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СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ
Вісімдесят дев’ятої   (чергової)  сесії 
VI скликання

25.09.2014 р.
м. Сєвєродонецьк

Головуючий:	Казаков В.В. – міський голова.

Присутні:	32   депутата міської ради.

Відсутні депутати:  Абраменко І.Л.,  Бєкєтова Г.М., Бутков І.М., 
Васильченко М.В., Волчков І.В.,  Єлисєєв С.М., Живага В.В., 
Кобзар А.М., Коритний В.В Корчагін П.П., Куница С.П., 
Мішин В.Я.,  Сазонова Л.М.,  Філіппов В.О., Черкасов К.В., Халін Є.В., Черножукова О.В., Черниш В.Я.

Протокольний запис: Згідно п.11 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в України» сесія вважається повноважною якщо в її засіданні приймає участь більше половини депутатів. У нас дана кількість є.  Є пропозиція засідання 
89-ї  (чергової) сесії міської ради VI скликання вважати відкритим. Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Вважати засідання 89-ї  (чергової) сесії міської ради 
VI скликання відкритим.
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

Слухали:            Про обрання секретаріату 89-ї (чергової)  сесії міської ради.
Доповідав:         Казаков В.В. – міський голова:
Для роботи сесії необхідно обрати робочий секретаріат.
Є пропозиція обрати його в кількості 2-х осіб. Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати.
Голосування:	Обрати секретаріат 89-ї (чергової)  сесії міської ради в кількості 2-х осіб.
За – одноголосно.
Кількісний склад секретаріату затверджено.

Головуючий:     До складу секретаріату пропонуються депутати:
Бабєнкова Людмила Петрівна; 
Дорохов Володимир Олексійович.
Хто за те, щоб обрати даних депутатів до складу секретаріату, прошу проголосувати.
Голосування:	Затвердити секретаріат 89-ї (чергової) сесії міської ради у складі:
Бабєнкова Людмила Петрівна; 
Дорохов Володимир Олексійович.
За – одноголосно.
Персональний склад секретаріату затверджено.

Головуючий:	Є пропозиція функції лічильної комісії покласти на секретаріат. Якщо нема заперечень, прошу проголосувати за цю пропозицію.
Голосування:	Функції лічильної комісії покласти на секретаріат 89-ї (чергової) сесії міської ради.
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

У роботі сесії приймає  участь уповноважений керівника (Оперативного Штабу) АТО у Луганській області в м. Сєвєродонецьку Шокун Сергій Вікторович. 

Слухали:	Про формування порядку денного 89-ї (чергової)  сесії міської ради.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.

Порядок денний 89-ї (чергової) сесії міської ради:

