про безоплатне прийняття майна до комунальної власності у рамках проекту
Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) «Зміцнення спроможності
українських територіальних громад до прийняття внутрішньо переміщених осіб в Україні»
2. Виключити з порядку денного наступні проекти:
№ 8 Про затвердження додаткового переліку об’єктів комунальної власності
територіальної громади м. Бердянська, що підлягають приватизації у 2018 році.
№ 9 Про затвердження додаткового переліку
об’єктів комунальної власності
територіальної громади м. Бердянська, що підлягають приватизації у 2018 році за
способами.
№ 11 Про передачу майна з балансу на баланс.
№ 32 Про надання в постійне користування земельної ділянки комунальному
підприємству “Міський Палац спорту” Бердянської міської ради.
№ 40 Про внесення змін до Програми „Охорона здоров’я міста Бердянська на 2018
рік”.
№ 57 Про затвердження Програми капітального ремонту ліфтів у житлових будинках

м. Бердянськ на 2018 рік у новій редакції.
№ 58 Про затвердження Програми комплексної системи диспетчеризації у м.
Бердянськ на 2018 рік.
№ 75 Про затвердження Програми забезпечення проведення ярмаркових заходів на
території міста Бердянська.

.

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

3. Порядок розгляду проектів сформувати за доповідачами
4. Проект рішення № 66 розглянути перед проектом рішення № 65.
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ – За надання слова представнику „Товариства захистників тварин”
перед обговоренням проекту № 56 Про затвердження Програми регулювання
чисельності безпритульних тварин у м. Бердянськ на 2018 рік.
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Порядок денний з урахуванням змін
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ – Регламент роботи сесії
КЮРЧЕВ Владислав Дмитрович
МЕШКАНЕЦЬ МІСТА

Андрій Ляшенко - Голова всеукраїнської оргазізації ветеранів та воїнів
АТО

ГЕОРГІЄВ Євген Іванович
МЕШКАНЕЦЬ МІСТА

Солощенко Олександр – представник політичної партії „Національний
корпус”
МЕШКАНЕЦЬ МІСТА
Олешко Віталій Ігорович
Вербицька Вікторія Олександрівна
ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - за надання слова Рудому В.І. керівнику Бердянської місцевої
прокуратури
За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ – за
Регламент доповіді
прокуратури Рудого В.І. до 5 хвилин

керівника

Бердянської

місцевої

РУДИЙ В.І.
Виступив з інформацією „Про результати роботи Бердянської
керівник Бердянської місцевої
місцевої прокуратури за 2017 рік”.
прокуратури
Повторне оголошення про надання до 01.04.2018 року шляхом
заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань
запобігання корупції декларації за 2017 рік відповідно до ст.45 розділу VII
„Фінансовий контроль” Закону України „Про запобігання корупції” .
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
Роздруковане повідомлення про розміщення електронної декларації на
офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання
корупції до 01.04.2018 року надати до відділу з питань організації
депутатської діяльності апарату міської ради (каб. 71 виконкому) .

№ п/п
8
9
11
32
40
57
58
75

Питання, зняті з розгляду порядку денного
Про затвердження додаткового переліку об’єктів комунальної власності територіальної
громади м. Бердянська, що підлягають приватизації у 2018 році.
Про затвердження додаткового переліку об’єктів комунальної власності територіальної
громади м. Бердянська, що підлягають приватизації у 2018 році за способами.
Про передачу майна з балансу на баланс.
Про надання в постійне користування земельної ділянки комунальному підприємству “Міський
Палац спорту” Бердянської міської ради.
Про внесення змін до Програми „Охорона здоров’я міста Бердянська на 2018 рік”.
Про затвердження Програми капітального ремонту ліфтів у житлових будинках м. Бердянськ
на 2018 рік у новій редакції.
Про затвердження Програми комплексної системи диспетчеризації у м. Бердянськ на 2018 рік.
Про затвердження Програми забезпечення проведення ярмаркових заходів на території міста
Бердянська.

№ п/п
1
2
3

Питання порядку денного
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2017 рік
Про звіт міського голови Чепурного В.П. про здійснення державної регуляторної політики
виконавчими органами Бердянської міської ради у 2017 році
Про правовідносини щодо майна комунальної власності

4

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

5

Про орендні відносини з публічним акціонерним товариством «Бердянське підприємство
теплових мереж»

6
7
10

Про майнові питання
Про внесення змін до рішень сесій Бердянської міської ради
Про поділ об’єктів нерухомості

Про затвердження Порядку дій органів місцевого самоврядування щодо виявлення, обліку,
зберігання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у
12
власність територіальної громади міста Бердянська
Про виконання Програми з управління комунальним майном територіальної громади м.
13 Бердянська за 2017 рік
Про внесення змін до "Програми з управління комунальним майном територіальної громади
14 м. Бердянська на 2018 рік" та затвердження її у новій редакції
Про безоплатне прийняття майна до комунальної власності у рамках проекту Німецького
товариства міжнародного співробітництва (GIZ) «Зміцнення спроможності українських
88
територіальних громад до прийняття внутрішньо переміщених осіб в Україні»
15
16

Про переведення садових будинків у жилі будинки
Про надання земельним ділянкам статусу „вимушеної невідповідності вимогам Зонінгу”

Про внесення змін до рішення тридцять сьомої сесії Бердянської міської ради VIІ скликання
від 22.12.2017 № 15 “Про надання згоди на прийняття земельної ділянки до комунальної
17 власності територіальної громади м. Бердянська Запорізької області в особі Бердянської
міської ради”
18

Про припинення права користування земельними ділянками

Про надання дозволів приватному акціонерному товариству “Бердянськбуд” на розроблення
технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі
19
(на місцевості)
Про надання дозволу приватному підприємству “Водокрут” на розроблення технічної
20 документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки
Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
21 ділянок під об’єктами нерухомого майна
22
23
24
25

Про передачу у власність земельної ділянки по вул. Ботанічній, 8
Про передачу у власність земельних ділянок
Про передачу в оренду земельних ділянок
Про поновлення договорів оренди земельних ділянок

Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по
26 вул. Піщаній, 74
27

Про погодження технічних документацій із землеустрою щодо поділу земельних ділянок

Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж
28 земельних ділянок в натурі (на місцевості)
Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
29 ділянок
30
31

Про внесення змін до договору оренди землі
Про надання згоди на передачу в суборенду земельної ділянки

Про затвердження Програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів
33 комунального та соціально-культурного призначення на 2018 рік в новій редакції
Про затвердження фінансування у 2018 році міської Програми поліпшення стану безпеки,
34 умов праці та виробничого середовища на 2017-2020 роки
Про встановлення пільг на проїзд на внутрішніх лініях залізничним транспортом у
35 приміському сполученні окремим категоріям громадян у 2018-2019 р.р.
Про внесення змін до рішення Бердянської міської ради від 18.02.2016 № 40 Про
36 затвердження міської Програми соціального захисту бездомних громадян на 2016-2020 роки
Про внесення змін до рішення Бердянської міської ради від 27.04.2017 № 24 «Про
затвердження Програми компенсаційних виплат за надані пільги окремим категоріям
37
громадян»
Про внесення змін до рішення Бердянської міської ради від 22.12.2017 № 28 “Про
38 затвердження Програми соціального захисту мешканців міста на 2018-2021 роки”
Про затвердження міської Програми залучення безробітних до громадських робіт
39 „Подолаємо безробіття разом” на 2018-2022 роки в новій редакції
Про внесення змін до Положення комунальної установи „Територіальний центр соціального
46 обслуговування (надання соціальних послуг)” Бердянської міської ради (нова редакція)
Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям
80 інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, на 2018 рік
Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо ситуації із заборгованістю із заробітної
плати працівникам Бердянського міського району електричних мереж та Бердянського
85
району електричних мереж ПАТ “Запоріжжяобленерго”
41
42
43

Про затвердження Стратегії розвитку освіти міста Бердянська на 2018-2022 роки
Про затвердження Цільової програми „Освіта м.Бердянська на 2018 рік”
Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей м.Бердянськ на 2018 рік

Про затвердження Програми поліпшення матеріально-технічного стану установ культури
44 Бердянської міської ради на 2018 рік
Про затвердження Програми підтримки проведення міських культурно-мистецьких заходів
45 на 2018 рік
64

Про затвердження Програми „Про забезпечення проведення міських заходів у 2018 році”

Про утворення віддалених робочих місць адміністраторів Центру надання адміністративних
66 послуг у м.Бердянськ

Про внесення змін до Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг у
65 м.Бердянськ
Про затвердження Програми „Забезпечення членства Бердянської міської ради в Асоціаціях”
67 на 2018 рік
Про затвердження Програми збереження та відновлення архітектурно-історичного обліку
83 міста Бердянськ на 2018 рік
Про затвердження складу Державної протиепізоотичної комісії при Бердянській міській раді
47 в новій редакції
Про затвердження Програми капітального ремонту житлово-комунального комплексу міста
48 на 2018 рік
Про затвердження Програми капітального ремонту, будівництва, реконструкції та придбання
49 об’єктів міського благоустрою на 2018 рік
Про затвердження Програми проведення будівництва, реконструкції, капітального ремонту,
50 поточного ремонту та утримання автомобільних доріг на 2018 рік
Про затвердження Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ на
впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних
51
будинків у м. Бердянськ на 2015-2019 роки в новій редакції
Про затвердження Програми співфінансування робіт
52 багатоквартирних житлових будинків м. Бердянськ на 2018 рік
53

з

капітального

ремонту

Про затвердження Міської програми «Питна вода м. Бердянськ» на 2018 рік в новій редакції

