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СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ
Дев’яносто третьої   (чергової)  сесії 
VI скликання

27.11.2014 р.
м. Сєвєродонецьк

Головуючий:	Казаков В.В. – міський голова.

Присутні:	31   депутат міської ради.

Відсутні депутати:  Бєкєтова Г.М., Бондаренко О.В., Васильченко М.В., Волчков І.В., Єлисєєв С.М., Живага В.В., Кобзар А.М., Колєснік Н.С., Корчагін П.П., Кузнєцов С.М., 
Ляшенко Г.В., Мішин В.Я., Середа А.І., Таратута С.О., Філіппов В.О., Черкасов К.В., Халін Є.В., Ханювченко В.І., Черножукова О.В.

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 93-ї  (чергової) сесії міської ради VI  скликання вважати відкритим. Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Вважати засідання 93-ї  (чергової) сесії міської ради 
VI  скликання відкритим.
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята. 

Лунає Гімн України.

Слухали:            Про обрання секретаріату 93-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 93-ї (чергової)  сесії міської ради в кількості 2-х осіб.
За – одноголосно.
Кількісний склад секретаріату затверджено.

Головуючий:     До складу секретаріату пропонуються депутати:
Журба Юрій Анатолійович; 
Єршов Валерій Іванович.
Хто за те, щоб обрати даних депутатів до складу секретаріату, прошу проголосувати.
Голосування:	Затвердити секретаріат 93-ї (чергової) сесії міської ради у складі:
Журба Юрій Анатолійович; 
Єршов Валерій Іванович.
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 93-ї (чергової) сесії міської ради.
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

Слухали:	Про формування порядку денного 93-ї (чергової)  сесії міської ради.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.

Порядок денний 93-ї (чергової) сесії міської ради:

1.	Про звіт щодо виконання міського бюджету за 9 місяців 2014 року.
2.	Про внесення змін до міського бюджету на 2014рік.
3.	Про затвердження Положення про фінансове управління Сєвєродонецької міської ради в новій редакції.
4.	Про затвердження Положення про відділ торгівлі та з захисту прав споживачів Сєвєродонецької міської ради.
5.	Про затвердження змін до Статуту комунального підприємства «Сєвєродонецькархпроект».
6.	Про затвердження Програми інвестиційних капіталовкладень ТОВ «ТАУН СЕРВІС», що розроблена на виконання Інвестиційної програми у 6-й рік дії концесійного договору № 1 від 02.07.2009 року.
7.	Про хід виконання рішення міської ради № 2383 від 28.12.2012р. «Про затвердження Програми сприяння забезпечення житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників, мидичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв у м. Сєвєродонецьку на 2013-2017рр».
8.	Про скасування рішення від 20 грудня 2012 року № 2309 «Про введення штатних одиниць до дошкільного навчального закладу № 43 відділу освіти».
9.	Про хід виконання рішення 26-ї сесії міської ради VI скликання № 1047 від 24.11.2011р. «Про затвердження Міської програми організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах міста Сєвєродонецька на 2012-2016 роки» за 2014 рік.
10.	Про надання в безоплатне користування приміщень середньої загальноосвітньої школи I - III ступенів № 8 м. Сєвєродонецька Луганської області для організації роботи відділу відділу освіти Сєвєродонецької міської ради та Комунальної установи  
«Сєвєродонецький методичний центр».
11.	Про введення штатних одиниць до дошкільного навчального закладу 
№ 43 відділу освіти.
12.	Про внесення змін до рішення міської ради від 29.11.2013 року № 3211 «Про затвердження Положення про відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради».
13.	Про хід виконання рішення сесії міської ради від 25.10.2012р. № 2099 «Про затвердження міської Комплексної програми «Патріот Сєвєродонецька» на 2013-2016 роки» за 2014 рік.
14.	Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» та гр. Антоненко О.І.
15.	Про внесення змін до рішення сесії міської ради № 2335 від 20.12.2012р. «Про затвердження Порядку пайової участі у розвитку інфраструктури м. Сєвєродонецька».
16.	Про внесення змін до рішення сесії міської ради № 1037 від 27.10.2011р. «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Сєвєродонецьку».
17.	Про внесення змін до рішення дев'яносто першої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради № 4157 від 31.10.2014р. «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під існуючий індивідуальний гараж гр. Янишевському Я.А.».
18.	Про внесення змін та продовження терміну дії рішення сімдесят сьомої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради № 3345 від 26.12.2013р. «Про надання дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок гр. Бояркіній В.О.».
19.	Про припинення права користування земельними ділянками:
19.1.	гр. Пономаренко Г.М.;
19.2.	ПП «УСПІХ».
20.	Про відмову у припиненні права користування земельною ділянкою 
гр. Чередніченко Г.М.
21.	Про передачу у власність земельної ділянки гр. Євсюкову В.С.
22.	Про передачу в оренду земельних ділянок:
22.1.	ТОВ «РЕНУС УТИЛІТА»;
22.2.	ТОВ «СОЮЗЕНЕРГОМАШ»;
22.3.	ПП ФІРМА «КАСКАД»;
22.4.	ТОВ ПІДПРИЄМСТВО «СФЕРА»;
22.5.	гр. Старченку Д.В.;
22.6.	гр. Сімейко М.О.;
22.7.	гр. Капустіній Н.М.
23.	Про поновлення договорів оренди землі:
23.1.	гр. Солом'янному М.О.;
23.2.	гр. Бровку А.В.;
23.3.	гр. Шелест О.С.;
23.4.	гр. Іваненко Л.М.;
23.5.	гр. Афоніній Л.М.;
23.6.	ТОВ «МАБІТЕКС-БМ»Л.М.
24.	Про відмову у поновленні договору оренди землі гр. Вороніну Є.В.
25.	Про відмову у внесенні змін до договору оренди землі ТОВ фірма «НЕК ЛЕНД Л.Т.Д.».
26.	Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості):
26.1.	гр. Малюті О.А.;
26.2.	гр. Адамяну Г.А.;
26.3.	гр. Чечуліній В.В.
27.	Про внесення змін до складу комісій з питань земельних відносин.
28.	Про скасування рішення 91-ї (чергової) сесії міської ради № 4170 від 31.10.2014р. «Про передачу у власність земельної ділянки 
гр. Ковалевському П.С.».
29.	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Ковалевському П.С.
30.	Про внесення змін до рішення 89-ї (чергової) сесії міської ради № 4104 від 25.09.2014р. «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Луговій Р.М. (присадибна ділянка)».