1.	Про звільнення з посади першого заступника міського голови 
Халіна Є.В.
2.	Про звільнення з посади заступника міського голови Кравченка В.Г.
3.	Про затвердження першого заступника міського голови Чернишина П.Г.
4.	Про внесення змін до рішення 83-ї сесії Сєвєродонецької міської ради 
VI скликання від 27.03.2014р. № 3639 «Про затвердження загальної чисельності працівників виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради».
5.	Про затвердження структури виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради.
6.	Про внесення змін до міського бюджету на 2014рік.
7.	Про внесення змін до рішення міської ради від 03.02.2014р. № 3512 «Про міський бюджет на 2014 рік».
8.	Про звіт щодо виконання міського бюджету за І півріччя 2014 року.
9.	Про хід виконання рішення 56-ї сесії міської ради від 24.012013р. 
№ 2396 «Про затвердження «Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м. Сєвєродонецьку на 2013-2015 роки» 
за І півріччя 2014 року.
10.	Про хід виконання рішення 15-ї сесії міської ради від 26.05.2011р. 
№ 531 «Про затвердження Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки» 
за І півріччя 2014 року.
11.	Про погодження Розрахунку амортизаційних відрахувань за квітень-червень 2014р. та Плану заходів на ІІІ квартал 2014р. щодо використання амортизаційних відрахувань за квітень-червень 2014р. на відновлення основних фондів, наданих концесіонером - ТОВ «ТАУН СЕРВІС».
12.	Про погодження графіку обліку грошових коштів на виконання ТОВ «ТАУН СЕРВІС» заходів з аварійного ремонту каналізаційного колектору ДУ 600 інв. № 30801 за рахунок амортизаційних відрахувань.
13.	Про затвердження Звіту про виконання Плану заходів 
на ІІ квартал 2014р. щодо використання амортизаційних відрахувань 
за січень-березень 2014р., наданого концесіонером - ТОВ «ТАУН СЕРВІС».
14.	Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 30.01.2014р. № 3422 «Про затвердження Переліку об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька, що підлягають відчуженню у 2014 році».
15.	Про закриття чотирьох додаткових дошкільних груп у дошкільному навчальному закладі № 26 відділу освіти та відкриття чотирьох груп у дошкільному підрозділі навчально-виховного комплексу «Гармонія».
16.	Про введення штатних одиниць до спеціалізованої школи-колегіуму.
17.	Про введення штатної одиниці до багатопрофільного ліцею.
18.	Про надання в безоплатне користування приміщень загальноосвітніх закладів для розміщення гуртків, секцій, творчих об'єднань позашкільних навчальних закладів відділу освіти Сєвєродонецької міської ради.
19.	Про хід виконання рішення сесії міської ради від 24.01.2013р. № 2414 «Про затвердження Програми забезпечення молоді житлом у 
м. Сєвєродонецьку на 2013 - 2017 роки» за 2013 рік.
20.	Про внесення доповнень до рішення 104-ї сесії міської ради 
від 26.08.2010 року № 4352 «Про затвердження програми капітального будівництва та забезпечення технічного нагляду за об'єктами будівництва та архітектурними об'єктами м. Сєвєродонецька 
на 2010-2017 роки».
21.	Про передачу на баланс ТОВ «ТАУН СЕРВІС» закінченого будівництвом об'єкта «Інженерні мережі каналізації в 32 мкр. 
м. Сєвєродонецька».
22.	Про передачу на баланс ТОВ «ТАУН СЕРВІС» закінченого будівництвом об'єкта «Будівництво інженерних мереж водопостачання у 32 мкр. м. Сєвєродонецька».
23.	Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під існуючий індивідуальний гараж 
гр. Головінову Р.В.
24.	Про відмову ДП «Сєвєродонецьке ЛМГ» в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою.
25.	Про відмову гр. Руденку С.П. в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою.
26.	Про внесення змін до рішення сесії міської ради № 3329 від 22.07.2009р. «Про затвердження Положення про порядок переведення жилих приміщень в нежилі та їх реконструкції під розміщення об'єктів невиробничої сфери на території Сєвєродонецької міської ради».
27.	Про внесення змін до рішення міської ради № 3551 від 20.02.2014р. «Про затвердження Порядку надання інвалідам місць під установку металевих гаражів для зберігання автомобілів у м. Сєвєродонецьку».
28.	Про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради № 480 
від 09.09.2014р. «Про присвоєння назви вулиці».
29.	Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під існуючий індивідуальний гараж 
гр. Голуб В.І.
30.	Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Балабановій І.О.
31.	Про скасування рішення сімдесят четвертої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради № 3152 від 24.10.2013р. «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Бєляєвій О.А.».
32.	Про припинення права користування земельними ділянками:
32.1.	гр. Маляренку В.А.;
32.2.	ТОВ «Сєвєродончанка».
33.	Про передачу в оренду земельних ділянок:
33.1.	ПП «ДОЛ-ІНВЕСТ»;
33.2.	ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХІМ», ТОВ «АВТОМА-ТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ», 
гр. Азарову М.І, гр. Кошовцю  М.В.;
33.3.	гр. Тіохіну І.А.;
33.4.	гр. Білоусу О.І.;
33.5.	ПрАТ«СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ»;
33.6.	гр. Светашову Р.В.;
33.7.	гр. Великотрав Г.О.;
33.8.	гр. Д'ячковій О.С.;
33.9.	гр. Грінцову О.В.;
33.10.	гр. Козлову О.Г.;
33.11.	гр. Матвєєву Є.А.;
33.12.	гр. Кошкіну В.О.
34.	Про передачу в оренду земельних ділянок гр. Ворочку М.М. (поділ земельної ділянки).
35.	Про передачу у власність земельних ділянок:
35.1.	гр. Дзюбенко Т.В.;
35.2.	гр. Стасенку Г.В.;
35.3.	гр. Лавриненку Г.О.;
35.4.	гр. Шашковій В.О.;
35.5.	гр. Михальчуку В.М.;
35.6.	гр. Зінченку А.О.;
35.7.	гр. Моровщіку О.М.;
35.8.	гр. Моргунову І.С.;
35.9.	гр. Гальченку Г.А.;
35.10.	гр. Перепилиці В.В.;
35.11.	гр. Бобковій Н.Ф., гр. Овчарову В.Ф., гр. Овчарову А.Ф.;
35.12.	гр. Грачовій А.М.;
35.13.	гр. Соловйовій В.І.;
35.14.	гр. Заніну В.М.
36.	Про передачу в постійне користування земельних ділянок КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ».
37.	Про поновлення договорів оренди землі:
37.1.	гр. Каплуну В.В.;
37.2.	гр. Вороніній Н.М.;
37.3.	гр. Вороніну А.В.;
37.4.	ТОВ «ТАРА-МАРКЕТ»;
37.5.	гр. Анікєєву В.Ю.;
37.6.	гр. Дорошеву В.І.;
37.7.	гр. Кривобоку В.В.;
37.8.	гр. Музичуку М.Ф.;.
37.9.	ТОВ «МРІЯ-ІНВЕСТ»;
37.10.	гр. Посошку В.М.;
37.11.	гр. Михайличу М.М.;
37.12.	гр. Логачовій К.М.
38.	Про відмову у поновленні договору оренди землі гр. Поліщуку А.П.
39.	Про внесення змін до договорів оренди землі:
39.1.	гр. Бурджанадзе К.А.;
39.2.	гр. Сулаєвій Л.Л.
40.	Про відмову у внесенні змін до договорів оренди землі.
41.	Про відмову у припиненні права користування земельною ділянкою 
КП «ЮВЕЛІРПОБУТСЕРВІС».
42.	Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості):
42.1.	ТОВ НВП «МІКРОТЕРМ»;
42.2.	ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ»;
42.3.	КОМПАНІЇ «ОСТХЕМ ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД»;
42.4.	гр. Луцаю А.В., гр. Луцаю Д.В.
43.	Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
(присадибна ділянка):
43.1.	гр. Кучеру П.М.;
43.2.	гр. Луговій Р.М.
44.	Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок:
44.1.	гр. ТОВ «НЦВР «РІЗІКОН»;
44.2.	гр. Грановському Е.О.;
44.3.	гр. Грановській Т.О.;
44.4.	гр. Ландесман Я.М.
45.	Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок за адресою: 
Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, с. Воєводівка, вулиця Кооперативна, будинок № 55.
46.	Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок за адресою Луганська обл., 
	м. Сєвєродонецьк, просп. Хіміків, будинок № 25, квартал 23-в.
47.	Про відмову КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ» у передачі в постійне користування земельних ділянок.
48.	Про відмову КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ» у передачі в постійне користування земельної ділянки за адресою: Луганська область, 
	м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, район буд. 11.
49.	Про відмову в наданні дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок 
ТОВ «АВТОМОБІЛІСТ».
50.	Про внесення змін до рішення 56-ї (чергової) сесії міської ради № 2429 від 24.01.2013р. «Про затвердження «Порядку проведення земельних торгів по продажу земельних ділянок або прав на них, розпорядження якими здійснює Сєвєродонецька міська рада».
51.	Про внесення змін та доповнень до рішень сесій міської ради.
52.	Про відмову у внесенні змін до рішення 79-ої сесії Сєвєродонецької міської ради № 3507 від 30.01.2014р. «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо відведення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою» щодо надання у постійне користування для установки тимчасових споруд та улаштування зупиночних комплексів».
53.	Про внесення змін до договору оренди землі 
ТОВ «СЄВЄРОДОНЧАНКА».
54.	Про скасування рішення 81-ї (чергової) сесії міської ради № 3588 
від 20.02.2014р. «Про надання дозволу на розробку технічної документації 	із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Шабатьку О.О.».
55.	Про розгляд Подання прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області вх № 5295 від 10.09.2014р. «Про скасування рішення виконкому Сєвєродонецької міської ради від 15.07.2014р. № 436 «Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради від 09.08.2005р. № 1314 «Про визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді міської ради».
56.	Про внесення змін до рішення Сєвєродонецької міської ради № 3980 
від 12.06.2014р. «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель населених пунктів міста Сєвєродонецьк, селища Павлоград, селища Лісова Дача, села Воєводівка».
57.	Про внесення змін до рішення 22-ї (чергової) сесії міської ради 
VI скликання від 30.09.2011 року № 866 «Про затвердження Положення про відділ з обліку та розподілу житлової площі Сєвєродонецької міської ради».
58.	Про скасування рішення виконкому від 30.11.2010 року № 1831 «Про створення громадської комісії з житлових питань при виконкомі».

