ПРОТОКОЛ № 60
проведення спільного засідання постійних комісій
Бердянської міської ради VII скликання
- з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності;
- з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження,
транспорту та зв’язку;
- з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин
та екології;
- з гуманітарних питань, депутатської етики та законності;
- з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької
діяльності та управління комунальною власністю
м. Бердянськ
Дата проведення: 02.12.2020 року
Місце проведення: каб. № 70 виконкому
Час проведення: 15-00
Присутні члени комісії - 22 особи
Засідання комісії проводив головуючий комісії – Є.І.Георгієв
Присутні депутати міської ради:
- Антошкіна Л.І.
- Братеньков І.С.
- Безверхий В.П.
- Безродня Ж.В.
- Бокоч В.В.
- Буханова К.В.
- Варванін І.В.
- Врублевський О.Д.
- Георгієв Є.І.
- Мартищенко О.О.
- Мамай В.І.
- Мілакова В.В.
- Міщенко М.В.
- Новак Н.Ф.
- Рудницький М.М.
- Северіна Г.С.
- Смолянінова Т.В.

- Свідло О.П.
- Сушко Б.В.
- Фурманова Т.І.
- Циндра А.І.
- Цуканов В.В.
Запрошені:
Чепурний В.П. - міський голова;
Бочкова Н.М. - начальник фінансового управління;
Дєєва О.О. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради;
Дойнова Ю.В. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради;
Єгоров Д.В. - директор КНП БМР “БТМО”;
Сорока Р.Ю. - начальник відділу з правового забезпечення діяльності
виконкому виконавчого комітету Бердянської міської ради;
Сидоренко Л.Б. начальник відділу оренди Управління комунальної
власності Бердянської міської ради;
ЗМІ.
Порядок денний:
1. Розгляд проектів рішень, що виносяться на позачергову сесію
Бердянської міської ради VІІ скликання 02.12.2020 року:
1. Проект рішення № 1 „Про внесення змін до Програми „Охорона
здоров’я на 2020 рік” у новій редакції”.
2. Проект рішення № 2 „Про внесення змін до Цільової програми
«Освіта» на 2020 рік”.
3. Проект рішення № 3 „Про затвердження Програми соціального
захисту на 2018-2021 роки в новій редакції”.
4. Проект рішення № 4 „Про внесення змін до Програми соціальноекономічного та культурного розвитку Бердянської міської об’єднаної
територіальної громади на 2020 рік”.
5. Проект рішення № 5 „Про затвердження Програми будівництва,
реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального та соціальнокультурного призначення на 2020 рік в новій редакції”.
6. Проект рішення № 6 „Про затвердження Програми капітального
ремонту та придбання об`єктів благоустрою на 2020 рік в новій редакції”.

7. Проект рішення № 7 „Про затвердження Програми капітального та
поточного ремонту автомобільних доріг на 2020 рік в новій редакції”.
8. Проект рішення № 8 „Про затвердження Програми капітального
ремонту житлово-комунального комплексу на 2020 рік в новій редакції”.
9. Проект рішення № 9 „Про внесення змін до рішення міської ради від
21.12 2019 № 90 „Про бюджет Бердянської міської об’єднаної територіальної
громади на 2020 рік””.
10. Проект рішення № 10 „Про внесення змін до рішення Бердянської
міської ради від 26.06.2019 №14 «Про встановлення єдиного податку на
2020 рік”.
11. Проект рішення № 11 „Про звернення депутатів Бердянської міської
ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України щодо невідкладного розгляду та підтримки проектів законів”.
2. Різне.
СЛУХАЛИ:
Інформацію про порядок денний засідання комісії.
ВИСТУПИЛИ:
Цуканов В.В. звернувся з пропозицією включити до порядку денного
проєкт рішення № 12 “Про майно комунальної власності”.
Свідло О.П. звернувся з пропозицією включити до порядку денного
проєкт рішення № 13 “Про затвердження Програми фінансування незалежної
аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності комунального
підприємства «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради на 2020-2021
роки”.
Георгієв Є.І. з пропозицією затвердити порядок денний зі змінами.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити порядок денний комісії зі змінами.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
По першому питанню:
СЛУХАЛИ:
1. Проєкт рішення № 1 „Про внесення змін до Програми „Охорона здоров’я на
2020 рік” у новій редакції”.
ВИСТУПИЛИ: Дойнова Ю.В. по суті проєкту рішення.
Буханова К.В.