Додаткові питання:

1.	Про затвердження проекту договору про погашення заборгованості за виконання гарантійних зобов'язань.
2.	Про затвердження форми Договору про спільну діяльність.
3.	Про внесення змін до рішення сесії № 3544 від 20.02.2014р. «Про затвердження Переліку підприємств та організацій, яким необхідно надавати результати аналізів стічних вод до ТОВ «ТАУН СЕРВІС».
4.	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Гонтар О.Є.
5.	Про поновлення договору оренди землі гр. Волошиній О.А.
6.	Про поновлення договору оренди землі гр. Оридорозі В.О.
7.	Про внесення змін до договору оренди землі ПАТ «Луганськ-Авто».
8.	Про припинення договорів оренди землі.

Головуючий:	Є пропозиція прийняти за основу порядок денний. Якщо нема заперечень, прошу  проголосувати.
Голосування:	Прийняти за основу порядок денний 93-ї (чергової)  сесії міської ради.
За – одноголосно.
Порядок денний прийнято за основу.

Головуючий:  В ході підготовки до сесії виникли деякі зміни: 
-  Фонд комунального майна міської ради просить виключити з порядку денного питання № 6 «Про затвердження Програми інвестиційних капіталовкладень ТОВ «ТАУН СЕРВІС», що розроблена на виконання Інвестиційної програми у 6-й рік дії концесійного договору № 1 від 02.07.2009 року».
Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування: 	Виключити з порядку денного питання № 6 «Про затвердження Програми інвестиційних капіталовкладень ТОВ «ТАУН СЕРВІС», що розроблена на виконання Інвестиційної програми у 6-й рік дії концесійного договору № 1 від 02.07.2009 року».
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

Головуючий       У кого є  зміни або доповнення до порядку денного?
Виступив:	Гуленко С.О. – депутат міської ради, обраний від КПУ. 
	Запропонував включити до порядку денного питання «Про затвердження Статуту територіальної громади 
м. Сєвєродонецька».
Головуючий:	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Включити до порядку денного питання «Про затвердження Статуту територіальної громади м. Сєвєродонецька».
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