Додаткові питання:

1.	Про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради Гавриленка А.А.
2.	Про хід виконання Інвестиційної програми ТОВ «ТАУН СЕРВІС» за п'ятий рік дії Концесійного договору № 1 від 02.07.2009р.
3.	Про надання ТОВ «ТАУН СЕРВІС» розстрочки по сплаті концесійного платежу за 2013 рік.
4.	Про відмову у наданні ТОВ «ТАУН СЕРВІС» згоди на укладення договору застави концесійного майна.
5.	Про затвердження Міської програми сприяння розвитку діяльності комунального підприємства «Комбінат шкільного харчування» Сєвєродонецької міської ради на 2014-2015 роки».
6.	Про внесення змін та доповнень в додаток до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 30.01.2014р. № 3443 «Про затвердження Міської цільової Програми   благоустрою 
м. Сєвєродонецька  та   прилеглих   селищ на 2014 рік».
7.	Про введення штатних одиниць до дошкільних навчальних закладів відділу освіти.
8.	Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під існуючий індивідуальний бокс 
	гр. Шабатьку О.О.
9.	Про розгляд Подання прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області вих. № 5235 ви-14 від 08.09.2014р. «Про скасування рішення виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради № 244 
від 08.04.2014р.

Головуючий:	Є пропозиція прийняти за основу порядок денний. Якщо нема заперечень, прошу  проголосувати.
Голосування:	Прийняти за основу порядок денний 89-ї (чергової)  сесії міської ради.
За – одноголосно.
Порядок денний прийнято за основу.

Головуючий       У кого є  зміни або доповнення до порядку денного?
Виступив:	Мураховський О.О. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії  по забезпеченню законності, правопорядку, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян, обраний від Партії регіонів. 
	Запропонував розглянути останніми наступні питання порядку денного: 
№ 1  «Про звільнення з посади першого заступника міського голови Халіна Є.В.»; 
№ 2 «Про звільнення з посади заступника міського голови Кравченка В.Г.»; 
№ 3 «Про затвердження першого заступника міського голови Чернишина П.Г.»; 
додаткове № 1 «Про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради Гавриленка А.А.».
Головуючий:	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Питання порядку денного: 
№ 1  «Про звільнення з посади першого заступника міського голови Халіна Є.В.»; 
№ 2 «Про звільнення з посади заступника міського голови Кравченка В.Г.»; 
№ 3 «Про затвердження першого заступника міського голови Чернишина П.Г.»; 
додаткове № 1 «Про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради Гавриленка А.А.» розглянути останніми.
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

Головуючий:	У кого ще є  зміни або доповнення до порядку денного?
Хто за те, щоб прийняти порядок денний у цілому, прошу голосувати.
Голосування:	Прийняти в цілому порядок денний 89-ї (чергової)  сесії міської ради.
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята, порядок денний 89-ї (чергової)  сесії міської ради затверджено в цілому.

Головуючий:	Переходимо до розгляду питань порядку денного.

Слухали:	Про внесення змін до рішення 83-ї сесії Сєвєродонецької міської ради VI скликання від 27.03.2014р. № 3639 «Про затвердження загальної чисельності працівників виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради».
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  заступник міського голови.
Виступив:	Самарський С.В. – депутат міської ради, обраний від 
ВО «Батьківщина».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 83-ї сесії Сєвєродонецької міської ради VI скликання від 27.03.2014р. № 3639 «Про затвердження загальної чисельності працівників виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1; 
Не голосували – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4033 додається).

Слухали:	Про затвердження структури виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради.
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження структури виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4034 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення міської ради від 03.02.2014р. № 3512 «Про міський бюджет на 2014 рік».
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 03.02.2014р. № 3512 «Про міський бюджет 
на 2014 рік».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4035 додається).

Слухали:	Про звіт щодо виконання міського бюджету за І півріччя 2014 року.
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про звіт щодо виконання міського бюджету за І півріччя 2014 року».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4036 додається).
Слухали:	Про хід виконання рішення 56-ї сесії міської ради від 24.012013р. № 2396 «Про затвердження «Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м. Сєвєродонецьку на 2013-2015 роки» за І півріччя 2014 року.
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про хід виконання рішення 56-ї сесії міської ради від 24.012013р. № 2396 «Про затвердження «Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м. Сєвєродонецьку на 2013-2015 роки» за І півріччя 
2014 року».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4037 додається).

Слухали:	Про хід виконання рішення 15-ї сесії міської ради від 26.05.2011р. № 531 «Про затвердження Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки» за І півріччя 2014 року.
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про хід виконання рішення 15-ї сесії міської ради від 26.05.2011р. № 531 «Про затвердження Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки» за І півріччя 2014 року».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4038 додається).

Слухали:	Про погодження Розрахунку амортизаційних відрахувань за квітень-червень 2014р. та Плану заходів на ІІІ квартал 2014р. щодо використання амортизаційних відрахувань за квітень-червень 2014р. на відновлення основних фондів, наданих концесіонером - ТОВ «ТАУН СЕРВІС».
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про погодження Розрахунку амортизаційних відрахувань за квітень-червень 2014р. та Плану заходів на ІІІ квартал 2014р. щодо використання амортизаційних відрахувань за квітень-червень 2014р. на відновлення основних фондів, наданих концесіонером - ТОВ «ТАУН СЕРВІС».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4039 додається).

Слухали:	Про погодження графіку обліку грошових коштів на виконання ТОВ «ТАУН СЕРВІС» заходів з аварійного ремонту каналізаційного колектору ДУ 600 інв. № 30801 за рахунок амортизаційних відрахувань.
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про погодження графіку обліку грошових коштів на виконання ТОВ «ТАУН СЕРВІС» заходів з аварійного ремонту каналізаційного колектору 
ДУ 600 інв. № 30801 за рахунок амортизаційних відрахувань».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4040 додається).

