УКРАЇНА

Бердянська міська рада

ПРОТОКОЛ
Сорок третя (позачергова) сесія
м.Бердянськ
13.04.2018 14:00
Усього депутатів:
37
Присутні на сесії:
32 (список додається)
Запрошених:
11 (список додається)
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
Відкриття сесії
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ – Кількісний склад секретаріату- 3 особи
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ – Персональний склад секретаріату
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ – ЗА ОСНОВУ - Порядок денний
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - Пропозиція ЧЕПУРНИЙ В.П.:
1. Включити до порядку денного наступні проекти:
№ 19 Про затвердження Програми забезпечення проведення ярмаркових заходів на
території міста Бердянська;
№ 20 Про затвердження Переліку земельних ділянок, які визначаються для продажу
на земельних торгах;

ВИРІШИЛИ:

№ 21 Про внесення плати за право укладення договору на здійснення діяльності у
ярмарковому об'єкті.
2.Виключити з проекту порядку денного проект № 17. Про поновлення договорів
оренди земельних ділянок.
3. Порядок розгляду проектів сформувати за доповідачами.

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

№ п/п
17
№ п/п
2

4. Проект рішення № 1 розглянути останнім.
5. Проект рішення № 6 розглянути перед №1.
6. Проект рішення № 21 розглянути після №19.
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Порядок денний з урахуванням змін
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ – Регламент роботи сесії

Питання, зняті з розгляду порядку денного
Про поновлення договорів оренди земельних ділянок.
Питання порядку денного
Про прийняття майна до комунальної власності територіальної громади м. Бердянськ

18

3
4
5

7
8

Про припинення діяльності юридичної особи комунального підприємства «Керуюча
компанія «Водоканал Бердянськ» Бердянської міської ради шляхом реорганізації
(приєднання)
Про затвердження Програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів
комунального та соціально-культурного призначення на 2018 рік в новій редакції
Про внесення змін до Програми „Охорона здоров’я міста Бердянська на 2018 рік”
Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб
з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, на 2018 рік, у новій
редакції
Про затвердження Програми співфінансування робіт з капітального
багатоквартирних житлових будинків м. Бердянськ на 2018 рік (в новій редакції)

ремонту

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

9

Про затвердження Програми модернізації, капітального ремонту, заміни, диспетчеризації
ліфтів та технічної експертизи у житлових будинках міста на 2018 рік (в новій редакції)

10

Про внесення змін до Міської програми охорони навколишнього природного середовища
на 2016-2020 роки

11

Про затвердження Поточних індивідуальних технологічних нормативів використання
питної води для Філії Приватного акціонерного товариства «Приазовкурорт» «Комбінат
комунальних господарств «Курорт»

12

Про затвердження Програми поточного ремонту, утримання об’єктів міського благоустрою
та благоустрою міських територій на 2018 рік в новій редакції

13

Про затвердження Програми капітального ремонту житлово-комунального комплексу міста
на 2018 рік в новій редакції

14

Про затвердження Програми проведення будівництва, реконструкції, капітального ремонту,
поточного ремонту та утримання автомобільних доріг на 2018 рік в новій редакції

15

Про затвердження «Програми регулювання чисельності безпритульних
Бердянськ на 2018 рік» в новій редакції

16

тварин у м.

Про внесення змін до рішення 42 сесії Бердянської міської ради Запорізької області VII
скликання від 15.03.2018 №67 „Про затвердження Програми запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”

20

Про затвердження Переліку земельних ділянок, які визначаються для продажу на
земельних торгах

19

Про затвердження Програми забезпечення проведення ярмаркових заходів на території
міста Бердянська

21

Про внесення плати за право укладення договору на здійснення діяльності у ярмарковому
об'єкті

6

Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку
м.Бердянськ на 2018 рік

1

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

22

Різне

23

Закриття сесії

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

2
Про прийняття майна до комунальної власності
територіальної громади м. Бердянськ

ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про прийняття майна до комунальної власності
ВИРІШИЛИ:
територіальної громади м. Бердянськ (рішення № 1 додається)
18
Про припинення діяльності юридичної особи
комунального
підприємства
«Керуюча
компанія
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
«Водоканал Бердянськ» Бердянської міської ради шляхом
реорганізації (приєднання)
ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД А.І.
начальник управління комунальної
власності
КІОСОВ Андрій Григорович
Оголосив про наявність конфлікту інтересів
За
–
30,
Проти
–
0,
Утрим.
– 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про припинення діяльності юридичної особи
комунального підприємства «Керуюча компанія «Водоканал Бердянськ»
Бердянської міської ради шляхом реорганізації (приєднання)
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про припинення діяльності юридичної особи
комунального підприємства «Керуюча компанія «Водоканал Бердянськ»
Бердянської міської ради шляхом реорганізації (приєднання) (рішення № 2
ВИРІШИЛИ:
додається) зі змінами рекомендованими спільним засіданням постійних комісій, а
саме: у назві проекту рішення та по тексту замість «Керуюча компанія «Водоканал
Бердянськ» читати «Керуюча компанія «Водоканал».
3 Про затвердження Програми будівництва, реконструкції
та капітального ремонту об’єктів комунального та
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
соціально-культурного призначення на 2018 рік в новій
редакції
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми будівництва,
ВИРІШИЛИ: реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального та соціальнокультурного призначення на 2018 рік в новій редакції (рішення № 3 додається)
4 Про внесення змін до Програми „Охорона здоров’я
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
міста Бердянська на 2018 рік”
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми „Охорона здоров’я
ВИРІШИЛИ:
міста Бердянська на 2018 рік” (рішення № 4 додається)
5
Про затвердження Програми надання фінансової
підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість,
на 2018 рік, у новій редакції
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради

ВРУБЛЕВСЬКИЙ Олександр Дмитрович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Оголосив про наявність конфлікту інтересів

За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми надання фінансової
підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність
яких має соціальну спрямованість, на 2018 рік, у новій редакції
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми надання фінансової
підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність
яких має соціальну спрямованість, на 2018 рік, у новій редакції (рішення № 5
додається) зі змінами рекомендованими спільним засіданням постійних комісій, а

саме:
- розділ 5. Заходи та завдання Програми викласти в такій редакції: Заходи та завдання
Програми встановлюються по напрямкам за пріоритетами, які визначені Порядком
проведення конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями
ВИРІШИЛИ: ветеранів та інвалідів, затвердженого рішенням виконавчого комітету Бердянської міської
ради від 14.02.2012 № 89 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу проектів
програм, розроблених громадськими організаціями ветеранів і інвалідів міста” та за
результатами проведеного конкурсу проектів програм, розроблених громадськими
організаціями ветеранів та осіб з інвалідністю на загальну суму 235 346,0 грн. (додаток).
Додатково виділені кошти в сумі 70 273,0 грн. будуть розподілені за результатами
конкурсу;
- у Додатку до п. 5 Програми: у підпункт 5.5. ІНШІ ЗАХОДИ виключити підпункт 5.5.2 та
5.5.3.
Обсяг фінансування Програми не змінюється.
7 Про затвердження Програми співфінансування робіт з
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
капітального
ремонту
багатоквартирних
житлових
будинків м. Бердянськ на 2018 рік (в новій редакції)
ГОРЯЧОВ Г.Г.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
БРАТЕНЬКОВ Іван Сергійович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми співфінансування робіт з
капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків м. Бердянськ на
2018 рік (в новій редакції)
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми співфінансування робіт з
капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків м. Бердянськ на
2018 рік (в новій редакції) (рішення № 6 додається) зі змінами, а саме:
- доповнити розділ 5, проекту Програми абзацом та викласти в наступній редакції: Захід
Програми - Встановлення та заміна вікон, вхідних дверей (заміна існуючих заповнень
віконних, балконних та дверних блоків) в багатоквартирних житлових будинків,
застосовується для житлових будинків ОСББ, які не мають можливості участі у місцевій
Програмі відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ на впровадження заходів з
енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Бердянськ
на 2015-2019 роки.
- доповнити пункт 6.13. розділу 6 проекту Програми словами: «окрім заходу, капітального
ремонту ліфтів, диспетчерських систем» та викласти в наступній редакції «Пріоритет у
софінансуванні надається тим житловим будинкам, співвласники яких на загальних
зборах прийняли рішення щодо збільшення дольової участі співвласників на заходи
робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку зазначених у
Програмі, окрім заходу капітального ремонту ліфтів, диспетчерських систем».

- пункт 6.6, розділу 6 проекту Програми, доповнити абзацом:
Довідка про відсутність заборгованості ОСББ по оплаті за житлово-комунальні
послуги перед підприємствами (юридичними особами) комунальної форми власності.
- пункт 6.8, розділу 6 проекту Програми, викласти в наступній редакції: «Позитивне
рішення про співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового
будинку приймається за наявності коштів в міському бюджеті, відсутності заборгованості
по оплаті за житлово-комунальні послуги перед підприємствами (юридичними особами)
комунальної форми власності та належним чином оформлених документів у
відповідності до пункту 6.6. розділу 6 Програми.
- Доповнити таблицю пункту 7.4 розділу 7, наступним заходом: Капітальний ремонт
ліфтів, диспетчерських систем Мелітопольське шосе 22/1, ОСББ «Вітязь» - 605454,00
грн.
Загальний обсяг фінансування за програмою становить 1 692 717,00 грн.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