Головуючий       У кого ще є  зміни або доповнення до порядку денного?
Виступив:	Коритний В.В. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, обраний від Партії регіонів. 
	Запропонував включити до порядку денного питання «Про надання гарантії  Сєвєродонецькою міською радою для забезпечення виконання боргових зобов'язань комунального підприємства «Сєвєродонецькліфт» за кредитом Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Сєвєродонецьк - вуличне освітлення».
Головуючий:	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Включити до порядку денного питання «Про надання гарантії  Сєвєродонецькою міською радою для забезпечення виконання боргових зобов'язань комунального підприємства «Сєвєродонецькліфт» за кредитом Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Сєвєродонецьк - вуличне освітлення». 
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

Головуючий       У кого ще є  зміни або доповнення до порядку денного?
Виступив:	Самарський С.В.  – депутат міської ради, обраний від 
ВО «Батьківщина». 
	Запропонував внести до порядку денного наступні питання: 
        		        «Про місцеві ініціативи в місті Сєвєродонецьк».
			        «Про громадські слухання  в місті Сєвєродонецьк».
Головуючий:	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Включити до порядку денного наступні питання «Про місцеві ініціативи в місті Сєвєродонецьк» і  «Про громадські слухання  в місті Сєвєродонецьк».
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 93-ї (чергової)  сесії міської ради.
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята, порядок денний 93-ї (чергової)  сесії міської ради затверджено в цілому.

Головуючий:	Переходимо до розгляду питань порядку денного.

Слухали:	Про звіт щодо виконання міського бюджету за 9 місяців 
2014 року.
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  перший заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про звіт щодо виконання міського бюджету за 9 місяців 2014 року».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4182 додається).

Слухали:	Про внесення змін до міського бюджету на 2014рік.
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  перший заступник міського голови.
Виступив:	Штехман В.О. – депутат міської ради, обраний від Партії регіонів. 
	Запропонував внести зміни до даного проекту рішення: 
	Необхідно передбачити головному розпоряднику коштів  Управлінню житлово-комунального господарства міської ради за рахунок залишку коштів бюджету розвитку на початок року: 
1. За КФК 100203 КЕКВ 3210 кошти в сумі 9876 грн. на придбання агрегату електронасосного для КП «Житлосервіс «Промінь». 
2. За КФК 100101 КЕКВ 3210 кошти в сумі 99864 грн. на придбання електродвигунів для КП «Сєвєродонецькліфт».
Головуючий:    	Пропоную даний проект рішення взяти за основу. 
Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:     Прийняти даний проект рішення за основу.
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.
Головуючий:     Надійшла пропозиція депутата Штехмана В.О. внести зміни до запропонованого проекту рішення, а саме: 
-  передбачити головному розпоряднику коштів  Управлінню житлово-комунального господарства міської ради за рахунок залишку коштів бюджету розвитку на початок року: 
1. За КФК 100203 КЕКВ 3210 кошти в сумі 9876 грн. на придбання агрегату електронасосного для КП «Житлосервіс «Промінь». 
                             2.  За КФК 100101 КЕКВ 3210 кошти в сумі 99864 грн. на придбання електродвигунів для КП «Сєвєродонецькліфт».
Протокольний запис: Проект рішення прийняти зі змінами запропонованими депутатом Штехманом В.О.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до міського бюджету на 2014 рік» в цілому зі змінами, запропонованими депутатом Штехманом В.О., а саме: 
	- передбачити головному розпоряднику коштів  Управлінню житлово-комунального господарства міської ради за рахунок залишку коштів бюджету розвитку на початок року: 
1. За КФК 100203 КЕКВ 3210 кошти в сумі 9876 грн. на придбання агрегату електронасосного для КП «Житлосервіс «Промінь». 
	2. За КФК 100101 КЕКВ 3210 кошти в сумі 99864 грн. на придбання електродвигунів для КП «Сєвєродонецькліфт».
За – одноголосно.
Рішення прийнято. 
Вирішили:	(рішення № 4183 додається).