Слухали:	Про затвердження Звіту про виконання Плану заходів на 
ІІ квартал 2014р. щодо використання амортизаційних відрахувань за січень-березень 2014р., наданого концесіонером - ТОВ «ТАУН СЕРВІС».
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Звіту про виконання Плану заходів на ІІ квартал 2014р. щодо використання амортизаційних відрахувань за січень-березень 2014р., наданого концесіонером - ТОВ «ТАУН СЕРВІС».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4041 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 30.01.2014р. № 3422 «Про затвердження Переліку об'єктів комунальної власності територіальної громади 
м. Сєвєродонецька, що підлягають відчуженню у 2014 році».
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 30.01.2014р. № 3422 «Про затвердження Переліку об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька, що підлягають відчуженню у 2014 році».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4042 додається).

Слухали:	Про надання ТОВ «ТАУН СЕРВІС» розстрочки по сплаті концесійного платежу за 2013 рік.
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання ТОВ «ТАУН СЕРВІС» розстрочки по сплаті концесійного платежу за 2013 рік».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4043 додається).

Слухали:	Про затвердження Міської програми сприяння розвитку діяльності комунального підприємства «Комбінат шкільного харчування» Сєвєродонецької міської ради 
на 2014-2015 роки».
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Міської програми сприяння розвитку діяльності комунального підприємства «Комбінат шкільного харчування» Сєвєродонецької міської ради на 2014-2015 роки».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4044 додається).

Слухали:	Про внесення змін та доповнень в додаток до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 30.01.2014р. № 3443 «Про затвердження Міської цільової Програми   благоустрою   
м. Сєвєродонецька  та   прилеглих   селищ на 2014 рік».
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін та доповнень в додаток до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 30.01.2014р. № 3443 «Про затвердження Міської цільової Програми   благоустрою   м. Сєвєродонецька  та   прилеглих   селищ на 2014 рік».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4045 додається).

Слухали:	Про внесення змін до міського бюджету на 2014рік.
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до міського бюджету на 2014рік».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1; 
Не голосували – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4046 додається).

Слухали:	Про хід виконання Інвестиційної програми ТОВ «ТАУН СЕРВІС» за п'ятий рік дії Концесійного договору № 1 
від 02.07.2009р.
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  заступник міського голови.
Виступив:	Малеванець О.А. – депутат міської ради, заступник голови постійної депутатської комісії по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю…, обраний від Партії регіонів. 
	Запропонував внести зміни до даного проекту рішення, 
а саме: 
	п. 2 цього рішення доповнити фразою: «окрім п. 1 та п. 2 Програми Інвестиційних вкладень та знижень виробничих  витрат ТОВ «ТАУН СЕРВІС» у 2013-2014 роках (п’ятий рік концесії»; 
	п. 3 цього рішення  доповнити фразою: «окрім п. 25 Додатка № 3 Інвестиційної програми ТОВ «ТАУН СЕРВІС» до концесійного договору № 1 від 2.07.2009р., та зобов’язати ТОВ «ТАУН СЕРВІС» провести перереєстрацію придбаних транспортних засобів ГАЗ 3309 (три одиниці), та 
ГАЗ 33023 (одна одиниця) на Сєвєродонецьку Міську Раду, як концесієдавця.
Головуючий:	Надійшла пропозиція депутата Малеванця О.А. внести зміни до даного проекту рішення. 
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята. 
Протокольний запис: Прийняти рішення «Про хід виконання Інвестиційної програми ТОВ «ТАУН СЕРВІС» за п'ятий рік дії Концесійного договору № 1 від 02.07.2009р» зі змінами запропонованими депутатом Малеванцем О.А., а саме: 
	п. 2 цього рішення доповнити фразою: «окрім п. 1 та п. 2 Програми Інвестиційних вкладень та знижень виробничих  витрат ТОВ «ТАУН СЕРВІС» у 2013-2014 роках (п’ятий рік концесії»; 
	п. 3 цього рішення  доповнити фразою: «окрім п. 25 Додатка № 3 Інвестиційної програми ТОВ «ТАУН СЕРВІС» до концесійного договору № 1 від 2.07.2009р., та зобов’язати ТОВ «ТАУН СЕРВІС» провести перереєстрацію придбаних транспортних засобів ГАЗ 3309(три одиниці), та 
ГАЗ 33023(одна одиниця) на Сєвєродонецьку Міську Раду, як концесієдавця. 
Голосування:	Прийняти рішення «Про хід виконання Інвестиційної програми ТОВ «ТАУН СЕРВІС» за п'ятий рік дії Концесійного договору № 1 від 02.07.2009р» зі змінами: 
	п.2 цього рішення доповнити фразою: «окрім п.1 та п.2 Програми Інвестиційних вкладень та знижень виробничих  витрат ТОВ «ТАУН СЕРВІС» у 2013-2014 роках (п’ятий рік концесії»; 
	п.3 цього рішення  доповнити фразою: «окрім пункта 25 Додатка №3 Інвестиційної програми ТОВ «ТАУН СЕРВІС» до концесійного договору №1 від 2.07.2009р., та зобов’язати ТОВ «ТАУН СЕРВІС» провести перереєстрацію придбаних транспортних засобів ГАЗ 3309(три одиниці), та 
ГАЗ 33023(одна одиниця) на Сєвєродонецьку Міську Раду, як концесієдавця.
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4047 додається).

Слухали:	Про відмову у наданні ТОВ «ТАУН СЕРВІС» згоди на укладення договору застави концесійного майна.
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  заступник міського голови.
Виступили:	Самарський С.В. – депутат міської ради, обраний від 
ВО «Батьківщина»; 
	Малеванець О.А. – депутат міської ради, заступник голови постійної депутатської комісії по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю…, обраний від Партії регіонів; 
	Мураховський О.О. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії  по забезпеченню законності, правопорядку, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян, обраний від Партії регіонів. 
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про відмову у наданні ТОВ «ТАУН СЕРВІС» згоди на укладення договору застави концесійного майна».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1; 
Не голосували – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4048 додається).

Слухали:	Про закриття чотирьох додаткових дошкільних груп у дошкільному навчальному закладі № 26 відділу освіти та відкриття чотирьох груп у дошкільному підрозділі навчально-виховного комплексу «Гармонія».
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про закриття чотирьох додаткових дошкільних груп у дошкільному навчальному закладі № 26 відділу освіти та відкриття чотирьох груп у дошкільному підрозділі навчально-виховного комплексу «Гармонія».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1; 
Не голосували – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4049 додається).

Слухали:	Про введення штатних одиниць до спеціалізованої школи-колегіуму.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про введення штатних одиниць до спеціалізованої школи-колегіуму».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1; 
Не голосували – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4050 додається).

Слухали:	Про введення штатної одиниці до багатопрофільного ліцею.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про введення штатної одиниці до багатопрофільного ліцею».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1; 
Не голосували – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4051 додається).