Про внесення змін до Міської програми охорони навколишнього природного середовища на
54 2016-2020 роки
Про створення комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків,
включених до статутних капіталів товариств, створених у процесі приватизації та
55
корпоратизації та затвердження Положення про комісію
Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Бердянськ
56 на 2018 рік
Про затвердження Програми поточного ремонту, утримання об’єктів міського благоустрою та
59 благоустрою міських територій на 2018 рік в новій редакції
60

Про затвердження лімітів споживання питної води на 2018 рік

Про затвердження Програми капітального ремонту мереж централізованого водопостачання
61 по вулицях м.Бердянськ з одноповерховою забудівлею на 2017-2019 роки в новій редакції
Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії Бердянської міської ради від
62 22.07.2017 № 51 „Про вжиття заходів”
63

Про банкрутство комунального підприємства „Житлосервіс-1” Бердянської міської ради

Про погодження Інвестиційної програми Приватного акціонерного товариства „Бердянське
81 підприємство теплових мереж” на 2018 рік
Про затвердження Програми модернізації, капітального ремонту, заміни диспетчеризації
82 ліфтів та технічної експертизи у житлових будинках міста на 2018 рік
Про затвердження Програми розвитку автомобільних доріг загального користування
86 Запорізької області у м. Бердянськ на 2018 рік в новій редакції
68

Про затвердження Програми розвитку туризму та популяризації туристичного потенціалу
міста Бердянська на 2018 рік в новій редакції

69

Про затвердження програми „Безпечне місто на 2018-2021 роки”

Про затвердження Програми запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та
70 природного характеру на 2018 рік
Про затвердження Програми забезпечення громадської безпеки і профілактики злочинності у
місті Бердянську, розвитку матеріально-технічної бази
Бердянського відділу поліції
71
Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області на 2018 рік
Про затвердження Програми сприяння зміцненню матеріально-технічної бази Державної
87 прикордонної служби України Бердянського прикордонного загону на 2018 рік
Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Бердянськ
72 на 2018 рік
Про внесення змін до плану діяльності з підготовки виконавчими органами Бердянської
73 міської ради проектів регуляторних актів для розгляду на сесіях міської ради у 2018 році
Про встановлення нормативу відрахування комунальними унітарними підприємствами та їх
74 об’єднаннями до бюджету міста Бердянська частини чистого прибутку (доходу) в 2018 році
Про затвердження Статуту комунального підприємства
84 „Бердянський центральний ринок” у новій редакції

Бердянської

міської

ради

Про встановлення ставок із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
76 ділянки, на 2018 рік
77
78

Про встановлення розмірів плати за землю на 2018 рік
Про встановлення єдиного податку на 2018 рік

Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 № 48 „Про міський бюджет на 2018
79 рік”
89
90

Різне
Закриття сесії

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

1 Про затвердження звіту про виконання міського
бюджету за 2017 рік

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

За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження звіту про виконання міського
бюджету за 2017 рік (рішення № 1 додається)
2 Про звіт міського голови Чепурного В.П. про здійснення
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
державної регуляторної політики виконавчими органами
Бердянської міської ради у 2017 році
ОРЛОВА Ю.В.
начальник управління
економічного розвитку
ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про звіт міського голови Чепурного В.П. про здійснення
державної регуляторної політики виконавчими органами Бердянської міської
ради у 2017 році (рішення № 2 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
3 Про правовідносини щодо майна комунальної власності
ВИРІШИЛИ:

ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.

начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про правовідносини щодо майна комунальної
ВИРІШИЛИ:
власності
За
– 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про правовідносини щодо майна комунальної власності
(рішення № 3 додається) з урахуванням уточнення рекомендованого постійною
комісією з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької
діяльності та управління комунальною власністю, а саме:
ВИРІШИЛИ: в п.п 1.2.2 та 1.2.3 замість слів “- Місце розміщення та проект благоустрою зупинки
громадського транспорту підлягає обов’язковому погодженню з органами
Державтоінспекції на підставі чинного законодавства.” читати “- Місце розміщення та
проект благоустрою зупинки громадського транспорту підлягає обов’язковому
погодженню з органами поліції на підставі чинного законодавства.”
4 Про взаємовідносини щодо оренди комунального майна,
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
орендодавцями
якого
виступають
комунальні
підприємства Бердянської міської ради
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про взаємовідносини щодо оренди комунального
ВИРІШИЛИ: майна, орендодавцями якого виступають комунальні підприємства Бердянської
міської ради (рішення № 4 додається)
5
Про орендні відносини з публічним акціонерним
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
товариством «Бердянське підприємство теплових мереж»
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про орендні відносини з публічним акціонерним
ВИРІШИЛИ: товариством «Бердянське підприємство теплових мереж» (рішення № 5
додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
6 Про майнові питання
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
БРАТЕНЬКОВ Іван Сергійович
Оголосив про наявність конфліку інтересів
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Про майнові питання
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про майнові питання (рішення № 6 додається) з
урахуванням уточнення рекомендованого постійною комісією з питань реалізації
державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління
комунальною власністю, а саме:

ВИРІШИЛИ:

- з п. 1.4.1 виключити другий абзац “Скасувати п. 1.2.7. рішення тридцять сьомої сесії
Бердянської міської ради VII скликання від 22.12.2017 №1 «Про правовідносини щодо
майна комунальної власності».”;
- в п. 1.4.2 включити другий абзац “Скасувати п. 1.2.7. рішення тридцять сьомої сесії
Бердянської міської ради VII скликання від 22.12.2017 №1 «Про правовідносини щодо
майна комунальної власності».”

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності

7 Про внесення змін до рішень сесій Бердянської міської
ради

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 28, Проти – 1, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до рішень сесій Бердянської міської
ради (рішення № 7 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
10 Про поділ об’єктів нерухомості
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про поділ об’єктів нерухомості (рішення № 8 додається)
12
Про затвердження Порядку дій органів місцевого
самоврядування щодо виявлення, обліку, зберігання
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та
прийняття такого майна у власність територіальної
громади міста Бердянська
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
МЕЖУЄВ Олександр Григорович
Протокольне доручення
ВИРІШИЛИ:

БАЙДАЛА Віталій Вячеславович
ПУТРЯ Сергій Валерійович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 28, Проти – 0, Утрим. – 1.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Порядку дій органів місцевого
самоврядування щодо виявлення, обліку, зберігання безхазяйного майна,
ВИРІШИЛИ:
визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у власність
територіальної громади міста Бердянська (рішення № 9 додається)
13 Про виконання Програми з управління комунальним
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
майном територіальної громади м. Бердянська за 2017 рік
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про виконання Програми з управління комунальним
ВИРІШИЛИ: майном територіальної громади м. Бердянська за 2017 рік (рішення № 10
додається)
14
Про внесення змін до "Програми з управління
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
комунальним
майном
територіальної
громади
м.
Бердянська на 2018 рік" та затвердження її у новій редакції
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до "Програми з управління
ВИРІШИЛИ: комунальним майном територіальної громади м. Бердянська на 2018 рік" та
затвердження її у новій редакції (рішення № 11 додається)
88 Про безоплатне прийняття майна до комунальної
власності у рамках проекту Німецького товариства
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
міжнародного
співробітництва
(GIZ)
«Зміцнення
спроможності українських територіальних громад до
прийняття внутрішньо переміщених осіб в Україні»
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про безоплатне прийняття майна до комунальної
власності
у
рамках
проекту
Німецького
товариства
міжнародного
ВИРІШИЛИ: співробітництва (GIZ) «Зміцнення спроможності українських територіальних
громад до прийняття внутрішньо переміщених осіб в Україні» (рішення № 12
додається)

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
15 Про переведення садових будинків у жилі будинки
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про переведення садових будинків у жилі будинки
(рішення № 13 додається)
16 Про надання земельним ділянкам статусу „вимушеної
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
невідповідності вимогам Зонінгу”
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання земельним ділянкам статусу „вимушеної
ВИРІШИЛИ:
невідповідності вимогам Зонінгу” (рішення № 14 додається)
17 Про внесення змін до рішення тридцять сьомої сесії
Бердянської міської ради VIІ скликання від 22.12.2017 № 15
“Про надання згоди на прийняття земельної ділянки до
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
комунальної власності територіальної громади м.
Бердянська Запорізької області в особі Бердянської
міської ради”
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до рішення тридцять сьомої сесії
Бердянської міської ради VIІ скликання від 22.12.2017 № 15 “Про надання згоди
ВИРІШИЛИ: на прийняття земельної ділянки до комунальної власності територіальної
громади м. Бердянська Запорізької області в особі Бердянської міської ради”
(рішення № 15 додається)
18
Про припинення права користування земельними
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ділянками
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про припинення права користування земельними
ділянками (рішення № 16 додається)
19
Про надання дозволів приватному акціонерному
товариству “Бердянськбуд” на розроблення технічних
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
документацій із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 12, Проти – 0, Утрим. – 2.
ВИРІШИЛИ:

НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання дозволів приватному акціонерному
товариству “Бердянськбуд” на розроблення технічних документацій із
землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
20
Про надання дозволу приватному підприємству
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
“Водокрут” на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 10, Проти – 1, Утрим. – 2.
ВИРІШИЛИ:

ВИРІШИЛИ:

НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання дозволу приватному підприємству
“Водокрут” на розроблення технічної документації із землеустрою щодо