Слухали:	Про затвердження Положення про фінансове управління Сєвєродонецької міської ради в новій редакції.
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  перший заступник міського голови.
Головуючий:    	Пропоную даний проект рішення взяти за основу. 
Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:     Прийняти даний проект рішення за основу.
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.
Виступили:	Журба Ю.А. – депутат міської ради, секретар постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів, обраний від Партії регіонів.  
	Запропонував внести зміни до даного проекту рішення: 
	«П.1.4. викласти в наступній редакції:  
	Управління в своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання корупції», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами, Указами і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів, рішеннями Луганської обласної ради, розпорядженнями голови Луганської обласної державної адміністрації, рішеннями Сєвєродонецької міської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням. 
	П.1.6(2)  - виключити. 
	Розділ 2. Назву розділу викласти в такій редакції «Повноваження і основні завдання Управління», 
	та доповнити пунктами: 
	2.1. Складання проекту місцевого бюджету, подання його на затвердження ради, забезпечення виконання бюджету; щоквартальне подання раді письмових звітів про хід і результати виконання бюджету. 
	2.2. Здійснення в установленому порядку фінансування видатків з місцевого бюджету. 
	2.3. Залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та  організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, та коштів населення,  а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і  виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього  природного середовища. 
	2.4. Укладення з юридичними  і фізичними особами договорів на справляння місцевих зборів, обов’язковість укладання яких установлена законодавством. 
	Основні завдання Управління:  
	вважати  п.п.2.1, 2.2, 2.3., 2.4., проекту рішення відповідно пунктами 2.5., 2.6., 2.7., 2.8.; 
	Гуленко С.О. – депутат міської ради, обраний від КПУ; 
	Багрінцева М.І. – начальник фінансового управління міської ради.
Протокольний запис: Проект рішення прийнято зі змінами запропонованими депутатом Журбою Ю.А.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Положення про фінансове управління Сєвєродонецької міської ради в новій редакції» в цілому, зі змінами, запропонованими депутатом Журбою Ю.А., а саме: 
	«П.1.4. викласти в наступній редакції:  
	Управління в своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання корупції», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами, Указами і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів, рішеннями Луганської обласної ради, розпорядженнями голови Луганської обласної державної адміністрації, рішеннями Сєвєродонецької міської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням. 
	П.1.6(2)  - виключити. 
	Розділ 2. Назву розділу викласти в такій редакції «Повноваження і основні завдання Управління», 
	та доповнити пунктами: 
	2.1. Складання проекту місцевого бюджету, подання його на затвердження ради, забезпечення виконання бюджету; щоквартальне подання раді письмових звітів про хід і результати виконання бюджету. 
	2.2. Здійснення в установленому порядку фінансування видатків з місцевого бюджету. 
	2.3. Залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та  організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, та коштів населення,  а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і  виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього  природного середовища. 
	2.4. Укладення з юридичними  і фізичними особами договорів на справляння місцевих зборів, обов’язковість укладання яких установлена законодавством. 
	Основні завдання Управління:  
	вважати  п.п.2.1., 2.2, 2.3., 2.4., проекту рішення відповідно пунктами 2.5., 2.6., 2.7., 2.8.. 
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4184 додається).

Слухали:	Про затвердження Положення про відділ торгівлі та з захисту прав споживачів Сєвєродонецької міської ради.
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  перший заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Положення про відділ торгівлі та з захисту прав споживачів Сєвєродонецької міської ради».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4185 додається).

Слухали:	Про затвердження змін до Статуту комунального підприємства «Сєвєродонецькархпроект».
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  перший заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження змін до Статуту комунального підприємства «Сєвєродонецькархпроект».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4186 додається).

Слухали:	Про хід виконання рішення міської ради № 2383 
від 28.12.2012р. «Про затвердження Програми сприяння забезпечення житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв у м. Сєвєродонецьку на 2013-2017рр».
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  перший 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 хід виконання рішення міської ради № 2383 від 28.12.2012р. «Про затвердження Програми сприяння забезпечення житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв у 
м. Сєвєродонецьку на 2013-2017рр».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4187 додається).

Слухали:	Про затвердження проекту договору про погашення заборгованості за виконання гарантійних зобов'язань.
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  перший заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження проекту договору про погашення заборгованості за виконання гарантійних зобов'язань».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4188 додається).

