
 

 
 
 

проект 

 УКРАЇНА                       

БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VІI скликання 

                                         
тридцять перша сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
17 серпня 2017 р.                                                      № 23 
  
Про  внесення змін  та доповнень  
до Програми будівництва, реконструкції 
та капітального ремонту об’єктів  
комунального та соціально-культурного  
призначення на 2017 рік  
 
 

 Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування  в 
Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 70  Статуту територіальної громади 
міста Бердянська,  Бердянська міська рада  
 
ВИРІШИЛА 
 

1. Внести зміни  та доповнення до Програми будівництва, реконструкції та 
капітального ремонту об’єктів комунального та соціально-культурного призначення 
на 2017 рік, затвердженої рішенням двадцять восьмої сесії Бердянської міської ради 
від  22 червня 2017 року №11, а саме: 
 

1.1. Доповнити п.76 “Капітальний ремонт будівлі по вул. Перемоги,38 
м.Бердянськ Запорізької області” 880000,00 грн.; 

1.2. Доповнити п.77 «Реконструкція фонтану в сквері Пушкіна м.Бердянськ 
Запорізької області (проектно-кошторисна документація) 70000,00; 

1.3. Доповнити п.78 «Будівництво фонтану (Приморська площа) м. 
Бердянськ Запорізької області (проектно-кошторисна документація)» 150000,00 грн.; 

1.4. Доповнити п.79 «Реконструкція будівлі міського палацу культури по 
вул.Дюмина,57/10 м.Бердянськ Запорізької області (інші кошти субвенції) 1873508,00 
грн.; 

1.5. Доповнити п.80 «Капітальний ремонт 1 і 2 поверхів інфекційного 
корпусу КУ БМР «Бердянське територіальне медичне об'єднання» м.Бердянськ 
Запорізької області» (інші кошти субвенції) 1501707,00 грн.; 

1.6. Доповнити п.81 «Капітальний ремонт приміщень пральні КУ БМР 
«Бердянське територіальне медичне об'єднання» м.Бердянськ Запорізької області» 
(інші кошти субвенції) 1361038,00 грн.; 
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1.7. Доповнити п.82. «Реконструкція будівлі управління праці та 
соціального захисту населення по вул.Дзержинського,27/34 м.Бердянськ Запорізької 
області» (інші кошти субвенції) 1528705,00 грн.; 

1.8. Доповнити п.83 «Будівництво тенісних кортів на території прилеглій 
до КП «Міський Палац спорту» БМР по Мелітопольському шосе,27 м.Бердянськ 
Запорізької області (проектно-кошторисна документація)» 200000,00 грн.; 

1.9. Доповнити п.84 «Реконструкція комплексу будівель та споруд 
стадіону «Азовець» по вул.Баха,11 м.Бердянськ Запорізької області (проектно-
кошторисна документація)» 600000,00 грн.; 

1.10. В п.2 по об'єкту «Капітальний ремонт бульвару Шевченка (Гайдара) 
м.Бердянськ замість «3000000,00 грн.» читати «5670403,00 грн.»; 

1.11. В п.6 по об'єкту «Технічне переоснащення ДНЗ № 25 по 
пров.Транспортний,8 в м.Бердянськ Запорізької області» замість «746561,00 грн.» 
читати «749861,00 грн.», в тому числі, інші кошти субвенції – 543423,00 грн.; 

1.12. В п.9 по об'єкту «Технічне переоснащення системи гарячого 
водопостачання ДНЗ № 37 по вул.Верщагіна,6  м.Бердянськ Запорізької області» 
замість «2143240,00 грн.» читати «2961440,00 грн.», співфінансування 0,00 грн.; 

1.13. В п.10 по об'єкту  «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №39 по 
вул.Ярослава Мудрого (Шаумяна),12а м.Бердянськ Запорізької області» замість 
«931889,00 грн.» читати «1146104,00 грн.»; 

1.14. В п.12 по об'єкту «Будівництво міні котельні ЗОШ №13 по 
вул.Фестивальній,58/38 м.Бердянськ Запорізької області» замість «5382,00 грн.» 
читати «95279,00 грн.», співфінансування 0,00 грн.; 

1.15. В п.14 по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі КУ «Бердянський 
центр первинної медико-санітарної допомоги» БМР по пр.Перемоги,8/34 м.Бердянськ 
Запорізької області» замість «735998,00 грн.» читати «633748,00 грн.»; 

1.16. В п.16 по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі дитячо-юнацької 
спортивної школи по вул.Горбенко,29 м.Бердянськ» замість «500000,00 грн.» читати 
«152021,00 грн.», додати графу – інші кошти субвенції 500000,00 грн.; 