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

ГОРЯЧОВ Г.Г.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ХОЛОД Олексій Олексійович
Секретар міської ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Міської програми «Питна вода м.
ВИРІШИЛИ:
Бердянськ» на 2018 рік в новій редакції (рішення № 7 додається)
9 Про затвердження Програми модернізації, капітального
ремонту, заміни, диспетчеризації ліфтів та технічної
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
експертизи у житлових будинках міста на 2018 рік (в новій
редакції)
ГОРЯЧОВ Г.Г.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми модернізації,
капітального ремонту, заміни, диспетчеризації ліфтів та технічної експертизи у
житлових будинках міста на 2018 рік (в новій редакції)
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми модернізації, капітального
ремонту, заміни, диспетчеризації ліфтів та технічної експертизи у житлових
будинках міста на 2018 рік (в новій редакції) (рішення № 8 додається) зі змінами,
а саме: читати в новій редакції назви наступних заходів та суми їх фінансування:
Розділ 4
п.1. «Капітальний ремонт окремих конструктивних елементів та технічних
пристроїв пасажирських ліфтів (ліквідація наслідків аварій)» – 474 900,00 грн.;
п.1.1. «Капітальний ремонт окремих конструктивних елементів та технічних
пристроїв пасажирських ліфтів (ліквідація наслідків аварій) в житлових будинках ТОВ
Керуюча Компанія «КомЕнерго-Бердянськ», КП «Житлосервіс 2А» БМР» - 274 900,00
грн.;
п.1.2. «Капітальний ремонт окремих конструктивних елементів та технічних
пристроїв пасажирських ліфтів (ліквідація наслідків аварій) у житлових будинках ОСББ» 200 000,00 грн.;
п.4. «Капітальний ремонт системи диспетчеризації ліфтів у житлових будинках м.
Бердянськ».
Захід № 1 Програми зменшено на 700 000,00 грн. та перерозподілено на
Програму співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових
будинків м. Бердянськ на 2018 рік (в новій редакції).
З урахуванням зазначених змін загальна сума за Програмою складає 930 000,00

грн.
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

10 Про внесення змін до Міської програми охорони
навколишнього природного середовища на 2016-2020
роки

ГОРЯЧОВ Г.Г.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Міської програми охорони
ВИРІШИЛИ: навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки (рішення № 9
додається)
11
Про затвердження Поточних індивідуальних
технологічних нормативів використання питної води для
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
Філії
Приватного
акціонерного
товариства
«Приазовкурорт» «Комбінат комунальних господарств
«Курорт»
ГОРЯЧОВ Г.Г.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Поточних індивідуальних
технологічних нормативів використання питної води для Філії Приватного
ВИРІШИЛИ:
акціонерного товариства «Приазовкурорт» «Комбінат комунальних господарств
«Курорт» (рішення № 10 додається)
12
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
ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, 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 № 11 додається)
13 Про затвердження Програми капітального ремонту
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
житлово-комунального комплексу міста на 2018 рік в
новій редакції
ГОРЯЧОВ Г.Г.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми капітального ремонту
житлово-комунального комплексу міста на 2018 рік в новій редакції (рішення №
12 додається)
14 Про затвердження Програми проведення будівництва,
реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
та утримання автомобільних доріг на 2018 рік в новій
редакції
ГОРЯЧОВ Г.Г.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження Програми проведення будівництва,
реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту та утримання
ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

автомобільних доріг на 2018 рік в новій редакції
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми проведення будівництва,
реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту та утримання
автомобільних доріг на 2018 рік в новій редакції (рішення № 13 додається) зі

змінами рекомендованими спільним засіданням постійних комісій, а саме:
Розділ 1 «Поточні видатки»:
- Сума поточних видатків збільшена на 150 000 грн. та розподілена на поточний
ремонт доріг в мікрорайоні «Центр міста».
- п. 43 читати в наступній редакції: вул. Чубаря, пр. Матросова, м. Бердянськ поточний ремонт.
ВИРІШИЛИ: Розділ 2 «Капітальні видатки»:
- п. 3 зменшено на 20 000,00 грн. та перерозподілено на п. 9 «Капітальний ремонт
дороги по вул. Костичева м. Бердянськ Запорізької області (з урахуванням розробки ПКД,
експертизи, технічного і авторського нагляду).
- п. 4 зменшено на 6 000,00 грн. та перерозподілено на п. 7 «Капітальний ремонт
дороги по вул. Серафимовича (від вул. Фестивальної в бік вул. Вроцлавської) м.
Бердянськ Запорізької області (з урахуванням розробки ПКД, експертизи, технічного і
авторського нагляду)».
Загальна сума за Програмою 23 555 029,0 грн.
15
Про затвердження «Програми регулювання
чисельності безпритульних тварин у м. Бердянськ на
2018 рік» в новій редакції
Запропонував зміни:
ГОРЯЧОВ Г.Г.
- пункт 5 програми «Перелік завдань і заходів» викласти в
заступник міського голови з питань
новій редакції;
діяльності виконавчих органів
- Пункт 8 «Очікувані кінцеві результати виконання Програми»
ради
викласти в новій редакції.
ПУТРЯ Сергій Валерійович
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
БАЙДАЛА Віталій Вячеславович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - за надання слова
МЕШКАНЕЦЬ МІСТА
Представник громадськості Синиця Р.
МАРТИНОВ Сергій Богданович