інвентаризації земельної ділянки
21
Про надання дозволів на розроблення проектів
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
землеустрою щодо відведення земельних ділянок під
об’єктами нерухомого майна
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого
майна
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого
майна (рішення № 17 додається) з урахуванням змін, рекомендованих постійною
комісією з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та
екології, а саме:
Внести зміни до п. 1.2.2 рішення двадцять першої сесії Бердянської міської ради
VII скликання від 23.12.2016 № 19 “Про надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна” в
ВИРІШИЛИ:
частині надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
Територіальній громаді міста Бердянська в особі Бердянської міської ради, від імені
якої виступає Управління комунальної власності Бердянської міської ради
(Запорізька обл., м. Бердянськ, пл. Єдності, 2, ідентифікаційний код 25473739), а саме,
виклавши пункт 1.2.2 в наступній редакції: “Земельної ділянки орієнтовною площею
3,1818 га, розташованої за адресою: вул. Промислова, 151, для використання під
підприємства V класу шкідливості, склади, бази ІV – V класу санітарної класифікації” і
далі за текстом.
22 Про передачу у власність земельної ділянки по вул.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
Ботанічній, 8
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про передачу у власність земельної ділянки по вул.
Ботанічній, 8 (рішення №18 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
23 Про передачу у власність земельних ділянок
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про передачу у власність земельних ділянок (рішення
ВИРІШИЛИ:
№ 19 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
24 Про передачу в оренду земельних ділянок
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про передачу в оренду земельних ділянок (рішення №
20 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
25 Про поновлення договорів оренди земельних ділянок
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
КІОСОВ Андрій Григорович
ВИРІШИЛИ:

БАЙДАЛА Віталій Вячеславович
НОВАК Надія Федорівна

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 24, Проти – 1, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - за надання слова представнику Дніпро- 2000
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 1, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - за надання слова мешканцу міста Васильєву Віктору Михайловичу
За – 23, Проти – 0, Утрим. – 3.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про поновлення договорів оренди земельних ділянок
За – 18, Проти – 0, Утрим. – 6.
НЕ ПРИЙНЯТИ - Пропозиція КІОСОВ А.Г.: пункти 3, 4 снять
За – 11, Проти – 2, Утрим. – 4.

НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про поновлення договорів оренди земельних
ділянок
26 Про погодження технічної документації із землеустрою
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
щодо поділу земельної ділянки по вул. Піщаній, 74
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 2.
ВИРІШИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про погодження технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки по вул. Піщаній, 74
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про погодження технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки по вул. Піщаній, 74 (рішення № 21 додається) зі
змінами, а саме:
- пункт 1.1. «Земельну ділянку площею 0,0212 га» читати 0,0213 га;

- пункт 1.2. «Земельну ділянку площею 0,0213 га», читати 0,0212 га.
27 Про погодження технічних документацій із
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
землеустрою щодо поділу земельних ділянок
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про погодження технічних документацій із землеустрою
ВИРІШИЛИ:
щодо поділу земельних ділянок (рішення № 22 додається)
28
Про затвердження технічних документацій із
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості)
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження технічних документацій із
землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
(рішення № 23 додається)
29
Про надання дозволів на розроблення проектів
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
землеустрою щодо відведення земельних ділянок
БАЙДАЛА Віталій Вячеславович
ВИРІШИЛИ:

ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 24, Проти – 0, Утрим. – 3.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок (рішення № 24 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
30 Про внесення змін до договору оренди землі
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 1.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про внесення змін до договору оренди землі (рішення
№ 25 додається)
КЮРЧЕВ Владислав Дмитрович
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 15, Проти – 2, Утрим. – 2.

НЕ ПРИЙНЯТИ - Пропозиція КЮРЧЕВ В.Д. повернутися до розгляду проекту №25
31 Про надання згоди на передачу в суборенду земельної
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ділянки
ДЄЄВА О.О.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
РУДНИЦЬКИЙ Микола Миколайович
Оголосив про наявність конфліку інтересів
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання згоди на передачу в суборенду земельної
ділянки (рішення № 26 додається)
33 Про затвердження Програми будівництва, реконструкції
та капітального ремонту об’єктів комунального та
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
соціально-культурного призначення на 2018 рік в новій
редакції
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 затвердження Програми будівництва,
реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального та соціальнокультурного призначення на 2018 рік в новій редакції
За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про затвердження Програми будівництва, реконструкції
та капітального ремонту об’єктів комунального та соціально-культурного
призначення на 2018 рік в новій редакції (рішення № 27 додається) зі змінами та
доповненнями рекомендованими постійними комісіями:
1.1. В розділі 1 «Житлово-комунальні об'єкти» у завданні 1.1 «Будівництво об’єктів
житлово-комунального господарства» пункт 5 читати в редакції «Будівництво сходів до
моря з вулиці Айвазовського, в районі табору «Маяк» м.Бердянськ Запорізької області», а
також в графі №7 (місцевий бюджет) замість «60000,00 грн.» читати «1260000,00 грн.»;
1.2. В розділі 1 «Житлово-комунальні об'єкти» завдання 1.2 «Будівництво об’єктів
житлово-комунального господарства» читати в редакції «Реалізація інших заходів щодо
соціально-економічного розвитку територій»;
1.3. В розділі 2 «Об'єкти освіти» у завданні 2.2 «Капітальний ремонт об’єктів дошкільної
освіти», в пункті 11 «Капітальний ремонт ДНЗ №41 по вул.Ямбольська,1 м.Бердянськ
Запорізької області» в графі №7 (місцевий бюджет) замість «1351355,00грн.» читати
«1225637,00грн.»;
1.4. В розділі 2 «Об'єкти освіти» додати завдання 2.5 «Співфінансування інвестиційних
проектів, що реалізуються за рахунок коштів ДФРР» та пункт 1 «Капітальний ремонт ДНЗ
№41 по вул.Ямбольська,1 м.Бердянськ Запорізької області», в графу №10
(співфінансування з ДФРР) «125718,00грн.»;

1.5. В розділі 5 «Об'єкти фізкультури та спорту» у завданні 5.1 «Будівництво об’єктів
установ та закладів фізичної культури та спорту» пункт 4 читати в редакції «Будівництво
навісів над трибунами комплексу будівель та споруд стадіону «Енергія» по
Мелітопольському шосе,27А м.Бердянськ Запорізької області», а також в графі №7
(місцевий бюджет) замість «50000,00 грн.» читати «750000,00грн.»;
1.6. Через технічну помилку електронний варіант проекту Програми відрізняється від
узгодженого паперового варіанту на 5 пунктів. Пропонується виправити електронний
варіант, а саме:
- В розділі 1 «Житлово-комунальні об'єкти» у завданні 1.1 «Будівництво об’єктів житловокомунального господарства» пункт 6 «Реконструкція пр.Праці м.Бердянськ Запорізької
області», в графі №7 замість «4435750,00грн.» читати «4235750,00 грн.»;
- В розділ 2 «Об'єкти освіти» у завдання 2.1 «Будівництво об’єктів освітніх установ та
закладів», додати пункт 8 «Реконструкція стадіону ЗОШ №20 по вул.Франка,103
м.Бердянськ Запорізької області (проектно-кошторисна документація)», в графу №7
(місцевий бюджет) «50000,00грн.»;
- В розділ 2 «Об'єкти освіти» у завдання 2.1 «Будівництво об’єктів освітніх установ та
закладів», додати пункт 9 «Реконструкція стадіону гімназії №3 по вул.Потійська,13
м.Бердянськ Запорізької області (проектно-кошторисна документація)», в графу №7
(місцевий бюджет) «50000,00грн.»;
- В розділ 3 «Об'єкти медицини» у завдання 3.1 «Будівництво об’єктів медичних установ
та закладів», додати пункт 3 «Реконструкція амбулаторії по вул.Ревуцького,58
м.Бердянськ Запорізької області (проектно-кошторисна документація)», в графу №7
(місцевий бюджет) «50000,00грн.»;
- В розділ 3 «Об'єкти медицини» у завдання 3.1 «Будівництво об’єктів медичних установ
та закладів», додати пункт 4 «Реконструкція приміщень медичного пункту по
вул.Макарова,173-д
м.Бердянськ
Запорізької
області
(проектно-кошторисна
документація)», в графу №7 (місцевий бюджет) «50000,00грн.».
34 Про затвердження фінансування у 2018 році міської
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
Програми поліпшення стану безпеки, умов праці та
виробничого середовища на 2017- 2020 роки
ТОКМАНЬ Н.А.
начальник Управління праці та
соціального захисту населення
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження фінансування у 2018 році міської
Програми поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища на
2017-2020 роки (рішення № 28 додається)
35 Про встановлення пільг на проїзд на внутрішніх лініях
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
залізничним транспортом у приміському сполученні
окремим категоріям громадян у 2018-2019 р.р.
ТОКМАНЬ Н.А.
начальник Управління праці та
соціального захисту населення
ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про встановлення пільг на проїзд на внутрішніх лініях
залізничним транспортом у приміському сполученні окремим категоріям
громадян у 2018-2019 р.р. (рішення № 29 додається)
36 Про внесення змін до рішення Бердянської міської
ради від 18.02.2016 № 40 Про затвердження міської
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
Програми соціального захисту бездомних громадян на
2016-2020 роки
ТОКМАНЬ Н.А.
начальник Управління праці та
соціального захисту населення
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до рішення Бердянської міської ради
від 18.02.2016 № 40 Про затвердження міської Програми соціального захисту
бездомних громадян на 2016-2020 роки (рішення № 30 додається)
37 Про внесення змін до рішення Бердянської міської
ради від 27.04.2017 № 24 «Про затвердження Програми
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
компенсаційних виплат за надані пільги окремим
категоріям громадян»
ТОКМАНЬ Н.А.
начальник Управління праці та
соціального захисту населення
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до рішення Бердянської міської
ВИРІШИЛИ: ради від 27.04.2017 № 24 «Про затвердження Програми компенсаційних виплат за
надані пільги окремим категоріям громадян»
За
– 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до рішення Бердянської міської
ради від 27.04.2017 № 24 «Про затвердження Програми компенсаційних виплат за
надані пільги окремим категоріям громадян» (рішення № 31 додається) зі
змінами:
ВИРІШИЛИ: Збільшити фінансувіання на пільговий проїзд на внутрішніх лініях залізничним
транспортом у приміському сполученні на 186 264,00 грн. Загальний розмір
фінансування складе 486 264,00 грн., виділені додаткові кошти направити на
компенсацію пільг з проїзду залізничним транспортом у приміському сполученні,
наданих у період з серпня по листопад 2017 року.
38 Про внесення змін до рішення Бердянської міської
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ради від 22.12.2017 № 28 “Про затвердження Програми
соціального захисту мешканців міста на 2018-2021 роки”
ТОКМАНЬ Н.А.
начальник Управління праці та
соціального захисту населення
ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до рішення Бердянської міської
ВИРІШИЛИ: ради від 22.12.2017 № 28 “Про затвердження Програми соціального захисту
мешканців міста на 2018-2021 роки”
ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до рішення Бердянської міської
ради від 22.12.2017 № 28 “Про затвердження Програми соціального захисту
мешканців міста на 2018-2021 роки” (рішення № 32 додається) зі змінами
рекомендованими постійною комісієї з гуманітарних питань, депутатської етики та
законності, а саме:
1. Викласти підпункт 1.2. пункту 7 Порядок використання бюджетних коштів в наступній
редакції - на підставі списків, наданих громадськими ветеранськими організаціями міста,
активісти ветеранського руху відпочинуть 5 днів на базі одного з дитячого — оздоровчого
ВИРІШИЛИ: закладу, розташованого на території міста Бердянська. Оздоровчий заклад буде
визначено після проведення тендерних закупівель, відповідно до Закону України “Про
публічні закупівлі”.
2. Збільшити підпункт 5.1. пункту 5 Інші заходи соціального захисту мешканців міста на
300 000,0 грн. виплата одноразової допомоги за рішенням постійної комісії міської ради з
питань планування та бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та
інвестиційної діяльності, загальна сума складе 945 163,00 грн.