Слухали:	Про надання в безоплатне користування приміщень загальноосвітніх закладів для розміщення гуртків, секцій, творчих об'єднань позашкільних навчальних закладів відділу освіти Сєвєродонецької міської ради.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання в безоплатне користування приміщень загальноосвітніх закладів для розміщення гуртків, секцій, творчих об'єднань позашкільних навчальних закладів відділу освіти Сєвєродонецької міської ради».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1; 
Не голосували – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4052 додається).

Слухали:	Про хід виконання рішення сесії міської ради від 24.01.2013р. № 2414 «Про затвердження Програми забезпечення молоді житлом у м. Сєвєродонецьку 
на 2013 - 2017 роки» за 2013 рік.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про хід виконання рішення сесії міської ради від 24.01.2013р. № 2414 «Про затвердження Програми забезпечення молоді житлом у м. Сєвєродонецьку на 2013 - 2017 роки» за 2013 рік».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1; 
Не голосували – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4053 додається).

Слухали:	Про введення штатних одиниць до дошкільних навчальних закладів відділу освіти.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про введення штатних одиниць до дошкільних навчальних закладів відділу освіти».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1; 
Не голосували – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4054 додається).

Слухали:	Про внесення доповнень до рішення 104-ї сесії міської ради від 26.08.2010 року № 4352 «Про затвердження програми капітального будівництва та забезпечення технічного нагляду за об'єктами будівництва та архітектурними об'єктами м. Сєвєродонецька на 2010-2017 роки».
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення доповнень до рішення 104-ї сесії міської ради від 26.08.2010 року № 4352 «Про затвердження програми капітального будівництва та забезпечення технічного нагляду за об'єктами будівництва та архітектурними об'єктами м. Сєвєродонецька на 2010-2017 роки».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4055 додається).

Головуючий:     Переходимо до розгляду проектів рішеннь стосовно земельних питань.
Виступили:          Колочко П.В. – депутат міської ради, заступник голови постійної комісії з питань будівництва, архітектури, земельних відносин…
Запропонував блок цих питань проголосувати пакетом.
                            Бондаренко О.В. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань охорони здоров`я та соціального захисту населення
Запропонував деякі питання розглянути окремо.

Головуючий: 	Виникли суперечки стосовно наступних питань порядку денного №№ 36, 37 (в повному обсязі), 38, 40, 47, 48.
Пропоную надати слово начальнику відділу земельних відносин міської ради.
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.
Виступив:     	Кас’яненко О.В. – начальник відділу земельних відносин міської ради.
Постійна депутатська комісія з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ на своєму засіданні від 18.09.2014 запропонувала відкласти розгляд питань №№ 36, 37 (в повному обсязі), 38, 40, 47,48 до наступного засідання для більш детального вивчення, але до проведення сесії так і не зібралась. Тому пропоную розгляд вказаних питань відкласти до наступної сесії.
Виступили:	Бондаренко О.В. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань охорони здоров`я та соціального захисту населення, обраний від Партії регіонів;
	Самарський С.В. –  депутат міської ради, обраний від ВО «Батьківщина»
Запропонував питання № 37 зняти в повному обсязі.  
	Колочко П.В. – депутат міської ради, заступник голови постійної депутатської комісії з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ, обраний від Партії регіонів;
Кузьмінов Ю.К. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з гуманітарних питань: освіти, культури, духовності, спорту, молодіжної політики, обраний від Партії регіонів; 
	Єршов В.В. – депутат міської ради, заступник голови постійної депутатської комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності, обраний від Партії регіонів:
Запропонував розгляд питань №№ 36, 37 (в повному обсязі), 38, 40, 47, 48 відкласти до наступної сесії з метою усунення непорозумінь.
Головуючий:	Надійшла пропозиція від виступаючих депутатів зняти з порядку денного наступні питання:
№ 36 «Про передачу в постійне користування земельних ділянок КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ»;
№ 37 «Про поновлення договорів оренди землі:
37.1. гр. Каплуну В.В.;
37.2. гр. Вороніній Н.М.;
37.3. гр. Вороніну А.В.;
37.4. ТОВ «ТАРА-МАРКЕТ»;
37.5. гр. Анікєєву В.Ю.;
37.6. гр. Дорошеву В.І.;
37.7. гр. Кривобоку В.В.;
37.8. гр. Музичуку М.Ф.;
37.9. ТОВ «МРІЯ-ІНВЕСТ»;
37.10. гр. Посошку В.М.;
37.11. гр. Михайличу М.М.;
37.12. гр. Логачовій К.М.»;
№ 38 «Про відмову у поновленні договору оренди землі 
гр. Поліщуку А.П.»;
№ 40 «Про відмову у внесенні змін до договорів оренди землі»;
№ 47 «Про відмову КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ» у передачі в постійне користування земельних ділянок»;
№ 48 «Про відмову КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ» у передачі в постійне користування земельної ділянки за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, район буд. 11».
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Голосування:  	Виключити з порядку денного питання №№ 36, 37 (в повному обсязі), 38, 40, 47, 48. 
                       	За – одноголосно.
                       	Пропозиція прийнята. 

Слухали:	Про передачу на баланс ТОВ «ТАУН СЕРВІС» закінченого будівництвом об'єкта «Інженерні мережі каналізації 
в 32 мкр. м. Сєвєродонецька».
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу на баланс ТОВ «ТАУН СЕРВІС» закінченого будівництвом об'єкта «Інженерні мережі каналізації в 32 мкр. м. Сєвєродонецька».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4056 додається).

Слухали:	Про передачу на баланс ТОВ «ТАУН СЕРВІС» закінченого будівництвом об'єкта «Будівництво інженерних мереж водопостачання у 32 мкр. м. Сєвєродонецька».
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу на баланс ТОВ «ТАУН СЕРВІС» закінченого будівництвом об'єкта «Будівництво інженерних мереж водопостачання у 32 мкр. 
м. Сєвєродонецька».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4057 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під існуючий індивідуальний гараж гр. Головінову Р.В.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під існуючий індивідуальний гараж гр. Головінову Р.В».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4058 додається).

Слухали:	Про відмову ДП «Сєвєродонецьке ЛМГ» в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про відмову ДП «Сєвєродонецьке ЛМГ» в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4059 додається).