Єгоров Д.В.
Мартищенко О.О.
Безродня Ж.В.
Чепурний В.П.
Безверхий В.П.
Цуканов В.В.
Георгієв Є.І. з пропозицією підтримати проєкт рішення та винести на
розгляд сесії міської ради.
ВИРІШИЛИ:
Постійна комісія міської ради рекомендує підтримати проєкт рішення
№ 1 „Про внесення змін до Програми „Охорона здоров’я на 2020 рік” у новій
редакції”.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
2. Проєкт рішення № 2 „Про внесення змін до Цільової програми «Освіта» на
2020 рік”.
ВИСТУПИЛИ: Дойнова Ю.В. по суті проєкту рішення.
Безродня Ж.В.
Георгієв Є.І. з пропозицією підтримати проєкт рішення та винести на
розгляд сесії міської ради.
ВИРІШИЛИ:
Постійна комісія міської ради рекомендує підтримати проєкт рішення
№ 2 „Про внесення змін до Цільової програми «Освіта» на 2020 рік”.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
3. Проєкт рішення № 3 „Про затвердження Програми соціального захисту
на 2018-2021 роки в новій редакції”.
ВИСТУПИЛИ: Дойнова Ю.В. по суті проєкту рішення.
Георгієв Є.І. з пропозицією підтримати проєкт рішення та винести на
розгляд сесії міської ради.
ВИРІШИЛИ:
Постійна комісія міської ради рекомендує підтримати проєкт рішення
№ 3 „Про затвердження Програми соціального захисту на 2018-2021 роки в
новій редакції”.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
4. Проєкт рішення № 4 „Про внесення змін до Програми соціальноекономічного та культурного розвитку Бердянської міської об’єднаної
територіальної громади на 2020 рік”.

ВИСТУПИЛИ: Дойнова Ю.В. по суті проєкту рішення та звернулася з
проханням внести наступне доповнення, а саме:
1. На підставі службової записки фінансового управління виконкому від
01.12.2020 №591 пункт 3 „Ефективне міське управління” розділу VII „Розвиток
міської об’єднаної територіальної громади” доповнити наступним заходом:
„ - по фінансовому управлінню виконавчого комітету:
придбання за рахунок коштів місцевого бюджету ноутбука (1 од.) на
суму 24,95 тис. грн”.
2. На підставі службової записки заступника міського голови Дєєвої О.О.
від 01.12.2020 №1967 у пункті 4 „Капітальний ремонт, будівництво та
реконструкція об’єктів комунальної власності громади” розділу III. „Зростання
конкурентоспроможності економіки, забезпечення умов стійкого економічного
розвитку” заходи:
2.1. „За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України
реалізація проєктів:
- реконструкція ЗОШ №7 по вул. Херсонській, 1/90 м.Бердянськ
Запорізької області на суму 1631,961 тис. грн;
- реконструкція учбового закладу гімназії №1 „Надія” по вул. Шмідта, 12
м.Бердянськ Запорізької області на суму 1696,471 тис. грн”
викласти в наступній редакції:
„За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України реалізація
проєктів:
- реконструкція ЗОШ №7 по вул. Херсонській, 1/90 м.Бердянськ
Запорізької області на суму 3340,527 тис. грн;
- реконструкція учбового закладу гімназії №1 „Надія” по вул. Шмідта, 12
м.Бердянськ Запорізької області на суму 100,0 тис.грн”.
2.2. „За рахунок співфінансування з місцевого бюджету реалізація проєкту
в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України по
об’єктах:
по об’єкту „Реконструкція ЗОШ №7 по вул.Херсонській, 1/90 м.Бердянськ Запорізької області” на суму 340 206 грн;
по об’єкту „Реконструкція учбового закладу гімназії №1 „Надія” по вул.
Шмідта, 12 м.Бердянськ Запорізької області” на суму 350 469 грн”
викласти в наступній редакції:
„За рахунок співфінансування з місцевого бюджету реалізація проєктів в
рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України по об’єктах:
- реконструкція ЗОШ №7 по вул. Херсонській, 1/90 м.Бердянськ
Запорізької області на суму 705,916 тис. грн;
- реконструкція учбового закладу гімназії №1 „Надія” по вул. Шмідта, 12
м.Бердянськ Запорізької області на суму 31,175 тис. грн.”.
Георгієв Є.І. з пропозицією підтримати проєкт рішення та винести на
розгляд сесії міської ради.