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ТОКМАНЬ Н.А.
начальник Управління праці та
соціального захисту населення

39
Про затвердження міської Програми залучення
безробітних до громадських робіт „Подолаємо безробіття
разом” на 2018-2022 роки в новій редакції

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження міської Програми залучення
безробітних до громадських робіт „Подолаємо безробіття разом” на 2018-2022
роки в новій редакції
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження міської Програми залучення
безробітних до громадських робіт „Подолаємо безробіття разом” на 2018-2022
роки в новій редакції (рішення № 33 додається) зі змінами, а саме:
- додаток №1 «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:
1. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської
міської ради - 164 100,0;
2. Комунальне підприємство «Ритуал» Бердянської міської Ради - 30 000,0;

ВИРІШИЛИ:

3. Комунальне сільськогосподарське підприємство «Зеленгосп» Бердянської міської Ради
- 20 000,0;
4. Комунальне підприємство «Бердянськекотранс» Бердянської міської Ради- 30 000,0;
5. Комунальне підприємство Бердянської міської Ради «Рятувально-водолазна служба»20 900,0;
6.Комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання
соціальних послуг)» Бердянської міської Ради- 10 000,0;
7. Комунальне підприємство «Міський палац спорту» Бердянської міської Ради- 25 000,0
Всього: 300 000,0 грн.

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

46 Про внесення змін до Положення комунальної установи
„Територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)” Бердянської міської ради
(нова редакція)

ТОКМАНЬ Н.А.
начальник Управління праці та
соціального захисту населення
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Положення комунальної установи
„Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних
послуг)” Бердянської міської ради (нова редакція) (рішення № 34 додається)
80
Про затвердження Програми надання фінансової
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів,
діяльність яких має соціальну спрямованість, на 2018 рік
ТОКМАНЬ Н.А.
начальник Управління праці та
соціального захисту населення
КЮРЧЕВ Владислав Дмитрович
ВИРІШИЛИ:

ГЕОРГІЄВ Євген Іванович
ШАПОВАЛОВ Володимир Іванович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми надання фінансової
підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має

ГОЛОСУВАЛИ:

соціальну спрямованість, на 2018 рік
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми надання фінансової
підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має
соціальну спрямованість, на 2018 рік (рішення № 35 додається) зі змінами
рекомендованих постійною комісією з гуманітарних питань, депутатської етики та
законності та комісією, а саме:
У зв'язку з проведенням конкурсу проектів громадських організацій інвалідів і ветеранів,
діяльність яких має соціальну спрямованість, для надання фінансової підтримки у 2018
році, урахувати:
1.Програма розрахована на 2018 рік та її річний обсяг фінансування складає:235 346,0
грн.

ВИРІШИЛИ:

2. Додаткове фінансування:
- для оплати комунальних послуг складає — 60 613,0 грн.
- для оплати картридера та криптокарда — 9660,0 грн
3. Сума додаткового фінансування складає - 70 273,0 грн.
Сума загального фінансування проектів громадських організацій — 305 619,0 грн.
4. Додаток до п.5 Програми викласти в новій редакції

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

85 Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо
ситуації із заборгованістю із заробітної плати працівникам
Бердянського міського району електричних мереж та
Бердянського
району
електричних
мереж
ПАТ
“Запоріжжяобленерго”

ТОКМАНЬ Н.А.
начальник Управління праці та
соціального захисту населення
ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 2.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо
ситуації із заборгованістю із заробітної плати працівникам Бердянського
ВИРІШИЛИ:
міського району електричних мереж та Бердянського району електричних мереж
ПАТ “Запоріжжяобленерго” (рішення № 36 додається)
БАЙДАЛА Віталій Вячеславович
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

41 Про затвердження Стратегії розвитку освіти міста
Бердянська на 2018-2022 роки

ЛИПСЬКИЙ В.М.
начальник відділу освіти
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Стратегії розвитку освіти міста
Бердянська на 2018-2022 роки (рішення № 37 додається)
42
Про затвердження Цільової програми „Освіта
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
м.Бердянська на 2018 рік”
ЛИПСЬКИЙ В.М.
начальник відділу освіти
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Цільової програми „Освіта
ВИРІШИЛИ:
м.Бердянська на 2018 рік”
За
– 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Цільової програми „Освіта
м.Бердянська на 2018 рік” (рішення № 38 додається) зі змінами, а саме:
До розділу «Проблеми, шляхи і способи їх розв’язання» додати Завдання 9 «Інші
програми та заходи у сфері освіти» Шляхи та способи їх вирішення: - надання
ВИРІШИЛИ:

одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після
досягнення 18-річного віку.
Внести зміни до розділу «Обсяги та джерела фінансування» та читати в новій редакції:
Фінансове забезпечення реалізації програми здійснюється за рахунок коштів міського,
державного бюджетів у сумі 17 297,660 тис.грн., у тому числі за рахунок загального
фонду – 14 564,935 тис.грн., за рахунок спеціального фонду – 2 732,725 тис. грн.
Внести зміни до додатку 1 «Завдання і заходи з виконання Цільової програми «Освіта м.
Бердянська на 2018 рік» Додати Завдання 6 «Укріплення матеріально-технічної бази
закладів освіти»:
- Придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної середньої
освіти з навчанням мовами національних меншин (ЗЗСО №№ 1, 2, 5, 6, 13, НВК №1
«Мрія», БМЛ) - 333,846 тис. грн.
- Придбання персонального комп’ютера/ноутбука та техніки для друкування, копіювання,
сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи (ЗЗСО №№
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11,13, 20, НВК №1 «Мрія», БСШ №16, гімназії №№1,2,3) - 290,362 тис.
грн.
Внести зміни до «Переліку капітальних видатків” відповідно.
43
Про затвердження Програми оздоровлення та
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
відпочинку дітей м.Бердянськ на 2018 рік
ШУМІЛОВ В.Г
начальник відділу сім’ї, молоді та
спорту
ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми оздоровлення та
відпочинку дітей м.Бердянськ на 2018 рік (рішення № 39 додається)
44 Про затвердження Програми поліпшення матеріальноЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
технічного стану установ культури Бердянської міської
ради на 2018 рік
ШОСТАК М.О.
начальник відділу культури
ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Програми поліпшення матеріальноВИРІШИЛИ: технічного стану установ культури Бердянської міської ради на 2018 рік (рішення
№ 40 додається)
45 Про затвердження Програми підтримки проведення
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
міських культурно-мистецьких заходів на 2018 рік
ШОСТАК М.О.
начальник відділу культури
ШАПОВАЛОВ Володимир Іванович
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 16, Проти – 0, Утрим. – 0.
НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми підтримки проведення
міських культурно-мистецьких заходів на 2018 рік
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - за переголосування
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми підтримки проведення
міських культурно-мистецьких заходів на 2018 рік (рішення № 41 додається)
64
Про затвердження Програми „Про забезпечення
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
проведення міських заходів у 2018 році”
КОЧУБЕЙ О.С.
керуючий справами виконкому
ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми „Про забезпечення
ВИРІШИЛИ:
проведення міських заходів у 2018 році” (рішення № 42 додається)
66
Про утворення віддалених робочих місць
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
адміністраторів Центру надання адміністративних послуг у
м.Бердянськ
КОЧУБЕЙ О.С.
керуючий справами виконкому
СВІДЛО Олександр Петрович
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про утворення віддалених робочих місць
адміністраторів Центру надання адміністративних послуг у м.Бердянськ
(рішення № 43 додається)
65 Про внесення змін до Регламенту роботи Центру
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
надання адміністративних послуг у м.Бердянськ
КОЧУБЕЙ О.С.
керуючий справами виконкому
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Регламенту роботи Центру
надання адміністративних послуг у м.Бердянськ (рішення № 44 додається)
67 Про затвердження Програми „Забезпечення членства
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
Бердянської міської ради в Асоціаціях” на 2018 рік
КОЧУБЕЙ О.С.
керуючий справами виконкому
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми „Забезпечення членства
ВИРІШИЛИ:
Бердянської міської ради в Асоціаціях” на 2018 рік (рішення № 45 додається)
83
Про затвердження Програми збереження та
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
відновлення
архітектурно-історичного
обліку
міста
Бердянськ на 2018 рік
КОЧУБЕЙ О.С.
керуючий справами виконкому
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми збереження та
ВИРІШИЛИ: відновлення архітектурно-історичного обліку міста Бердянськ на 2018 рік
(рішення № 46 додається)
47 Про затвердження складу Державної протиепізоотичної
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
комісії при Бердянській міській раді в новій редакції
ГОРЯЧОВ Г.Г.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ
ЗА
ОСНОВУПро
затвердження
складу
Державної
ВИРІШИЛИ:
протиепізоотичної комісії при Бердянській міській раді в новій редакції
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження складу Державної протиепізоотичної
комісії при Бердянській міській раді в новій редакції (рішення № 47 додається) зі
змінами в частині керівництва комісії, а саме:
- Головою комісії вважати заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради, який здійснює координацію та вирішення питань у сфері житловокомунального господарства.
- За рішенням постійної комісії міської ради з питань житлового, комунального
ВИРІШИЛИ: господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку внести зміни до складу Державної
протиепізоотичної комісії при Бердянській міській раді в частині членів комісії
представників Громадської організації захисту тварин, а саме:
- Мамай Валентина Іванівна, голова Громадської організації захисту тварин (за
згодою);
- Дорогих Наталя Іванівна, член Громадської організації захисту тварин (за згодою);
- Максимова Карина Ернестівна, член Громадської організації захи захисту тварин
(за згодою).
48 Про затвердження Програми капітального ремонту
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
житлово-комунального комплексу міста на 2018 рік

Пропозиція: читати в новій редакції пункт „Капітальний ремонт
внутрішньодворових територій та вимощення житлових будинків
ГОРЯЧОВ Г.Г.
заступник міського голови з питань у м. Бердянськ: (з урахуванням експертизи проекту, авторського
та технічного нагляду) , а саме:
діяльності виконавчих органів
П.15 - Мелітопольське шосе, №110/27а;
ради
П.21 - Мелітопольське шосе №110а,112.
Пропозиція: Захід №1. Проведення капітального ремонту
внутрішньодворових територій та вимощення житлових
будинків:
-„Капітальний ремонт внутрішньодворових територій та
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
вимощення житлових будинків у м. Бердянськ: вул.Європейська,
№52, №54”доповнити №58;
-„Капітальний ремонт внутрішньодворових територій та
вимощення житлових будинків у м. Бердянськ: вул.Європейська,
№60, №62, №68/2, доповнити №66.
ГЕОРГІЄВ Євген Іванович
БАЙДАЛА Віталій Вячеславович
МАРТИНОВ Сергій Богданович
МІЩЕНКО Максим Вікторович
ПУТРЯ Сергій Валерійович

Пропозиція:„Капітальний ремонт внутрішньодворових територій
та вимощення житлових будинків у м. Бердянськ: бульвар
Шевченка, №8, №10” доповнити №12
Пропозиція: „Капітальний ремонт внутрішньодворових
територій та вимощення житлових будинків у м. Бердянськ:
вул.Хіміків, №3-5” доповнити ж/б №11

БРАТЕНЬКОВ Іван Сергійович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 25, Проти – 0, Утрим. – 1.

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми капітального ремонту
житлово-комунального комплексу міста на 2018 рік
БЕЗРОДНЯ Жанна Віталіївна
ВИРІШИЛИ:

СВІДЛО Олександр Петрович
БРАТЕНЬКОВ Іван Сергійович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - за пропозиції Цуканова В.В., Міщенко М.В., Путрі С.В., Горячова Г.Г.
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми капітального ремонту
житлово-комунального комплексу міста на 2018 рік (рішення № 48 додається) зі
ВИРІШИЛИ:
змінами рекомендованими постійною комісією з питань житлового, комунального
господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку та пропозиціями.
49 Про затвердження Програми капітального ремонту,
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
будівництва, реконструкції та придбання об’єктів міського
благоустрою на 2018 рік
Запропонував внести зміни:
1. Привести у відповідність проект заходів виконання Програми
капітального ремонту, будівництва, реконструкції та придбання
ГОРЯЧОВ Г.Г.
об`єктів міського благоустрою на 2018 рік в новій редакції, з
заступник міського голови з питань
урахування прийнятого рішення 40 (позачергової) сесії
діяльності виконавчих органів
Бердянської міської ради від 15.02.2018 № 12.
ради
2. Додати до Завдання №1 п.16 суму 1 484 000,00 грн.
Всього за програмою: 7 664 518,00 грн. (Місцевий бюджет 5 236 499,00 грн. субвенція - 2 428 019,00 грн.)
МАРТИНОВ Сергій Богданович
БАЙДАЛА Віталій Вячеславович
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович

БЕЗРОДНЯ Жанна Віталіївна
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми капітального ремонту,
будівництва, реконструкції та придбання об’єктів міського благоустрою на 2018
рік
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - Пропозиція ЦУКАНОВ В.В.: Завдання № 3. Капітальний ремонт
зупинок місцевого транспорту: Капітальний ремонт зупинок місцевого транспорту: по
вул. Я.Мудрого „ЗОШ №15” замість 235000 грн. читати 100000 грн.;
- Капітальний ремонт тротуарів „Центр міста” по вул. Лютеранській ( від пр.
Азовського)
(парна сторона) та в'їзди у двори (від вул.Центральної) збільшити
фінансування на 135000 грн.
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми капітального ремонту,
будівництва, реконструкції та придбання об’єктів міського благоустрою на 2018
рік (рішення № 49 додається) зі змінами
50 Про затвердження Програми проведення будівництва,
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту та
утримання автомобільних доріг на 2018 рік
Запропонував внести зміни у розділ 2 „Капітальниі видатки”, а
саме:
-виділити окремим пунктом „Капітальний ремонт дороги по
вул.Василя Кравченка (Лазо) (від вул. Фестивальної до вул.С.
Разіна)
м. Бердянськ Запорізької області (з урахуванням
ГОРЯЧОВ Г.Г.
розробки ПКД, експертизи, технічного і авторського нагляду)” –
заступник міського голови з питань 19000 грн.;
діяльності виконавчих органів
„Капітальний ремонт дороги по вул. Серафимовича (від вул.
ради
Фестивальної в бік вул. Вроцлавської) м. Бердянськ Запорізької
області (з урахуванням розробки ПКД, експертизи, технічного і
авторського нагляду)- 19000 грн.;
- в п.4 Капітальний ремонт дороги по вул Нахімова читати в
наступній редакції „Капітальний ремонт дороги по вул. Нахімова
(від вул.Дачної до вул. Петропавлівської)”.
СМОЛЯНІНОВА Тетяна Василівна
Пропозиція:Перерозподілити усередині програми кошти між вул.
Донецька та Промислова.
Пропозиція:Перерозподілити усередині програми кошти між
БРАТЕНЬКОВ Іван Сергійович
вул.Потійська, вул.Степанянця, Ярослава Мудрого (затвердити
70000 грн.) та вул. Хіміків (затвердити 50000грн.)
СВІДЛО Олександр Петрович
ВИРІШИЛИ:

МАРТИНОВ Сергій Богданович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 24, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - за надання слова
МЕШКАНЕЦЬ МІСТА
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
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 2018 рік
За – 25, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - за пропозиції Смолянінової Т.В., Братенькова І.С., Горячова Г.Г.
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми проведення будівництва,
реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту та утримання
автомобільних доріг на 2018 рік (рішення № 50 додається) зі змінами
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
51 Про затвердження Програми відшкодування частини
кредитів, отриманих ОСББ на впровадження заходів з
ВИРІШИЛИ:

енергозбереження,
реконструкції
і
модернізації
багатоквартирних будинків у м. Бердянськ на 2015-2019
роки в новій редакції
ГОРЯЧОВ Г.Г.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
СВІДЛО Олександр Петрович
ГЕОРГІЄВ Євген Іванович
БАЙДАЛА Віталій Вячеславович
ХОЛОД Олексій Олексійович
Секретар міської ради
БРАТЕНЬКОВ Іван Сергійович
СВІДЛО Олександр Петрович
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-Про затвердження Програми відшкодування частини
кредитів, отриманих ОСББ на впровадження заходів з енергозбереження,
ВИРІШИЛИ:
реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Бердянськ на 20152019 роки в новій редакції
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 17, Проти – 1, Утрим. – 5.
НЕ ПРИЙНЯТИ - Пропозиція ЦУКАНОВ В.В., доповнити пунктом „Пріоритет у
відшкодуванні надається тим ОСББ (житловим будинкам) котрі в перше приймають
учать у програмі.
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про затвердження Програми відшкодування частини
кредитів, отриманих ОСББ на впровадження заходів з енергозбереження,
ВИРІШИЛИ:
реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Бердянськ на 20152019 роки в новій редакції (рішення № 51 додається)
52 Про затвердження Програми співфінансування робіт з
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
капітального
ремонту
багатоквартирних
житлових
будинків м. Бердянськ на 2018 рік
ГОРЯЧОВ Г.Г.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
БАЙДАЛА Віталій Вячеславович
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ХОЛОД Олексій Олексійович
Секретар міської ради
БРАТЕНЬКОВ Іван Сергійович
КЮРЧЕВ Владислав Дмитрович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

За – 25, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми співфінансування робіт з
капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків м. Бердянськ на 2018
рік
За – 22, Проти – 0, Утрим. – 2.
ПРИЙНЯТИ - Пропозиція ЦУКАНОВ В.В.: доповнити пунктом „Пріоритет у
софінансуванні надається тим житловим будинкам, співвласники яких на загальних
зборах прийняли рішення щодо збільшення дольової участі співвласників на заходи

ГОЛОСУВАЛИ:

робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку зазначених
Програмі”
За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0.