Слухали:	Про відмову гр. Руденку С.П. в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про відмову гр. Руденку С.П. в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4060 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення сесії міської ради № 3329 
від 22.07.2009р. «Про затвердження Положення про порядок переведення жилих приміщень в нежилі та їх реконструкції під розміщення об'єктів невиробничої сфери на території Сєвєродонецької міської ради».
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення сесії міської ради № 3329 від 22.07.2009р. «Про затвердження Положення про порядок переведення жилих приміщень в нежилі та їх реконструкції під розміщення об'єктів невиробничої сфери на території Сєвєродонецької міської ради».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4061 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення міської ради № 3551 
від 20.02.2014р. «Про затвердження Порядку надання інвалідам місць під установку металевих гаражів для зберігання автомобілів у м. Сєвєродонецьку».
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення міської ради № 3551 від 20.02.2014р. «Про затвердження Порядку надання інвалідам місць під установку металевих гаражів для зберігання автомобілів у м. Сєвєродонецьку».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4062 додається).

Слухали:	Про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради № 480 від 09.09.2014р. «Про присвоєння назви вулиці».
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради № 480 від 09.09.2014р. «Про присвоєння назви вулиці».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4063 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під існуючий індивідуальний гараж гр. Голуб В.І.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під існуючий індивідуальний гараж гр. Голуб В.І.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4064 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Балабановій І.О.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
гр. Балабановій І.О.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4065 додається).

Слухали:	Про скасування рішення сімдесят четвертої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради № 3152 від 24.10.2013р. «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Бєляєвій О.А.».
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про скасування рішення сімдесят четвертої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради 
№ 3152 від 24.10.2013р. «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
гр. Бєляєвій О.А.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4066 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Маляренку В.А.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Маляренку В.А.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4067 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельною ділянкою ТОВ «Сєвєродончанка».
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення права користування земельною ділянкою ТОВ «Сєвєродончанка».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4068 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки 
ПП «ДОЛ-ІНВЕСТ».
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки ПП «ДОЛ-ІНВЕСТ».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4069 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки 
ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХІМ», 
ТОВ «АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ», 
гр. Азарову М.І, гр. Кошовцю  М.В.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХІМ», 
ТОВ «АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ», 
гр. Азарову М.І, гр. Кошовцю  М.В.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4070 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Тіохіну І.А.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Тіохіну І.А.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4071 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Білоусу О.І.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Білоусу О.І.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4072 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКО - ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ».
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКО - ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4073 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Светашову Р.В.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Светашову Р.В.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4074 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки 
гр. Великотрав Г.О.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Великотрав Г.О.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4075 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Д'ячковій О.С.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Д'ячковій О.С.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4076 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Грінцову О.В.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Грінцову О.В.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4077 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Козлову О.Г.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Козлову О.Г.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4078 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Матвєєву Є.А.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Матвєєву Є.А.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4079 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Кошкіну В.О.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Кошкіну В.О.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4080 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельних ділянок гр. Ворочку М.М. (поділ земельної ділянки).
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельних ділянок гр. Ворочку М.М. (поділ земельної ділянки)».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4081 додається).

Слухали:	Про передачу у власність земельної ділянки 
гр. Дзюбенко Т.В.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу у власність земельної ділянки гр. Дзюбенко Т.В.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4082 додається).

Слухали:	Про передачу у власність земельної ділянки 
гр. Стасенку Г.В.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу у власність земельної ділянки гр. Стасенку Г.В.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4083 додається).

Слухали:	Про передачу у власність земельної ділянки 
гр. Лавриненку Г.О.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу у власність земельної ділянки гр. Лавриненку Г.О.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4084 додається).

Слухали:	Про передачу у власність земельної ділянки 
гр. Шашковій В.О.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу у власність земельної ділянки гр. Шашковій В.О.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4085 додається).

Слухали:	Про передачу у власність земельної ділянки 
гр. Михальчуку В.М.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу у власність земельної ділянки гр. Михальчуку В.М.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4086 додається).

Слухали:	Про передачу у власність земельної ділянки 
гр. Зінченку А.О.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу у власність земельної ділянки гр. Зінченку А.О.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4087 додається).

Слухали:	Про передачу у власність земельної ділянки 
гр. Моровщіку О.М.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу у власність земельної ділянки гр. Моровщіку О.М.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4088 додається).

Слухали:	Про передачу у власність земельної ділянки 
гр. Моргунову І.С.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу у власність земельної ділянки гр. Моргунову І.С.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4089 додається).

Слухали:	Про передачу у власність земельної ділянки 
гр. Гальченку Г.А.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу у власність земельної ділянки гр. Гальченку Г.А.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4090 додається).

Слухали:	Про передачу у власність земельної ділянки 
гр. Перепилиці В.В.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу у власність земельної ділянки гр. Перепилиці В.В.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4091 додається).

Слухали:	Про передачу у власність земельної ділянки 
гр. Бобковій Н.Ф., гр. Овчарову В.Ф., гр. Овчарову А.Ф.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу у власність земельної ділянки гр. Бобковій Н.Ф., гр. Овчарову В.Ф., 
гр. Овчарову А.Ф.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4092 додається).

Слухали:	Про передачу у власність земельної ділянки 
гр. Грачовій А.М.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу у власність земельної ділянки гр. Грачовій А.М.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4093 додається).

Слухали:	Про передачу у власність земельної ділянки 
гр. Соловйовій В.І.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу у власність земельної ділянки гр. Соловйовій В.І.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4094 додається).

Слухали:	Про передачу у власність земельної ділянки гр. Заніну В.М.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу у власність земельної ділянки гр. Заніну В.М.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4095 додається).

Слухали:	Про внесення змін до договору оренди землі 
гр. Бурджанадзе К.А.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін договору оренди землі гр. Бурджанадзе К.А.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4096 додається).

Слухали:	Про внесення змін до договору оренди землі 
гр. Сулаєвій Л.Л.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до договору оренди землі гр. Сулаєвій Л.Л.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4097 додається).