ВИРІШИЛИ:
Постійна комісія міської ради рекомендує підтримати проєкт рішення
№ 4 „Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного
розвитку Бердянської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік” з
урахуванням внесення наступного доповнення, а саме:
1. На підставі службової записки фінансового управління виконкому від
01.12.2020 №591 пункт 3 „Ефективне міське управління” розділу VII
„Розвиток міської об’єднаної територіальної громади” доповнити наступним
заходом:
„ - по фінансовому управлінню виконавчого комітету:
придбання за рахунок коштів місцевого бюджету ноутбука (1 од.) на
суму 24,95 тис. грн”.
2. На підставі службової записки заступника міського голови Дєєвої О.О.
від 01.12.2020 №1967 у пункті 4 „Капітальний ремонт, будівництво та
реконструкція об’єктів комунальної власності громади” розділу III. „Зростання
конкурентоспроможності економіки, забезпечення умов стійкого економічного
розвитку” заходи:
2.1. „За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України
реалізація проєктів:
- реконструкція ЗОШ №7 по вул. Херсонській, 1/90 м.Бердянськ
Запорізької області на суму 1631,961 тис. грн;
- реконструкція учбового закладу гімназії №1 „Надія” по вул. Шмідта, 12
м.Бердянськ Запорізької області на суму 1696,471 тис. грн”
викласти в наступній редакції:
„За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України реалізація
проєктів:
- реконструкція ЗОШ №7 по вул. Херсонській, 1/90 м.Бердянськ
Запорізької області на суму 3340,527 тис. грн;
- реконструкція учбового закладу гімназії №1 „Надія” по вул. Шмідта, 12
м.Бердянськ Запорізької області на суму 100,0 тис.грн”.
2.2. „За рахунок співфінансування з місцевого бюджету реалізація проєкту
в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України по
об’єктах:
по об’єкту „Реконструкція ЗОШ №7 по вул.Херсонській, 1/90 м.Бердянськ Запорізької області” на суму 340 206 грн;
по об’єкту „Реконструкція учбового закладу гімназії №1 „Надія” по вул.
Шмідта, 12 м.Бердянськ Запорізької області” на суму 350 469 грн”
викласти в наступній редакції:
„За рахунок співфінансування з місцевого бюджету реалізація проєктів в
рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України по об’єктах:
- реконструкція ЗОШ №7 по вул. Херсонській, 1/90 м.Бердянськ
Запорізької області на суму 705,916 тис. грн;

- реконструкція учбового закладу гімназії №1 „Надія” по вул. Шмідта, 12
м.Бердянськ Запорізької області на суму 31,175 тис. грн.”
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
5. Проєкт рішення № 5 „Про затвердження Програми будівництва,
реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального та соціальнокультурного призначення на 2020 рік в новій редакції”.
ВИСТУПИЛИ: Дєєва О.О. по суті проєкту рішення.
Фурманова Т.І.
Безродня Ж.В.
Бокоч В.В.
Міщенко М.В.
Георгієв Є.І. з пропозицією підтримати проєкт рішення та винести на
розгляд сесії міської ради.
ВИРІШИЛИ:
Постійна комісія міської ради рекомендує підтримати проєкт рішення
№ 5 „Про затвердження Програми будівництва, реконструкції та капітального
ремонту об’єктів комунального та соціально-культурного призначення на 2020
рік в новій редакції”.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
6. Проєкт рішення № 6 „Про затвердження Програми капітального ремонту та
придбання об`єктів благоустрою на 2020 рік в новій редакції”.
ВИСТУПИЛИ:
Дєєва О.О. по суті проєкту рішення.
Георгієв Є.І. з пропозицією підтримати проєкт рішення та винести на
розгляд сесії міської ради.
ВИРІШИЛИ:
Постійна комісія міської ради рекомендує підтримати проєкт рішення
№ 6 „Про затвердження Програми капітального ремонту та придбання
об`єктів благоустрою на 2020 рік в новій редакції”.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
7. Проєкт рішення № 7 „Про затвердження Програми капітального та
поточного ремонту автомобільних доріг на 2020 рік в новій редакції”.
ВИСТУПИЛИ:
Дєєва О.О. по суті проєкту рішення.
Георгієв Є.І. з пропозицією підтримати проєкт рішення та винести на
розгляд сесії міської ради.