у

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми співфінансування робіт з
капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків м. Бердянськ на 2018
рік (рішення № 52 додається) зі змінами
53 Про затвердження Міської програми «Питна вода м.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
Бердянськ» на 2018 рік в новій редакції
МЕШКАНЕЦЬ МІСТА
ВИРІШИЛИ:

ГОРЯЧОВ Г.Г.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
МАРТИНОВ Сергій Богданович
ВАРВАНІН Ігор Валерійович
РУДНИЦЬКИЙ Микола Миколайович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Міської програми «Питна вода м.
Бердянськ» на 2018 рік в новій редакції
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Міської програми «Питна вода м.
Бердянськ» на 2018 рік в новій редакції (рішення № 53 додається) зі змінами , а
саме:
Додаток 1 розділ «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(будівництво та реконструкція)» :Відповідно до пріоритетності, змінюється перелік заходів
та збільшується загальна сума їх фінансування на 1 284 080,00 грн.
Додаток 1 розділ «Заходи з водопостачання»:
Змінюється перелік заходів та збільшується загальна сума їх фінансування на
2 665 523,00 грн.
Знімаються кошти з об’єктів:
п.9 Поточний ремонт водопровідної мережі на перехресті вул. пр. Західний та вул.
Консульській –у сумі 90 000,00 грн.
п.11 Поточний ремонт підводу водопровідної мережі по вул. Курортній - у сумі 10 000,00
грн.
п.13 Поточний ремонт підводу водопровідної мережі підводу по вул. Маяковській, 3 –у сумі
20 000,00 грн.
Додаток 1 розділ «Заходи з водовідведення»
Змінюється перелік заходів та збільшується загальна сума їх фінансування на
1 136 000,00 грн. (див. порівняльну таблицю).
Знімаються кошти з об’єктів:
п.9 Поточний ремонт каналізаційної мережі по вул. Потійській, 6 – у сумі 25 000,00 грн.
п.11 Поточний ремонт каналізаційної мережі житлових будинків по вул. Кабельників, 140
та 142 – у сумі 54 283,00 грн.
Вноситься новий об’єкт у програму з фінансуванням перерозподільних коштів в
межах програми (Поточні видатки):
п.20 «Заміна аварійної ділянки самопливного колектору КНС№5 (від проміжного колодязя
каналізації напроти будинку № 98 по вул. Свободи до поворотного колодязя каналізації
біля будинку № 104 по вул. Свободи» на загальну суму 199 283,00 грн.
Пункт 18 викладається в наступній редакції: «Поточний ремонт самопливного
колектору з улаштуванням станції перекачки стічних вод від вул. Свободи до КНС №5 (від
колодязів К-621 та К-627 до приймального резервуару КНС №5)» та пункт 19 читати у
новій редакції «Заміна аварійної ділянки самопливного колектору від вул. Свободи до
КНС № 5 (від колодязя К-622 до проміжного колодязя. 34,5 п.м).
До Додатку 1 додається розділ «Забезпечення функціонування водопровідноканалізаційного господарства» на суму 1 535 276,00 грн, у зв’язку з виникненням боргу
КП «Бердянськводоканал»БМР перед КП«Облводоканал»ЗОР за питну воду.
Програма доповнюється розділом 4 «обґрунтування шляхів і засобів розв’язання
проблеми». Вносяться зміни до заходів та завдань програми. Змінюється перелік
очікуваних результатів програми. Також у Програму вносяться технічні поправки.

Необхідна сума фінансування з місцевого бюджету, передбачена на виконання
Програми, у відповідності до отриманих заяв та документів, складає 6 620 879,00 грн.
Програма відкрита для внесення змін.
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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
НОВАК Надія Федорівна
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
МАРТИЩЕНКО Олена Олександрівна

Протокольне доручення

БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
ВАРВАНІН Ігор Валерійович
БАЙДАЛА Віталій Вячеславович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 26, Проти – 0, Утрим. – 1.

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - за надання слова
МЕШКАНЕЦЬ МІСТА
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до Міської програми охорони
навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Міської програми охорони
навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки (рішення № 54
додається) зі змінами, а саме:
1. З преамбули виключається посилання на постанову Кабінету Міністрів України
від 04.07.2017 № 473 «Деякі питання використання коштів, передбачених у державному
бюджеті за програмою 2401270 «Здійснення природоохоронних заходів» на 2017 рік» у
зв’язку із закінченням відповідного бюджетного періоду.
2. Пунктом 1 проекту рішення передбачено викладення в новій редакції всіх
чотирьох додатків, а пунктом 6 – втрата чинності п.1 рішення сорокової (позачергової)
сесії Бердянської міської ради VII скликання від 15.02.2018 № 10 «Про внесення змін до
Міської програми охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки».
2. Зміни в Додатку 1.
1. З урахуванням змін у Додатку 2 у Розділі І «Охорона водних ресурсів»
збільшується сума фінансування за рахунок коштів місцевого екофонду заходу № 1
«Будівництво другої нитки напірного каналізаційного колектору від КНС № 5 в м.
Бердянськ» та заходу № 3 «Технічне переоснащення – заміна насосів з переведенням на
автоматизоване управління на насосних станціях водовідведення КНС № 3, КНС № 9,
КНС № 21 м. Бердянськ Запорізької області», а також зменшується сума фінансування
заходу № 3 «Реконструкція полігону твердих побутових відходів м. Бердянська (розробка
проекту)» з Розділу ІІІ «Відходи».
2. Змінюється відповідальний за заходами № 1-3 Розділу І «Охорона водних
ресурсів»: замість «Комунальне підприємство «Керуюча компанія Водоканал»
Бердянської міської ради» читати «УЖКГ виконкому Бердянської міськради».
3. У Розділі ІІ «Охорона земельних ресурсів і надр» коригуються назви, коди
КПКВК, обсяги фінансування та відповідальні за заходами №1-7, а також додається захід
№8 «Реконструкція берегозахисних споруд по вул. Набережній (від вул. Чубаря до пров.
Рибацького) м. Бердянськ Запорізької області (2 черга)» кошторисною вартістю
10 250 318,00 грн.
3. Зміни в Додатку 2.
1. Додаток доповнюється Розділом І «Охорона водних ресурсів» і заходами,
затвердженими рішенням сорокової (позачергової) сесії Бердянської міської ради від
15.02.2018 № 10 «Про внесення змін до Міської програми охорони навколишнього
природного середовища на 2016-2020 роки» на загальну суму планових надходжень

427 100,00 грн.
2. У зв’язку з розподілом залишків коштів місцевого екофонду за попередні роки
на загальну суму 1 341 512,00 грн:
2.1. Розділ ІІІ «Відходи» передбачає придбання 100 од. євроконтейнерів (на суму 740
000,00 грн.) та розробку проекту реконструкції полігону ТПВ (на суму 133 194,00 грн).
2.2. Розділ ІV «Охорона зелених насаджень та заповідних зон» передбачає виконання
чотирьох заходів з озеленення міста на загальну суму 365 185,00 грн за рахунок залишків
коштів місцевого екофонду, а саме:
– «Озеленення м. Бердянськ (вул. Грецька від пр. Азовський до вул. Центральної)»;
– «Озеленення м. Бердянськ (вул. Ля-Сейнська від пр. Західного до пр. Праці
(частково)»;
– «Озеленення м. Бердянськ (вул. Університетська від ж/б № 17 до вул. Захисників
України )»;
– «Озеленення м. Бердянськ (вул. Італійська від пр. Праці до вул. Захисників України
(непарна сторона)».
2.3. У Розділі І «Охорона водних ресурсів» додається захід №2 «Технічне переоснащення
– заміна насосів з переведенням на автоматизоване управління на насосних станціях
водовідведення КНС № 3, КНС № 9, КНС № 21 м. Бердянськ Запорізької області» із
сумою фінансування 10 000,00 грн. за рахунок коштів місцевого екофонду, а також на
99 133,00 грн. збільшується сума фінансування заходу «Будівництво другої нитки
напірного каналізаційного колектору від КНС № 5 в м. Бердянськ».
2.4. За рахунок інших коштів місцевого бюджету Додаток 2 доповнюється Розділом ІІ
«Охорона земельних ресурсів і надр» з наступними заходами:
– «Реконструкція берегоукріплюючих споруд (дамби) по вул. Підгірній, м. Бердянськ
Запорізької області» (кошторисна вартість – 5885,238 тис. грн., сума фінансування за
рахунок інших коштів місцевого бюджету – 406,350 тис. грн.);
– «Реконструкція берегозахисних споруд (дамби) по вул. Горького м. Бердянськ
Запорізької області (І черга)» (кошторисна вартість – 15520,315 тис. грн., сума
фінансування за рахунок інших коштів місцевого бюджету – 897,368 тис. грн.);
– «Будівництво берегоукріплючих споруд на території берегової смуги вул. Маяковського,
в районі б/в «Лазурна-2» м. Бердянськ, Запорізька області (І черга)» (кошторисна вартість
– 20230,000 тис. грн., сума фінансування за рахунок інших коштів місцевого бюджету –
2010,000 тис. грн.).
4. Зміни в Додатку 3.
1. Назва Додатку 3 викладається в новій редакції: «Природоохоронні заходи
Міської програми охорони навколишнього природного середовища на 2018 рік, які
потребують фінансування з Державного фонду охорони навколишнього природного
середовища».
2. Вносяться коригування відповідно до Додатків №1 та №2, а також змінюється
відповідальний за заходами: замість «Комунальне підприємство «Керуюча компанія
Водоканал» Бердянської міської ради» читати «УЖКГ виконкому Бердянської міськради».
5. Зміни в Додатку 4:
додаються нові заходи у зв’язку з внесенням змін до Додатку 2.