Слухали:	Про відмову у припиненні права користування земельною ділянкою КП «ЮВЕЛІРПОБУТСЕРВІС».
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про відмову у припиненні права користування земельною ділянкою 
КП «ЮВЕЛІРПОБУТСЕРВІС».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4098 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ НВП «МІКРОТЕРМ».
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ НВП «МІКРОТЕРМ».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4099 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ».
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4100 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) КОМПАНІЇ «ОСТХЕМ ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД».
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) КОМПАНІЇ «ОСТХЕМ ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4101 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Луцаю А.В., гр. Луцаю Д.В.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) . 
гр. Луцаю А.В., гр. Луцаю Д.В.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4102 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (присадибна ділянка) 
гр. Кучеру П.М.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (присадибна ділянка) гр. Кучеру П.М.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4103 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (при-садибна ділянка) гр. Луговій Р.М.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (присадибна ділянка) гр. Луговій Р.М.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4104 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок  ТОВ «НАУКОВИЙ ЦЕНТР ВИВЧЕННЯ РИЗИКІВ «РІЗІКОН».
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок ТОВ «НАУКОВИЙ ЦЕНТР ВИВЧЕННЯ РИЗИКІВ «РІЗІКОН».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4105 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок гр. Грановському Е.О.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок гр. Грановському Е.О.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4106 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок гр. Грановській Т.О.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок гр. Грановській Т.О.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4107 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок гр. Ландесман Я.М.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок гр. Ландесман Я.М.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4108 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, с. Воєводівка, вулиця Кооперативна, будинок № 55.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок за адресою: Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк, с. Воєводівка, вулиця Кооперативна, будинок № 55».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4109 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок за адресою Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, 
просп. Хіміків, будинок № 25, квартал 23-в.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок за адресою Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк, просп. Хіміків, будинок № 25, 
квартал 23-в».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4110 додається).

Слухали:	Про відмову в наданні дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок ТОВ «АВТОМОБІЛІСТ».
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про відмову в наданні дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок ТОВ «АВТОМОБІЛІСТ».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4111 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення 56-ї (чергової) сесії міської ради № 2429 від 24.01.2013р. «Про затвердження «Порядку проведення земельних торгів по продажу земельних ділянок або прав на них, розпорядження якими здійснює Сєвєродонецька міська рада».
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 56-ї (чергової) сесії міської ради № 2429 від 24.01.2013р. «Про затвердження «Порядку проведення земельних торгів по продажу земельних ділянок або прав на них, розпорядження якими здійснює Сєвєродонецька міська рада».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4112 додається).

Слухали:	Про внесення змін та доповнень до рішень сесій міської ради.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін та доповнень до рішень сесій міської ради».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4113 додається).

Слухали:	Про відмову у внесенні змін до рішення 79-ої сесії Сєвєродонецької міської ради № 3507 від 30.01.2014р. «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо відведення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою» щодо надання у постійне користування для установки тимчасових споруд та улаштування зупиночних комплексів».
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про відмову у внесенні змін до рішення 79-ої сесії Сєвєродонецької міської ради № 3507 
від 30.01.2014р. «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо відведення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою» щодо надання у постійне користування для установки тимчасових споруд та улаштування зупиночних комплексів».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4114 додається).

Слухали:	Про внесення змін до договору оренди землі ТОВ «СЄВЄРОДОНЧАНКА».
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до договору оренди землі ТОВ «СЄВЄРОДОНЧАНКА».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4115 додається).

Слухали:	Про скасування рішення 81-ї (чергової) сесії міської ради 
№ 3588 від 20.02.2014р. «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
гр. Шабатьку О.О.».
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про скасування рішення 81-ї (чергової) сесії міської ради № 3588 від 20.02.2014р. «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Шабатьку О.О.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4116 додається).

Слухали:	Про розгляд Подання прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області вх № 5295 від 10.09.2014р. «Про скасування рішення виконкому Сєвєродонецької міської ради від 15.07.2014р. № 436 «Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради від 09.08.2005р. № 1314 «Про визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді міської ради».
Доповідав:	Мураховський О. –  депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії  по забезпеченню законності, правопорядку, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян, обраний від Партії регіонів.
Виступили:	Бондаренко О.В. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань охорони здоров`я та соціального захисту населення, обраний від Партії регіонів; 
	Самарський С.В. –  депутат міської ради, обраний від ВО «Батьківщина».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про розгляд Подання прокуратури 
м. Сєвєродонецька Луганської області вх № 5295 від 10.09.2014р. «Про скасування рішення виконкому Сєвєродонецької міської ради від 15.07.2014р. № 436 «Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради від 09.08.2005р. № 1314 «Про визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді міської ради».
За – 29; 
Проти – 0; 
Утримались – 3; 
Не голосували – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4117 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під існуючий індивідуальний бокс гр. Шабатьку О.О.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянкипід існуючий індивідуальний бокс гр. Шабатьку О.О.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4118 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення Сєвєродонецької міської ради № 3980 від 12.06.2014р. «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель населених пунктів міста Сєвєродонецьк, селища Павлоград, селища Лісова Дача, села Воєводівка».
Доповідав:	Мураховський О. –  депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії  по забезпеченню законності, правопорядку, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян, обраний від Партії регіонів.
Виступили:	Самарський С.В. –  депутат міської ради, обраний від ВО «Батьківщина»; 
	Єрмоленко В.В. – депутат міської ради, секретар постійної депутатської комісії  з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ, обраний від Партії регіонів.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення Сєвєродонецької міської ради № 3980 від 12.06.2014р. «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель населених пунктів міста Сєвєродонецьк, селища Павлоград, селища Лісова Дача, села Воєводівка».
За – 31; 
Проти – 1; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4119 додається).

Слухали:	Про розгляд Подання прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області вих. № 5235 вих-14 від 08.09.2014р. «Про скасування рішення виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради №  244 від 08.04.2014р.».
Доповідав:	Мураховський О. –  депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії  по забезпеченню законності, правопорядку, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян, обраний від Партії регіонів.
Виступили:	Самарський С.В. –  депутат міської ради, обраний від ВО «Батьківщина»; 
	Гуленко С.О. – депутат міської ради, обраний від КПУ; 
	Журба Ю.А. – депутат міської ради, секретар постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів обраний, від Партії регіонів; 
	Кузьмінов Ю.К. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з гуманітарних питань: освіти, культури, духовності, спорту, молодіжної політики, обраний від Партії регіонів.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про розгляд Подання прокуратури 
м. Сєвєродонецька Луганської області вих. № 5235 вих-14 
від 08.09.2014р. «Про скасування рішення виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради № 244 
від 08.04.2014р.».
За – 31; 
Проти – 1; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4120 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення 22-ї (чергової) сесії міської ради VI скликання від 30.09.2011 року № 866 «Про затвердження Положення про відділ з обліку та розподілу житлової площі Сєвєродонецької міської ради».
Доповідав:	Бондаренко О.В. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань охорони здоров`я та соціального захисту населення, обраний від Партії регіонів.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 22-ї (чергової) сесії міської ради VI скликання від 30.09.2011 року № 866 «Про затвердження Положення про відділ з обліку та розподілу житлової площі Сєвєродонецької міської ради».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4121 додається).