ВИРІШИЛИ:
Постійна комісія міської ради рекомендує підтримати проєкт рішення
№ 7 „Про затвердження Програми капітального та поточного ремонту
автомобільних доріг на 2020 рік в новій редакції”.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
8. Проєкт рішення № 8 „Про затвердження Програми капітального ремонту
житлово-комунального комплексу на 2020 рік в новій редакції”.
ВИСТУПИЛИ:
Дєєва О.О. по суті проєкту рішення.
Георгієв Є.І. з пропозицією підтримати проєкт рішення та винести на
розгляд сесії міської ради.
ВИРІШИЛИ:
Постійна комісія міської ради рекомендує підтримати проєкт рішення
№ 8 „Про затвердження Програми капітального ремонту житловокомунального комплексу на 2020 рік в новій редакції”.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
9. Проєкт рішення № 9 „Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12
2019 № 90 „Про бюджет Бердянської міської об’єднаної територіальної
громади на 2020 рік””.
ВИСТУПИЛИ:
Бочкова Н.М. по суті проєкту рішення та звернулася з проханням внести
наступне доповнення, а саме:
“На підставі листа в.о. начальника управління житлово-комунального
господарства, для реалізації Програми фінансування незалежної аудиторської
перевірки фінансово-господарської діяльності комунального підприємства
«Бердянськводоканал» Бердянської міської ради на 2020-2021 роки збільшити
видатки за КПКВ 1217693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»
на 80000 грн на проведення незалежної аудиторської перевірки фінансовогосподарської діяльності КП «Бердянськводоканал» БМР за 2020 рік за
рахунок зменшення видатків за КПКВ 1216030 «Організація благоустрою
населених пунктів» на 80000 грн на заходи Програми благоустрою та
утримання кладовищ на 2020-2022 роки.
2. Внести відповідні зміни у додатки до проекту рішення”.
Георгієв Є.І. з пропозицією підтримати проєкт рішення та винести на
розгляд сесії міської ради.
ВИРІШИЛИ:
Постійна комісія міської ради рекомендує підтримати проєкт рішення
№ 9 „Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12 2019 № 90 „Про
бюджет Бердянської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік”” з

урахуванням наступного доповнення, а саме:
“На підставі листа в.о. начальника управління житлово-комунального
господарства, для реалізації Програми фінансування незалежної аудиторської
перевірки фінансово-господарської діяльності комунального підприємства
«Бердянськводоканал» Бердянської міської ради на 2020-2021 роки збільшити
видатки за КПКВ 1217693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» на
80000 грн на проведення незалежної аудиторської перевірки фінансовогосподарської діяльності КП «Бердянськводоканал» БМР за 2020 рік за рахунок
зменшення видатків за КПКВ 1216030 «Організація благоустрою населених
пунктів» на 80000 грн на заходи Програми благоустрою та утримання кладовищ
на 2020-2022 роки”.
2. Внести відповідні зміни у додатки до проекту рішення”.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
10. Проєкт рішення № 10 „Про внесення змін до рішення Бердянської
міської ради від 26.06.2019 №14 «Про встановлення єдиного податку на
2020 рік”.
ВИСТУПИЛИ: Свідло О.П.
Георгієв Є.І. з пропозицією підтримати проєкт рішення та винести на
розгляд сесії міської ради.
ВИРІШИЛИ:
Постійна комісія міської ради рекомендує підтримати проєкт рішення
№ 10 „Про внесення змін до рішення Бердянської міської ради від 26.06.2019
№14 «Про встановлення єдиного податку на 2020 рік”.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
11. Проєкт рішення № 11 „Про звернення депутатів Бердянської міської ради
до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України
щодо невідкладного розгляду та підтримки проектів законів”.
ВИСТУПИЛИ:
Рудницький М.М.
Георгієв Є.І. з пропозицією підтримати проєкт рішення та винести на
розгляд сесії міської ради.
ВИРІШИЛИ:
Постійна комісія міської ради рекомендує підтримати проєкт рішення
№ 11 „Про звернення депутатів Бердянської міської ради до Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо невідкладного
розгляду та підтримки проектів законів”.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
12. Проєкт рішення № 12 “Про майно комунальної власності”.

ВИСТУПИЛИ:
Цуканов В.В.
Георгієв Є.І. з пропозицією підтримати проєкт рішення та винести на
розгляд сесії міської ради.
ВИРІШИЛИ:
Постійна комісія міської ради рекомендує підтримати проєкт рішення
№ 12 “Про майно комунальної власності”.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
13. Проєкт рішення № 13 “Про затвердження Програми фінансування
незалежної аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності
комунального підприємства «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради
на 2020-2021 роки”.
ВИСТУПИЛИ:
Свідло О.П.
Георгієв Є.І. з пропозицією підтримати проєкт рішення та винести на
розгляд сесії міської ради.
ВИРІШИЛИ:
Постійна комісія міської ради рекомендує підтримати проєкт рішення
№ 13 “Про затвердження Програми фінансування незалежної аудиторської
перевірки фінансово-господарської діяльності комунального підприємства
«Бердянськводоканал» Бердянської міської ради на 2020-2021 роки”.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
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