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
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Про створення комісії із забезпечення реалізації
житлових прав мешканців гуртожитків, включених до
статутних капіталів товариств, створених у процесі
приватизації та корпоратизації та затвердження Положення
про комісію

ГОРЯЧОВ Г.Г.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
КЮРЧЕВ Владислав Дмитрович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про створення комісії із забезпечення реалізації
житлових прав мешканців гуртожитків, включених до статутних капіталів
товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації та затвердження
Положення про комісію
За – 24, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - Пропозиція КЮРЧЕВ В.Д. включити до складу комісії Коник О.Ю.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 27, Проти – 0, Утрим. – 1.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про створення комісії із забезпечення реалізації
житлових прав мешканців гуртожитків, включених до статутних капіталів
товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації та затвердження
Положення про комісію (рішення № 55 додається) зі змінами, а саме:
ВИРІШИЛИ:
до додатку № 2 включити до складу комісії: Циндру Аллу Іванівну – депутата міської
ради (за згодою); Дьякову Ольгу Юхимівну – мешканку гуртожитку по вул. Волонтерів,
59, к. 77 (за згодою); Штемберг Ольгу Валеріївну – мешканку гуртожитку по вул.
Волонтерів, 59, к. 75а (за згодою).
56 Про затвердження Програми регулювання чисельності
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
безпритульних тварин у м. Бердянськ на 2018 рік
МЕШКАНЕЦЬ МІСТА
Представник „Товариства захисту тварин”
РУДНИЦЬКИЙ Микола Миколайович
ГОРЯЧОВ Г.Г.
Пропозиція доповнити оновленою таблицею ”Перелік завдань і
заступник міського голови з питань
заходів Програми”. Загальний обсяг програми без змін.
діяльності виконавчих органів
ради
ХОЛОД Олексій Олексійович
Секретар міської ради
БАЙДАЛА Віталій Вячеславович
КЮРЧЕВ Владислав Дмитрович
МАРТИЩЕНКО Олена Олександрівна
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 25, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - за надання слова
МЕШКАНЕЦЬ МІСТА
Харченко В.К.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 23, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми регулювання чисельності
безпритульних тварин у м. Бердянськ на 2018 рік
За – 21, Проти – 0, Утрим. – 1.

ПРИЙНЯТИ - Пропозиція ЦУКАНОВ В.В.:
Пункт 8. „Очікувані кінцеві результати виконання Програми. Реалізація Програми
дозволить” доповнити наступними підпунктами:
- утримання відловлених безпритульних тварин відбувається у спеціально відведених
ВИРІШИЛИ:
місцях для утримання безпритульних тварин терміном до 31.12.2018 року з моменту
відлову;
- виконання інших вимог з утримання безпритульних тварин відповідно до чинного
законодавства.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми регулювання чисельності
безпритульних тварин у м. Бердянськ на 2018 рік (рішення № 56 додається) зі
змінами.
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Про затвердження Програми поточного ремонту,
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
утримання об’єктів міського благоустрою та благоустрою
міських територій на 2018 рік в новій редакції
ГОРЯЧОВ Г.Г.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
СВІДЛО Олександр Петрович
Протокольне доручення
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

За – 27, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми поточного ремонту,
утримання об’єктів міського благоустрою та благоустрою міських територій на

ГОЛОСУВАЛИ:

2018 рік в новій редакції
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми поточного ремонту,
утримання об’єктів міського благоустрою та благоустрою міських територій на
2018 рік в новій редакції (рішення № 57 додається) зі змінами рекомендованими
постійною комісією з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження,
транспорту та зв’язку, а саме:
„У зв’язку з прийняттям нової редакції програми на позачерговій сесії 15 лютого,
необхідністю приведення фінансування заходу програми 2.6.1. „Освітлення вулиць
міста...” у відповідність до бюджетного призначення та внесення додаткового заходу до
програми, пропонуємо внести наступні зміни до проекту рішення та Програми, що
розміщені на сайті, а саме:
1. Пункт 1 проекту Рішення
після слів «Затвердити програму поточного
ремонту та утримання об’єктів міського благоустрою та благоустрою міських територій на
2018 рік» доповнити словами «в новій редакції».
2. В пункті 4 рішення замість слів «Рішення 39-ї (позачергової) сесії від
11.01.2018 № 3» читати «Рішення сорокової (позачергової) сесії від 15.02.2018 № 11»
вважати таким, що втратило дію.
3. В проекті Програми по підпункту 2.6.1. «Освітлення вулиць міста, Технічне
обслуговування світлофорів міста» у графі «Загальна вартість» замість суми 11 967 494,0
грн. читати 17 675 394,0 грн. А у графі «Затверджене фінансування» замість 11 967 494,0
грн. читати 13 774 226,0 грн. Тобто фінансування по цьому заходу приводиться у
відповідність до затвердженої 15 лютого на позачерговій сесії Програми та бюджетного
призначення і збільшується на 1 806 732, 0 грн..
4. Підпункти 2.7.1. «Нанесення дорожньої розмітки»
та 2.7.2. Встановлення
ВИРІШИЛИ:
дорожніх знаків, встановлення засобів примусового зниження швидкості дорожнього
руху» викладаються в новій редакції, затвердженій на позачерговій сесії 15 лютого:
«Відновлення та нанесення дорожньої розмітки», «Встановлення та заміна дорожніх
знаків, напрямних пристроїв, встановлення засобів примусового зниження швидкості
дорожнього руху». Фінансування залишається без змін – 545,0 та 480,0 тис.грн.
відповідно.
6. У підпункті 3.1.1 «Вартість електроенергії для освітлення міста та роботи
фонтанів» замість суми фінансування 2 054 400,0 грн. (розрахованої на півроку) читати
4 227 700,0 грн. Тобто фінансування по цьому заходу приводиться у відповідність до
затвердженої 15 лютого на позачерговій сесії Програми і збільшується на 2 173 300,0
грн.
7. Також пропонуємо до проекту Програми, розміщеному на сайті, включити
новий підпункт 2.19.5 «Поточний ремонт огорожі на цвинтарі № 1 по Мелітопольському
шосе в м. Бердянськ» з додатковим фінансуванням 199,0 тис.грн. за рахунок збільшення
фінансування Програми на цю суму.
За ці кошти планується виконати огородження кладовища з бетонних секцій
протяжністю 300 пм зі сторони підйому-спуску по Західному проспекту та Католицького
костьолу.
В результаті усіх вищезазначених змін
необхідне загальне фінансування
Програми складе 41 554 104,0 грн. (тобто збільшиться на 8 080 200,0 грн. проти
33 473 904,0 грн). Затверджене фінансування Програми складе 37 652 936,0 грн. (тобто
збільшується на 4 179 032,0 грн. проти 33 473 904, 00 грн.).
Програма відкрита для внесення змін та доповнень”.
60 Про затвердження лімітів споживання питної води на
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
2018 рік
ГОРЯЧОВ Г.Г.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження лімітів споживання питної води на
ВИРІШИЛИ:
2018 рік (рішення № 58 додається)
61 Про затвердження Програми капітального ремонту
мереж централізованого водопостачання по вулицях
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
м.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 – 29, 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 № 59
додається) зі змінами рекомендованими постійною комісією з питань житлового,
ВИРІШИЛИ:
комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку, а саме: кошти
у сумі 1 914 768,0 грн. будуть направлені на виконання робіт з капремонту мереж
ЦВ згідно з розробленими проектами. Отже за ці кошти будуть підведені мережі
ЦВ по вулицях міста до 95-ти домоволодінь.
62 Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
Бердянської міської ради від 22.07.2017 № 51 „Про вжиття
заходів”
УДОВИЧЕНКО І.В.
начальник відділу транспорту
ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії
Бердянської міської ради від 22.07.2017 № 51 „Про вжиття заходів”
За – 23, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії
Бердянської міської ради від 22.06.2017 № 51 „Про вжиття заходів” (рішення №60
додається) зі змінами рекомендованими постійною комісією з питань житлового,
комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку, а саме: замість
дати „22.07.17” читати „22.06.17”. В додатку до рішення, розділ II Район «Слободка» п.5
замість вул.Набережна в районі № 131 читати №135.