ХОЛОД Олексій Олексійович
Секретар міської ради

БІЛОУСОВ Андрій Анатолійович
МАРТИЩЕНКО Олена Олександрівна
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
КЮРЧЕВ Владислав Дмитрович

Пропозиція: внести корективи
до
запропонованих
Горячовим Г.Г. змін по пункту 5 програми «Перелік завдань і
заходів», а саме: читати в новій редакції пункти:
5. Харчування безпритульних тварин - 70 000,00;
6. Проведення профілактичних робіт з безпритульними
тваринами , включно із закупівлею ветеринарних препаратів
(стерилізація) - 490 000,00;
7.Проведення профілактичних робіт з безпритульними
тваринами , включно із закупівлею ветеринарних препаратів490 000,00

РУДНИЦЬКИЙ Микола Миколайович
СВІДЛО Олександр Петрович
БУКАЛО Сергій Іванович
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» в новій редакції
За – 23, Проти – 0, Утрим. – 1.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження «Програми регулювання
чисельності безпритульних тварин у м. Бердянськ на 2018 рік» в новій редакції
(рішення № 14 додається) зі змінами
16 Про внесення змін до рішення 42 сесії Бердянської
міської ради Запорізької області VII скликання від
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
15.03.2018 №67 „Про затвердження Програми запобігання
та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру”
ХОЛОД Олексій Олексійович
Секретар міської ради
ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до рішення 42 сесії Бердянської
міської ради Запорізької області VII скликання від 15.03.2018 №67 „Про
ВИРІШИЛИ:
затвердження Програми запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру” (рішення № 15 додається)
20 Про затвердження Переліку земельних ділянок, які
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
визначаються для продажу на земельних торгах
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ВИРІШИЛИ:

БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 26, Проти – 0, Утрим. – 1.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Переліку земельних ділянок, які
визначаються для продажу на земельних торгах (рішення № 16 додається)
19 Про затвердження Програми забезпечення проведення
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
ярмаркових заходів на території міста Бердянська
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ПУТРЯ Сергій Валерійович
Протокольне доручення
ВИРІШИЛИ:

ВРУБЛЕВСЬКИЙ Олександр Дмитрович
БАЙДАЛА Віталій Вячеславович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про затвердження Програми забезпечення проведення
ярмаркових заходів на території міста Бердянська (рішення № 17 додається)
21 Про внесення плати за право укладення договору на
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
здійснення діяльності у ярмарковому об'єкті
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
Пропозиція: в п 3. замість „...спрямовуються на:” читати „може
спрямовуватися на:”.
ВИРІШИЛИ:

МАРТИНОВ Сергій Богданович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 23, Проти – 0, Утрим. – 2.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про внесення плати за право укладення договору на
здійснення діяльності у ярмарковому об'єкті
За – 23, Проти – 0, Утрим. – 4.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення плати за право укладення договору на
здійснення діяльності у ярмарковому об'єкті (рішення № 18 додається) зі
змінами
6
Про внесення змін до Програми соціальноЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
економічного та культурного розвитку м.Бердянськ на
2018 рік
ДОЙНОВА Ю.В.
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради
БАЙДАЛА Віталій Вячеславович
ВИРІШИЛИ:

ГЕОРГІЄВ Євген Іванович
ВАТУТІН Валерій Володимирович
БУХАНОВА Ксенія Валеріївна
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до Програми соціальноекономічного та культурного розвитку м.Бердянськ на 2018 рік (рішення № 19
додається)
1
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
ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

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 - В ЦІЛОМУ- Про внесення змін до рішення міської ради від
22.12.2017 № 48 „Про міський бюджет на 2018 рік” (рішення № 20 додається) з
доповненнями
ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович
22 Різне
БЕЗВЕРХИЙ Володимир Петрович
ВИРІШИЛИ:

ВАТУТІН Валерій Володимирович
МАРТИНОВ Сергій Богданович
БРАТЕНЬКОВ Іван Сергійович
БАЙДАЛА Віталій Вячеславович
ЦУКАНОВ Віктор Володимирович

ЧЕПУРНИЙ Володимир Павлович

23 Закриття сесії

Міський голова

В. П. Чепурний

Секретар сесії, депутат міської ради
від Бердянської міської організації партії
„Блок Петра Порошенка” „Солідарність”

Б.В.Сушко

