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ПРОТОКОЛ № 5
засідання постійної комісії з питань реалізації державної регуляторної політики,
підприємницької діяльності та управління комунальною власністю
м. Бердянськ
Дата проведення: 15.01.2016 року
Місце проведення: каб. № 70 виконкому
Час проведення: 10-00
Склад комісії: 7 чол.
Присутні: 6 чол.
Голова комісії: Братеньков І.С.
Заступник голови комісії: Мартищенко О.О.
Секретар комісії: Сушко Б.В.
Засідання постійної комісії проводив голова комісії Братеньков І.С.
Присутні члени комісії:
Білоусов А.А.
Безродня Ж.В.
Братеньков І.С.
Мартищенко О.О.
Путря С.В.
Сушко Б.В.
Відсутні члени комісії:
Кіосов А.Г.
Запрошені:
Акуленко Л.І. - начальник відділу моніторингу та прогнозування соціально-економічного
розвитку
Жавжаров В.В. - представник спілки “Вільна громада” та громадського формування
“Самооборона”
Засоби масової інформації
Зуєв І.А. - представник громадської організації ветеранів АТО
Іванова Т.В. - в. о. начальника управління житлово - комунального господарства
Касьянов І.В. - представник спілки “Вільна громада” та громадського формування
“Самооборона”
Кисель С.П. - представник громадської організації “Гром”
Лимарчук С.В. - кандидат на посаду заступника міського голови
Немно М.М. - начальник управління містобудування та архітектури, головний
архітектор
Сидоренко Л.Б. - начальник відділу оренди, приватизації, кадрів та діловодства
Управління комунальної власності
Синиця Р.О. - представник громадської організації “Гром”
Цуканов В.В. - депутат міської ради
Порядок денний:
1. Про розгляд проектів рішень, що виносяться на сесію Бердянської міської ради від
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21.01.2016.
2. Різне.
СЛУХАЛИ:
Про включення до порядку денного засідання комісії в пункт № 1 “Про розгляд
проектів рішень, що виносяться на сесію Бердянської міської ради від 21.01.2016”
додаткового питання:
5. Проект рішення № 7 “Про надання дозволу на проведення капітального ремонту
орендованого майна”.
ВИСТУПИЛИ:
Братеньков І.С.
ВИРІШИЛИ:
Включити до порядку денного засідання комісії в пункт № 1 “Про розгляд
проектів рішень, що виносяться на сесію Бердянської міської ради від 21.01.2016”
додаткове питання:
5. Проект рішення № 7 “Про надання дозволу на проведення капітального
ремонту орендованого майна”.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
СЛУХАЛИ:
Про порядок денний засідання комісії.
ВИСТУПИЛИ:
Братеньков І.С.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити порядок денний засідання комісії.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
1. Про розгляд проект ів рішень, що виносяться на сесію Бердянської міської ради від
21.01.2016.
По першому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
1. Проект рішення № 9 “Про взаємовідносини щодо оренди комунального майна,
орендодавцями якого виступають комунальні підприємства Бердянської міської ради”.
ВИСТУПИЛИ:
Братеньков І.С.
Мартищенко О.О.
Зуєв І.А.
Касьянов І.В.
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Кисель С.П.
Жавжаров В.В.
Сушко Б.В.
Цуканов В.В.
Синиця Р.О.
Сидоренко Л.Б.
ВИРІШИЛИ:
1. Пункт 2.1.1 проекту рішення № 9 “Про взаємовідносини щодо оренди
комунального майна, орендодавцями якого виступають комунальні підприємства
Бердянської міської ради” відкласти. З представниками громадських організацій буде
проведено «круглий стіл» для визначення подальшої взаємодії органів місцевого
самоврядування та громадськими організаціями, в тому числі щодо використання
комунального майна.
2. Доручити Управлінню комунальної власності (Тахтаджиєва-Поклад А.І.)
строком до 22.01.2016 надати перелік вільних об’єктів комунальної власності.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
По першому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
2. Проект рішення № 15 “Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності
територіальної громади м. Бердянська, які підлягають приватизації у 2016 році”.
ВИСТУПИЛИ:
Мартищенко О.О.
Сидоренко Л.Б.
Братеньков І.С.
Білоусов А.А.
Путря С.В.
Цуканов В.В.
Безродня Ж.В.
Сушко Б.В.
ВИРІШИЛИ:
Проект рішення № 15 “Про затвердження переліку об’єктів комунальної
власності територіальної громади м. Бердянська, які підлягають приватизації у 2016
році” відкласти до ревізії майна комунальної власності.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
По першому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
3. Проект рішення № 16 “Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності
територіальної громади м. Бердянська, які підлягають приватизації у 2016 році за
способами”.
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ВИСТУПИЛИ:
Братеньков І.С.
ВИРІШИЛИ:
Проект рішення № 16 “Про затвердження переліку об’єктів комунальної
власності територіальної громади м. Бердянська, які підлягають приватизації у 2016
році за способами” відкласти до ревізії майна комунальної власності.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
По першому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
4. Проект рішення № 64 “Про внесення змін до рішення шістдесят другої сесії
Бердянської міської ради VI скликання від 29.10.2015 № 15”.
ВИСТУПИЛИ:
Братеньков І.С.
Акуленко Л.І.
Цуканов В.В. з пропозицією внести до плану діяльності з підготовки виконавчими
органами Бердянської міської ради проектів регуляторних актів для розгляду на сесіях
міської ради у 2016 році проект рішення “Про затвердження Положення про порядок
розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території міста
Бердянська” зі строком підготовки до 01.04.2016.
Сушко Б.В.
Білоусов А.А.
Мартищенко О.О.
Зуєв І.А.
Немно М.М. з пропозицією внести до плану діяльності з підготовки виконавчими
органами Бердянської міської ради проектів регуляторних актів для розгляду на сесіях
міської ради у 2016 році проект рішення “Про внесення змін до Порядку розміщення об'єктів
зовнішньої реклами в м. Бердянськ у новій редакції” зі строком підготовки до 01.06.2016.
ВИРІШИЛИ:
1. Проект рішення № 64 “Про внесення змін до рішення шістдесят другої сесії
Бердянської міської ради VI скликання від 29.10.2015 № 15” підтримати з
урахуванням змін, а саме: у додатку до проекту рішення план діяльності з підготовки
виконавчими органами Бердянської міської ради проектів регуляторних актів для
розгляду на сесіях міської ради у 2016 році доповнити наступними пунктами:
Вид та назва
проекту
Мета прийняття
Строк підготовки
Відповідальний