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

63
Про банкрутство комунального
„Житлосервіс-1” Бердянської міської ради

підприємства

ГОРЯЧОВ Г.Г.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ШАПОВАЛОВ Володимир Іванович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про банкрутство комунального підприємства
„Житлосервіс-1” Бердянської міської ради (рішення №61 додається)
81 Про погодження Інвестиційної програми Приватного
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
акціонерного товариства „Бердянське підприємство
теплових мереж” на 2018 рік
ГОРЯЧОВ Г.Г.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
СВІДЛО Олександр Петрович
ВИРІШИЛИ:

ЦУКАНОВ Віктор Володимирович

Протокольне доручення

БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 24, Проти – 0, Утрим. – 3.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про погодження Інвестиційної програми Приватного
акціонерного товариства „Бердянське підприємство теплових мереж” на 2018 рік
(рішення №62 додається)
82 Про затвердження Програми модернізації, капітального
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ремонту, заміни диспетчеризації ліфтів та технічної
експертизи у житлових будинках міста на 2018 рік
ГОРЯЧОВ Г.Г.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 4.
ВИРІШИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми модернізації,
капітального ремонту, заміни диспетчеризації ліфтів та технічної експертизи у
житлових будинках міста на 2018 рік
За – 21, Проти – 0, Утрим. – 4.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми модернізації, капітального
ремонту, заміни диспетчеризації ліфтів та технічної експертизи у житлових
будинках міста на 2018 рік (рішення №63 додається) зі змінами рекомендованими
постійною
комісією
з
питань
житлового,
комунального
господарства,
енергозбереження, транспорту та зв’язку , а саме: В розділі 5 «Перелік заходів і
завдань Програми» у пункті № 2 «Капітальний ремонт з повною (або частковою )
заміною основних вузлів та деталей для відновлення працездатності ліфтів ТОВ КК
«КомЕнерго-Бердянськ» та КП «Житлосервіс-2А» додаються відсотки коштів міського
бюджету в розмірі 95 %.
За – 21, Проти – 4, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - за перерву
86 Про затвердження Програми розвитку автомобільних
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
доріг загального користування Запорізької області у м.
Бердянськ на 2018 рік в новій редакції
ГОРЯЧОВ Г.Г.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми розвитку автомобільних
ВИРІШИЛИ: доріг загального користування Запорізької області у м. Бердянськ на 2018 рік в
новій редакції (рішення №64 додається)
68
Про затвердження Програми розвитку туризму та
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
популяризації туристичного потенціалу міста Бердянська
на 2018 рік в новій редакції
МІЩЕНКО В.В.
начальник відділу реклами курорту
та туризму
ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми розвитку туризму та
ВИРІШИЛИ: популяризації туристичного потенціалу міста Бердянська на 2018 рік в новій
редакції (рішення №65 додається)
69 Про затвердження програми „Безпечне місто на 2018ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
2021 роки”
ХОЛОД Олексій Олексійович
Секретар міської ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження програми „Безпечне місто на 20182021 роки” (рішення №66 додається)
70 Про затвердження Програми запобігання та ліквідації
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру на 2018 рік
ХОЛОД Олексій Олексійович
Секретар міської ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018 рік
(рішення №67 додається)
71 Про затвердження Програми забезпечення громадської
безпеки і профілактики злочинності у місті Бердянську,
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
розвитку матеріально-технічної бази
Бердянського
відділу поліції Головного Управління Національної поліції
в Запорізькій області на 2018 рік
ХОЛОД Олексій Олексійович
Секретар міської ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми забезпечення громадської
безпеки і профілактики злочинності у місті Бердянську, розвитку матеріально-

технічної бази Бердянського відділу поліції Головного Управління Національної
поліції в Запорізькій області на 2018 рік (рішення №68 додається)
87
Про затвердження Програми сприяння зміцненню
матеріально-технічної бази Державної прикордонної
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
служби України Бердянського прикордонного загону на
2018 рік
ХОЛОД Олексій Олексійович
Секретар міської ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми сприяння зміцненню
матеріально-технічної
бази
Державної
прикордонної
служби
України
Бердянського прикордонного загону на 2018 рік (рішення №69 додається)
72 Про затвердження Програми соціально-економічного та
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
культурного розвитку м.Бердянськ на 2018 рік
ОРЛОВА Ю.В.
начальник управління
економічного розвитку
ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми соціально-економічного
та культурного розвитку м.Бердянськ на 2018 рік
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми соціально-економічного та
культурного розвитку м.Бердянськ на 2018 рік (рішення №70 додається) зі
змінами
73 Про внесення змін до плану діяльності з підготовки
виконавчими органами Бердянської міської ради проектів
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
регуляторних актів для розгляду на сесіях міської ради у
2018 році
ОРЛОВА Ю.В.
начальник управління
економічного розвитку
МАРТИЩЕНКО Олена Олександрівна
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 25, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до плану діяльності з підготовки
виконавчими органами Бердянської міської ради проектів регуляторних актів
для розгляду на сесіях міської ради у 2018 році (рішення №71 додається)
74
Про
встановлення
нормативу
відрахування
комунальними
унітарними
підприємствами
та
їх
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
об’єднаннями до бюджету міста Бердянська частини
чистого прибутку (доходу) в 2018 році
ОРЛОВА Ю.В.
начальник управління
економічного розвитку
РУДНИЦЬКИЙ Микола Миколайович
ВИРІШИЛИ:

МІЩЕНКО Максим Вікторович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

За – 24, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про встановлення нормативу відрахування
комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до бюджету міста
Бердянська частини чистого прибутку (доходу) в 2018 році
За – 20, Проти – 0, Утрим. – 5.
ПРИЙНЯТИ - Пропозиція РУДНИЦЬКИЙ М.М.:
Норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу) для комунальних
підприємств встановити - 10 %;
Вивільнені кошти спрямовувати на поліпшення матеріально-технічної
бази
комунальних підприємств.
За – 22, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про встановлення нормативу відрахування
комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до бюджету міста

Бердянська частини чистого прибутку (доходу) в 2018 році (рішення №72
додається) зі змінами
84 Про затвердження Статуту комунального підприємства
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
Бердянської міської ради „Бердянський центральний
ринок” у новій редакції
ОРЛОВА Ю.В.
начальник управління
економічного розвитку
ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Статуту комунального підприємства
Бердянської міської ради „Бердянський центральний ринок” у новій редакції
(рішення №73 додається)
76
Про встановлення ставок із сплати податку на
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2018
рік
БОЧКОВА Н.М.
начальник фінансового управління
виконкому
ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про встановлення ставок із сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, на 2018 рік (рішення №74 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
77 Про встановлення розмірів плати за землю на 2018 рік
БОЧКОВА Н.М.
начальник фінансового управління
виконкому
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про встановлення розмірів плати за землю на 2018 рік
ВИРІШИЛИ:
(рішення №75 додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
78 Про встановлення єдиного податку на 2018 рік
БОЧКОВА Н.М.
начальник фінансового управління
виконкому
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про встановлення єдиного податку на 2018 рік (рішення
ВИРІШИЛИ:
№76 додається)
79
Про внесення змін до рішення міської ради від
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
22.12.2017 № 48 „Про міський бюджет на 2018 рік”
БОЧКОВА Н.М.
начальник фінансового управління
виконкому
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ВИРІШИЛИ:

БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення змін до рішення міської ради від
22.12.2017 № 48 „Про міський бюджет на 2018 рік”
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - Пропозиція ЦУКАНОВ В.В.:
1. При перерозподілі видатків по управлінню житлово-комунального господарства на
заходи «Програми капітального ремонту мереж централізованого водопостачання по
вулицях м.Бердянськ з одноповерховою забудівлею на 2017-2019 роки» замість 1914768
грн спрямувати 914768 грн, залишок у сумі 1000000 грн перенаправити на заходи
«Програми капітального ремонту, будівництва, реконструкції та придбання об’єктів
міського благоустрою на 2018 рік», а саме на капітальний ремонт тротуарів «Центр міста»
по вул.Свободи від вул.Захисників України до пр.Західного.
2. При розподілі залишків коштів на початок року виконавчому комітету замість 900000 грн
на поточні видатки виділити на поточні видатки 356000 грн, на капітальні видатки для
придбання комп’ютерної техніки 60000 грн, решту у сумі 484000 грн спрямувати
управлінню житлово-комунального господарства на капітальний ремонт тротуарів «Центр
міста» по вул.Свободи від вул.Захисників України до пр.Західного по «Програмі

капітального ремонту, будівництва, реконструкції
благоустрою на 2018 рік».
ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.

та придбання об’єктів міського

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до рішення міської ради від
22.12.2017 № 48 „Про міський бюджет на 2018 рік” (рішення №77 додається) зі
змінами
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
89 Різне
МАРТИНОВ Сергій Богданович
Протокольне доручення
ВИРІШИЛИ:

БАЙДАЛА Віталій Вячеславович
БРАТЕНЬКОВ Іван Сергійович

Протокольне доручення

МЕЖУЄВ Олександр Григорович
ШАПОВАЛОВ Володимир Іванович
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович

Протокольне доручення

БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
КЮРЧЕВ Владислав Дмитрович
БОЧКОВА Н.М.
начальник фінансового управління
виконкому
МІЩЕНКО Максим Вікторович
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

90 Закриття сесії

Міський голова

В. П. Чепурний

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

М.М. Рудницький