Слухали:	Про скасування рішення виконкому від 30.11.2010 року 
№ 1831 «Про створення громадської комісії з житлових питань при виконкомі».
Доповідав:	Бондаренко О.В. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань охорони здоров`я та соціального захисту населення, обраний від Партії регіонів;
Виступили:	Чернишин П.Г. – заступник міського голови; 
	Мураховський О.О. –  депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії  по забезпеченню законності, правопорядку, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян, обраний від Партії регіонів; 
	Журба Ю.А. – депутат міської ради, секретар постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів, обраний від Партії регіонів; 
	Самарський С.В. –  депутат міської ради, обраний від 
ВО «Батьківщина»; 
	Малеванець О.А. – депутат міської ради, заступник голови постійної депутатської комісії по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, обраний від Партії регіонів; 
	Гуленко С.О. – депутат міської ради, обраний від КПУ. 
Головуючий:	Є пропозиція надати слово від громадськості члену Громадської ради при Сєвєродонецькій міській раді 
	Попсуй В.В. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Голосування:	Надати слово від громадськості члену Громадської ради при Сєвєродонецькій міській раді	Попсуй В.В.
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.
Виступили:	Попсуй В.В. – член Громадської ради при Сєвєродонецькій міській раді; 
	Рибальченко Є.М. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності, обраний від Партії регіонів. 
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про скасування рішення виконкому від 30.11.2010 року № 1831 «Про створення громадської комісії з житлових питань при виконкомі».
За – 3;
Проти – 18;
Утримались – 4; 
Не голосували – 8.
Рішення не прийнято.

Головуючий:	Пропоную  на найближчому  засіданні виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради,  ввести представників від громадськості міста до складу Громадської комісії з житлових питань при виконкомі Сєвєродонецької міської ради, за пропозицією громадських організацій міста.  
	Про результати роботи доповісти на черговій сесії міської ради. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Голосування:	На найближчому  засіданні виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради,  ввести представників від громадськості міста до складу Громадської комісії з житлових питань при виконкомі Сєвєродонецької міської ради, за пропозицією громадських організацій міста.  
	Про результати роботи доповісти на черговій сесії міської ради.
За – 27; 
Проти  – 1; 
Утримались – 4; 
Не голосували – 1.
Пропозиція прийнята. 

Головуючий:	Слово для виступу надається  уповноваженому керівника (Оперативного Штабу) АТО у Луганській області в 
м. Сєвєродонецьку Шокуну Сергію Вікторовичу. 
Виступив:           Шокун Сергій Вікторович – уповноважений керівника (Оперативного Штабу) АТО у Луганській області в 
м. Сєвєродонецьку.

Слухали:	Про звільнення з посади першого заступника міського голови Халіна Є.В.
Доповідав:	Казаков В.В. –  міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про звільнення з посади першого заступника міського голови Халіна Є.В.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4122 додається).

Слухали:	Про звільнення з посади заступника міського голови Кравченка В.Г.
Доповідав:	Казаков В.В. –  міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про звільнення з посади заступника міського голови Кравченка В.Г.».
За – 30; 
Проти – 0; 
Утримались – 2; 
Не голосували – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4123 додається).

Слухали:	Про затвердження першого заступника міського голови Чернишина П.Г.
Доповідав:	Казаков В.В. –  міський голова.
Виступили:	Самарський С.В. –  депутат міської ради, обраний від ВО «Батьківщина»; 
	Єфименко Л.Ф. – керуючий справами виконкому. 
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження першого заступника міського голови Чернишина П.Г.».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1; 
Не голосували – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4124 додається).

Слухали:	Про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради Гавриленка А.А.
Доповідав:	Казаков В.В. –  міський голова.
	Відповідно п.3 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» нам необхідно провести таємне голосування. Для цього необхідно обрати лічильну комісію.
Виступили:	Єрмоленко В.В. – депутат міської ради, заступник голови постійної депутатської комісії з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ, обраний від Партії регіонів; 
	Гавриленко А.А. – секретар міської ради; 
Малеванець О.А. – депутат міської ради, заступник голови постійної депутатської комісії по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, обраний від Партії регіонів;
	Рибальченко Є.М. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності, обраний від Партії регіонів. 
 	Запропонував обрати лічильну комісію у кількості 5 осіб, персонально: 
	Рибальченко Євген Михайлович; 
	Єршов Валерій Іванович; 
	Гуленко Сергій Олексійович; 
	Малеванець Олексій Анатолійович; 
	Журба Юрій Анатолійович.  
Головуючий: 	Надійшла пропозиція від голови мандатної комісії Рибальченка Є.М. обрати лічильну комісію у кількості 5 осіб,   персонально:
	Рибальченко Євген Михайлович; 
	Єршов Валерій Іванович; 
	Гуленко Сергій Олексійович; 
	Малеванець Олексій Анатолійович; 
	Журба Юрій Анатолійович. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Голосування:	Обрати лічильну комісію у кількості 5 осіб,   персонально:
	Рибальченко Євген Михайлович; 
	Єршов Валерій Іванович; 
	Гуленко Сергій Олексійович; 
	Малеванець Олексій Анатолійович; 
	Журба Юрій Анатолійович. 
За – 33; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Пропозиція  прийнята.

Головуючий:	Лічильній комісії пропоную приступити до виконання своїх обов’язків. Кімната (кабінет № 26)  для засідання лічильної комісії знаходиться напроти зали засідань. 
	(Таємне голосування). 
Головуючий:   Слово для оголошення результатів таємного голосування надається голові лічильної комісії Рибальченку Є.М.
Виступив:	Рибальченко Є.М. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності, обраний від Партії регіонів, голова лічильної комісії.	
Протокольний запис: За підсумками таємного голосування дострокове припинення повноваження секретаря ради Гавриленка Андрія Анатолійовича не було прийнято (протоколи засідання лічильної комісії додаються).
Голосування:	Прийняти рішення «Про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради Гавриленка А.А».
За – 9;
Проти – 24;
Утримались – 0.
Рішення не прийнято.

Головуючий:  Пропоную затвердити протоколи таємного голосування.
Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:     Затвердити протоколи таємного голосування.
За – одноголосно.
Протоколи затверджено.


Головуючий:	На цьому порядок денний 89-ї (чергової)  сесії міської ради вичерпано.



Міський голова                                                     В.В. Казаков