1.17. В п.23 по об'єкту «Реконструкція пр.Азовський (від вул.Свободи до 
гори) м.Бердянськ Запорізької області (проектно-кошторисна документація)» замість 
«170605,00 грн.» читати «112998,00 грн.»; 

1.18. В п.26 по об'єкту «Капітальний ремонт шляхопроводу по 
вул.Чернишевського м.Бердянськ Запорізької області» замість «50000,00 грн.» читати 
250000,00 грн.; 

1.19. В п.28 по   об'єкту «Капітальний ремонт будівлі по вул.Консульська 
(Комунарів),80 м.Бердянськ Запорізької області» замість «430428,00 грн.» читати 
«419826,00 грн.»; 

1.20. В п.29 по об'єкту «Капітальний ремонт приміщень територіального 
центру соціального обслуговування по пр.Праці,47/14 м.Бердянськ Запорізької 
області» замість «242971,00 грн.» читати «251233,00 грн., в тому числі інші кошти 
субвенції – 171848,00 грн.; 

1.21. Доповнити п.30.1 по об'єкту «Будівництво скверу в районі житлових 
будинків по вул.Італійська,63,65,67,69 та вул.Шевченка,8 м.Бердянськ Запорізької 
області» 500000,00 грн.; 

1.22. В п.31 по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі краєзнавчого музею по 
пр..Перемоги,14 м.Бердянськ Запорізької області» замість «1417815,00 грн.» читати 
«1370827,00 грн.»; 

1.23. В п.37 по об'єкту «Технічне переоснащення ДНЗ №1 по 
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вул.Ульянових,21 в м.Бердянськ Запорізької області» замість «485902,00 грн.» читати 
«899041,00 грн.», в тому числі, інші кошти субвенції – 536544,00.; 

1.24. В п.42 по об'єкту «Реконструкція будівлі ЗОШ №9 по пр.Західний,2 
м.Бердянськ Запорізької області (проектно-кошторисна документація)» замість 
«203825,00 грн.» читати «189022,00 грн.»; 

1.25. В п.43 по об'єкту «Капітальний ремонт Бердянського навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітний навчальний заклад – дошкільний навчальний 
заклад № 1 «Мрія» по вул. Центральна,5 с.Нововасилівка Запорізької області» додати 
графу – інші кошти субвенції – 2000000,00 грн.»; 

1.26. В п.45 по об'єкту «Реконструкція учбового закладу гімназії №1 
«Надія» по вул.Шмідта,12 м.Бердянськ Запорізької області (проектно-кошторисна 
документація)» замість «200000,00 грн.» читати «150000,00 грн.»; 

1.27. Пуккт.46 читати в редакції «Капітальний ремонт клубу юних моряків 
по вул. Підгірній,181 м.Бердянськ Запорізької області» 978119,00 грн. у тому числі  
інші кошти субвенції 421790,00 грн.; 

1.28. В п.47 по   об'єкту «Капітальний ремонт зовнішніх мереж 
водопостачання КУ БМР «Бердянське територіальне медичне об'єднання» 
м.Бердянськ Запорізької області» замість «324866,00 грн.» читати «295384,00 грн.»; 

1.29. В п.49 по об'єкту «Реконструкція пологового корпусу КУ БМР 
«Бердянське територіальне медичне об'єднання м.Бердянськ Запорізької області» 
додати графу – інші кошти субвенції – 788298,00 грн.; 

1.30. Пункт 50 читати в редакції «Капітальний ремонт міського палацу 
культури по вул.Дюміна/Леніна,57/10 м.Бердянськ (1-ша черга проектування)» 
співфінансування – 77777,00 грн., субвенція з державного бюджету – 2592580,00 грн. 

1.31. В п.52 по об'єкту «Реконструкція комплексу будівель та споруд по 
вул.Лютеранській,40 (стадіон «Торпедо») м.Бердянськ Запорізької області (проектно-
кошторисна документація)» замість «1500000,00 грн.» читати «0,00 грн.»; 

1.32 В п.55 по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі ЗОШ №20 по 
вул..Франка,103 м.Бердянськ Запорізької області» замість «199348,00 грн.» читати 
«168104,00 грн.». 