Слухали:	Про скасування рішення від 20 грудня 2012 року № 2309 «Про введення штатних одиниць до дошкільного навчального закладу № 43 відділу освіти».
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про скасування рішення від 20 грудня 2012 року № 2309 «Про введення штатних одиниць до дошкільного навчального закладу № 43 відділу освіти».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4189 додається).

Слухали:	Про хід виконання рішення 26-ї сесії міської ради 
VI скликання № 1047 від 24.11.2011р. «Про затвердження Міської програми організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах міста Сєвєродонецька на 
2012-2016 роки» за 2014 рік.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про хід виконання рішення 26-ї сесії міської ради VI скликання № 1047 від 24.11.2011р. «Про затвердження Міської програми організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах міста Сєвєродонецька на 2012-2016 роки» за 2014 рік».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4190 додається).

Слухали:	Про надання в безоплатне користування приміщень середньої загальноосвітньої школи I - III ступенів № 8 
м. Сєвєродонецька Луганської області для організації роботи відділу освіти Сєвєродонецької міської ради та Комунальної установи  «Сєвєродонецький методичний центр».
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 середньої загальноосвітньої школи I - III ступенів № 8 м. Сєвєродонецька Луганської області для організації роботи відділу освіти Сєвєродонецької міської ради та Комунальної установи  «Сєвєродонецький методичний центр».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4191 додається).

Слухали:	Про введення штатних одиниць до дошкільного навчального закладу № 43 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 дошкільного навчального закладу № 43 відділу освіти».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4192 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення міської ради від 29.11.2013 року № 3211 «Про затвердження Положення про відділ молоді та спорту 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 міської ради від 29.11.2013 року № 3211 «Про затвердження Положення про відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4193 додається).

Слухали:	Про хід виконання рішення сесії міської ради від 25.10.2012р. № 2099 «Про затвердження міської Комплексної програми «Патріот Сєвєродонецька» 
на 2013-2016 роки» за 2014 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 25.10.2012р. № 2099 «Про затвердження міської Комплексної програми «Патріот Сєвєродонецька» 
на 2013-2016 роки» за 2014 рік».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4194 додається).

Слухали:	Про затвердження форми Договору про спільну діяльність.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Виступили:	Бутков І.М. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ 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; 
	Пєнзов О.Ф. – депутат міської ради, обраний від ВО «Батьківщина»;
	Самарський С.В. – депутат міської ради, обраний від ВО «Батьківщина»; 
	Гуленко С.О. – депутат міської ради, обраний від КПУ.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження форми Договору про спільну діяльність».
За – 14;
Проти – 3;
Утримались – 9; 
Не голосували – 6.
Рішення не прийнято.

Виступив:	Самарський С.В. – депутат міської ради, обраний від ВО «Батьківщина» стосовно Ухвали Сєвєродонецького міського суду Луганської області, 	Справа № 428/7176/14-«а», 
	Провадження № 2-а/428/1426/2014.
Виступили:	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, директор  департаменту з юридичних питань та контролю. 
	Пєнзов О.Ф. – депутат міської ради, обраний від ВО «Батьківщина»; 
	Бутков І.М. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ, обраний від Партії регіонів; 
	Кась’яненко О.В. – начальник відділу земельних відносин міської ради; 
	Гуленко С.О. – депутат міської ради, обраний від КПУ; 
	Рибальченко Є.М. –  голова постійної депутатської комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності, обраний від Партії регіонів.
	
Слухали:	Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» та гр. Антоненко О.І.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – 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 КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» та 
гр. Антоненко О.І.».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4195 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення сесії міської ради № 2335 
від 20.12.2012р. «Про затвердження Порядку пайової участі у розвитку інфраструктури м. Сєвєродонецька».
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення сесії міської ради № 2335 від 20.12.2012р. «Про затвердження Порядку пайової участі у розвитку інфраструктури 
	м. Сєвєродонецька».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4196 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення сесії міської ради № 1037 від 27.10.2011р. «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Сєвєродонецьку».
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення сесії міської ради № 1037 від 27.10.2011р. «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Сєвєродонецьку».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4197 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення дев'яносто першої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради № 4157 від 31.10.2014р. «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під існуючий індивідуальний гараж гр. Янишевському Я.А.».
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення дев'яносто першої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради № 4157 від 31.10.2014р. «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під існуючий індивідуальний гараж 
гр. Янишевському Я.А.».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4198 додається).