4. Проект рішення сесії Бердянської міської ради “Про внесення
змін до Порядку розміщення об`єктів зовнішньої реклами в
м. Бердянськ у новій редакції”
Впорядкувати розміщення об`єктів зовнішньої реклами на
території міста Бердянська
До 01.06.2016 року
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів
ради
Матвєєв С.В.,
начальник
управління

Вид та назва
проекту
Мета прийняття
Строк підготовки
Відповідальний
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містобудування
та
архітектури
виконавчого
комітету
Бердянської міської ради Немно М.М.
5. Проект рішення сесії Бердянської міської ради “Про
затвердження Положення про порядок розміщення тимчасових
споруд для здійснення підприємницької діяльності на території
міста Бердянська”
Впорядкувати розміщення тимчасових споруд для здійснення
підприємницької діяльності на території міста Бердянська
До 01.04.2016 року
Начальник
управління
економіки
Герасименко Ю.В.,
начальник управління містобудування та архітектури
Немно М.М.,
в. о. начальника
юридичного
управління
виконавчого комітету Бердянської міської ради Сарабєєва Н.О.

2. Доручити
управлінню
економіки
(Герасименко Ю.В.),
управлінню
містобудування та архітектури (Немно М.М.) та юридичному управлінню
(Сарабєєва Н.О.) розробити Положення про організацію торгівлі, яку здійснюють
фізичні особи з власного подвір'я.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
По першому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
5. Проект рішення № 7 “Про надання дозволу на проведення капітального ремонту
орендованого майна”.
ВИСТУПИЛИ:
Братеньков І.С.
Сушко Б.В.
ВИРІШИЛИ:
Відкласти проект рішення № 7 “Про надання дозволу на проведення капітального
ремонту орендованого майна” за результатами виїзної комісії, яка відбулась
13.01.2016.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
2. Різне.
По другому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
1. Про приміщення, які використовуються комунальними підприємствами міста з
метою утримання житлового фонду (слюсарні, майстерні).
ВИСТУПИЛИ:
Лимарчук С.В.
Мартищенко О.О.
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Братеньков І.С.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію
щодо
приміщень,
які
використовуються
комунальними
підприємствами з метою утримання житлового фонду прийняти до відома.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова комісії

І. С. Братеньков

Секретар комісії

Б. В. Сушко