1.33. В п.59 по об'єкту «Капітальний ремонт віконних та дверних прорізів 
ДНЗ №1 по вул.Університетська,21 м.Бердянськ Запорізької області» додати графу – 
інші кошти субвенції 260466,00 грн.; 

1.34. В п.60 по об'єкту «Капітальний ремонт віконних та дверних прорезів 
ДНЗ №28 по вул.Лієпайській,48 м.Бердянськ Запорізької області» додати графу – інші 
кошти субвенції 1054702,00 грн.; 

1.35. В п.61 по об'єкту «Капітальний ремонт віконних та дверних прорізів 
ДНЗ № 33 по вул.Кутузова,2а м.Бердянськ Запорізької області» додати графу – інші 
кошти субвенції 1819071,00 грн.; 

1.36. В п.62 по об'єкту «Капітальний ремонт віконних та дверних прорізів 
ДНЗ №34 по вул.Софієвська,111 м.Бердянськ Запорізької області» додати графу – 
інші кошти субвенції 2054850,00 грн.; 

1.37. В п.63 по об'єкту «Капітальний ремонт віконних та дверних прорізів 
ДНЗ №36 по вул.Північна,17 м.Бердянськ Запорізької області» додати графу – інші 
кошти субвенції 1098089,00 грн.; 

1.38. В п.64 по об'єкту «Капітальний ремонт віконних та дверних прорізів 
ДНЗ №37 по вул.Верещагіна,6 м.Бердянськ Запорізької області» додати графу – інші 
кошти субвенції 2016722,00 грн.; 

1.39. В п.65 по об'єкту «Капітальний ремонт віконних та дверних прорізів 
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ДНЗ №40 по вул.Володимира Довганюка,93а м.Бердянськ Запорізької» додати графу 
– інші кошти субвенції 1750981,00 грн.; 

1.40. В п.66 по об'єкту «Капітальний ремонт віконних та дверних прорізів 
ЗОШ №5 по вул.Руденка,13/24 м.Бердянськ Запорізької області» додати графу – інші 
кошти субвенції 1673594,00 грн.; 

1.41. В п.67 по об'єкту «Капітальний ремонт віконних та дверних прорізів 
ЗОШ №3 по вул.Волонтерів,162 м.Бердянськ Запорізької області» додати графи 
співфінансування – 114488,00 грн., субвенція з державного бюджету – 3816330,00 
грн.; 

1.42. В п.68 по об'єкту «Капітальний ремонт віконних та дверних прорізів 
гімназії №1 «Надія» по вул.Шмідта,12 м.Бердянськ Запорізької області» додати графи 
співфінансування – 11561,00 грн., субвенція с державного бюджету – 385367,00 грн.; 

1.43. В п.69 по об'єкту «Капітальний ремонт віконних та дверних прорізів 
гімназії №2 по вул.Волонтерів,61 м.Бердянськ Запорізької області додати графу – 
інші кошти субвенції 1960561,00 грн.; 

1.44. В п.70 по об'єкту «Капітальний ремонт віконних та дверних прорізів 
гімназії №3 по вул.Потійська,13 м.Бердянськ Запорізької області» додати графи 
співфінансування – 151040,00 грн., субвенція з державного бюджету – 5034680,00 
грн. 

1.45. В п.71 по об'єкту «Капітальний ремонт віконних та дверних прорізів 
другого корпусу Бердянськогоо навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній 
заклад – дошкільний заклад №1 «Мрія» по вул. 40 років Перемоги,45 пос.Роза 
Запорізької області» додати графу – інші кошти субвенції 793024,00 грн.; 

1.46. Доповнити п.73.1 по об'єкту»Реконструкція нежитлових приміщень 
будівлі по вул.Універсітетській,31 м.Бердянськ Запорізької області» 500000,00 грн.; 

 
2. У зв'язку з технічною помилкою, внести зміни до п.1.3 рішення двадцять 

дев'ятої (позачергової) сесії Бердянської міської ради від 13.07.2017р. №7, а саме: 
замість “454125,00 грн.”  читати “454215,00 грн.”, замість “214125,00 грн.” читати 
“214215,00 грн.”.         

 
3. Дане рішення є невід’ємною частиною рішення двадцять восьмої сесії  

Бердянської міської ради від 22 червня  2017 року №11 “Про  затвердження Програми 
будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального та 
соціально культурного призначення на 2017 рік в новій редакції”.  

                                                
4. Фінансовому управлінню міськвиконкому (Бочкова Н.М.) здійснювати 

фінансове забезпечення Програми за рахунок коштів, передбачених у міському 
бюджеті. 

5. Управлінню капітального будівництва, реконструкції та технічного 
нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради  (Лі О.І.) у своїй роботі 
керуватися даним рішенням.  
                                                                    

6. Відповідальність за виконанням даного рішення  покласти на  заступника 
міського голови  з питань діяльності виконавчих органів  ради                (Дєєва О.О.) 
                7. Контроль за виконанням даного  рішення  покласти на постійну комісію 
Бердянської міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного 
розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.), постійну комісію 
з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та 
зв’язку (Букало С.І.) та комісію з питань архітектури, містобудування, регулювання 
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земельних відносин та екології (Безверхий В.П.). 
 

 
Міський голова                                                                                   В.П.Чепурний 