Слухали:	Про внесення змін та продовження терміну дії рішення сімдесят сьомої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради № 3345 від 26.12.2013р. «Про надання дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок гр. Бояркіній В.О.».
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін та продовження терміну дії рішення сімдесят сьомої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради № 3345 від 26.12.2013р. «Про надання дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок гр. Бояркіній В.О.».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4199 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Пономаренко Г.М.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Пономаренко Г.М.».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4200 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельною ділянкою ПП «УСПІХ».
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення права користування земельною ділянкою ПП «УСПІХ».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4201 додається).

Слухали:	Про відмову у припиненні права користування земельною ділянкою гр. Чередніченко Г.М.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про відмову у припиненні права користування земельною ділянкою гр. Чередніченко Г.М.».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4202 додається).

Слухали:	Про передачу у власність земельної ділянки 
гр. Євсюкову В.С.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу у власність земельної ділянки гр. Євсюкову В.С.».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4203 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ «РЕНУС УТИЛІТА».
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ «РЕНУС УТИЛІТА».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4204 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки 
ТОВ «СОЮЗЕНЕРГОМАШ».
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ «СОЮЗЕНЕРГОМАШ».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4205 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки ПП ФІРМА «КАСКАД».
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки ПП ФІРМА «КАСКАД».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4206 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ ПІДПРИЄМСТВО «СФЕРА».
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ ПІДПРИЄМСТВО «СФЕРА».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4207 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Старченку Д.В.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Старченку Д.В.».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4208 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Сімейко М.О.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Сімейко М.О.».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4209 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки 
гр. Капустіній Н.М.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Капустіній Н.М.».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4210 додається).

Слухали:	Про поновлення договору оренди землі 
гр. Солом'янному М.О.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договору оренди землі гр. Солом'янному М.О.».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4211 додається).

Слухали:	Про поновлення договору оренди землі гр. Бровку А.В.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договору оренди землі гр. Бровку А.В.».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4212 додається).

Слухали:	Про поновлення договору оренди землі гр. Шелест О.С.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договору оренди землі гр. Шелест О.С.».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4213 додається).

Слухали:	Про поновлення договору оренди землі гр. Іваненко Л.М.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договору оренди землі гр. Іваненко Л.М.».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4214 додається).

Слухали:	Про поновлення договору оренди землі гр. Афоніній Л.М.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договору оренди землі гр. Афоніній Л.М.».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4215 додається).

Слухали:	Про поновлення договору оренди землі ТОВ «МАБІТЕКС-БМ»Л.М.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договору оренди землі ТОВ «МАБІТЕКС-БМ»Л.М.».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4216 додається).

Слухали:	Про відмову у внесенні змін до договору оренди землі ТОВ фірма «НЕК ЛЕНД Л.Т.Д.».
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про відмову у внесенні змін до договору оренди землі ТОВ фірма «НЕК ЛЕНД Л.Т.Д.».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4217 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Малюті О.А.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – 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. Малюті О.А.».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4218 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Адамяну Г.А.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – 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. Адамяну Г.А.».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4219 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості):гр. Чечуліній В.В.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – 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. Чечуліній В.В.».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4220 додається).

Слухали:	Про внесення змін до складу комісій з питань земельних відносин.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до складу комісій з питань земельних відносин».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4221 додається).

Слухали:	Про скасування рішення 91-ї (чергової) сесії міської ради № 4170 від 31.10.2014р. «Про передачу у власність земельної ділянки гр. Ковалевському П.С.».
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про скасування рішення 91-ї (чергової) сесії міської ради № 4170 від 31.10.2014р. «Про передачу у власність земельної ділянки гр. Ковалевському П.С.».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4222 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки 
гр. Ковалевському П.С.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Ковалевському П.С.».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4223 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення 89-ї (чергової) сесії міської ради № 4104 від 25.09.2014р. «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Луговій Р.М. (присадибна ділянка)».
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 89-ї (чергової) сесії міської ради № 4104 від 25.09.2014р. «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Луговій Р.М. (присадибна ділянка)».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4224 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення сесії № 3544 
від 20.02.2014р. «Про затвердження Переліку підприємств та організацій, яким необхідно надавати результати аналізів стічних вод до ТОВ «ТАУН СЕРВІС».
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення сесії 
№ 3544 від 20.02.2014р. «Про затвердження Переліку підприємств та організацій, яким необхідно надавати результати аналізів стічних вод до ТОВ «ТАУН СЕРВІС».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4225 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Гонтар О.Є.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Гонтар О.Є.».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4226 додається).

Слухали:	Про поновлення договору оренди землі гр. Волошиній О.А.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договору оренди землі гр. Волошиній О.А.».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4227 додається).

Слухали:	Про поновлення договору оренди землі гр. Оридорозі В.О.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договору оренди землі гр. Оридорозі В.О.».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4228 додається).

Слухали:	Про внесення змін до договору оренди землі 
ПАТ «Луганськ-Авто».
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до договору оренди землі ПАТ «Луганськ-Авто».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4229 додається).

Слухали:	Про відмову у поновленні договору оренди землі 
гр. Вороніну Є.В.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Виступили:	Гуленко С.О. – депутат міської ради, обраний від КПУ; 
	Малеванець О.А. – депутат міської ради, заступник голови постійної депутатської комісії по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, 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 «Батьківщини»; 
	Бутков І.М. –  депутат міської ради, голова 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 відмову у поновленні договору оренди землі гр. Вороніну Є.В.».
За – 23;
Проти – 4;
Утримались – 5.
Рішення не прийнято.

Слухали:	Про припинення договорів оренди землі.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – 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.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення договорів оренди землі».
За – 21;
Проти – 3;
Утримались – 7; 
Не голосували  – 1.
Рішення не прийнято.

Слухали:	Про надання гарантії  Сєвєродонецькою міською радою для забезпечення виконання боргових зобов’язань комунального підприємства «Сєвєродонецькліфт» за кредитом Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Сєвєродонецьк - вуличне освітлення».
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  перший заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гарантії  Сєвєродонецькою міською радою для забезпечення виконання боргових зобов’язань комунального підприємства «Сєвєродонецькліфт» за кредитом Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Сєвєродонецьк - вуличне освітлення».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4230 додається).

Слухали:	Про затвердження Статуту територіальної громади.
Доповідав:	Гуленко С.О. –  депутат міської ради, обраний від КПУ.
Виступили:	Бутков І.М. –  депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ 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; 
	Самарський С.В. – депутат міської ради, обраний від ВО «Батьківщини»; 	    
	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.
Головуючий:  Ставлю на голосування проект рішення запропонований депутатом Гуленком С.О.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Статуту територіальної громади».
За – 1;
Проти – 20: 
Утримались – 11. 
Рішення не прийнято.

Головуючий:	Пропоную затвердити Протокольне доручення стосовно доопрацювання Статуту територіальної громади.
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
Голосування:	Затвердити Протокольне доручення наступного змісту: 
1.  Доручити секретарю міської ради Гавриленку А.А.
Розмістити проект Статуту на офіційному сайті міської ради, включити до порядку денного наступної сесії міської ради питання «Про затвердження Статуту територіальної громади м. Сєвєродонецька».
2. Доручити міському голові Казакову В.В. внести зміни до розпорядження № 366 від 30.10.2013р. «Про робочу групу з розробки проекту Статуту територіальної громади 
м. Сєвєродонецька у новому складі» а саме: включити до складу робочої групи депутата міської ради Самарського С.В. за його власним бажанням.  
3. Дати доручення робочій групі з розробки проекту Статуту територіальної громади м. Сєвєродонецька доопрацювати зміст Статуту з урахуванням пропозицій депутата Буткова І.М. та депутата Самарського С.В. (місцеві ініціативи та громадські слухання).
Про результати роботи комісії доповісти на наступній сесії міської ради. 
За – 29;
Проти – 1: 
Утримались – 0; 
Не голосували – 1. 
Пропозиція прийнята. 



Головуючий:	На цьому порядок денний 93-ї (чергової)  сесії міської ради вичерпано.




Міський голова                                                     В.В. Казаков

