12

file_0.png

file_1.wmf


СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ
Двадцять третьої    (позачергової)  сесії 
VII  скликання

24.12.2016 р.
м. Сєвєродонецьк

Головуючий:	Бутков І.М. – секретар міської ради.

Присутні:	27   депутатів міської ради.

Відсутні депутати:  Акулов Г.О., Кузьмінов Ю.К., Марініч Є.Ю., 
Матохін Ю.В., Мєзєнцев Г.В., Проскурова Ю.В., 
Фурман Ю.А., Щербанюк Т.А.

Протокольний запис: засідання двадцять третьої  (позачергової) сесії міської ради скликано згідно п.11 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», 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 пленарне засідання двадцять третьої  (позачергової) сесії міської ради VII скликання вважати відкритим.
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Вважати засідання двадцять третьої  (позачергової) сесії міської ради VII скликання відкритим.
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

Лунає Гімн України 

Слухали:        	Про обрання секретаріату двадцять третьої  (позачергової)  сесії міської ради.
Доповідав:         Бутков І.М. – секретар міської ради.
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 двадцять третьої  (позачергової)  сесії міської ради в кількості 2-х осіб.
За – одноголосно.
Кількісний склад секретаріату затверджено.

Головуючий:     До складу секретаріату пропонуються депутати:
Грачова Тетяна Вікторівна; 
Стариков Євген Вікторович.
Хто за те, щоб обрати даних депутатів до складу секретаріату, прошу проголосувати.
Голосування:	Затвердити секретаріат двадцять третьої  (позачергової)сесії міської ради у складі:
Грачова Тетяна Вікторівна; 
Стариков Євген Вікторович.
За – 23; 
Проти – 0; 
Утримались – 2.
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 двадцять третьої  (позачергової) сесії міської ради.
За – 26; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Пропозиція прийнята.

Головуючий:	в роботі сесії приймає участь заступник організаційного відділу апарату Луганської ВЦА Мухін М.Є.

Слухали:	Про формування порядку денного двадцять третьої  (позачергової)  сесії міської ради.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.

Порядок денний двадцять третьої  (позачергової) сесії міської ради:

1.	Про міський бюджет на 2017 рік..

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

Головуючий:   В ході підготовки до сесії виникли деякі зміни. Виникла необхідність розглянути деякі питання терміново. 
	Фінансове управління міської ради просить включити до порядку денного три питання: 
	«Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік»; 
	«Про затвердження Програми «Забезпечення керівництва та управління у сфері бюджету і фінансів фінансового управління Сєвєродонецької міської ради на 2017 рік».; 
«Про затвердження Програми поліпшення якості обслуговування платників податків шляхом удосконалення роботи Центру обслуговування платників при Державній податковій інспекції у м. Сєвєродонецьку на 2017р.».
Пропоную включити в порядок денний «пакетом», вищеназвані питання.
Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:   	включити в порядок денний «пакетом», вищеназвані  питання: 
	За – 22; 
Проти – 5; 
Утримались – 0.
Пропозиція прийнята.
Головуючий:	Хто за те, щоби включити до порядку денного вищеназвані  питання, прошу голосувати. 
Голосування:   	включити в порядок денний наступні  питання:
	«Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік»; 
	«Про затвердження Програми «Забезпечення керівництва та управління у сфері бюджету і фінансів фінансового управління Сєвєродонецької міської ради на 2017 рік»; 
	«Про затвердження Програми поліпшення якості обслуговування платників податків шляхом удосконалення роботи Центру обслуговування платників при Державній податковій інспекції у м. Сєвєродонецьку на 2017р.» .	 
За – 21; 
Проти – 4; 
Утримались – 2.
	Пропозиція прийнята.

Головуючий:	Департамент економічного розвитку та торгівлі просить включити до порядку денного наступні питання 
«Про затвердження «Програми соціально-економічного і культурного розвитку м. Сєвєродонецька на 2017 рік»; 
	«Про затвердження Програми «Отримання стипендії за розроблення перспективних проектів за результатами конкурсу «Найкращій проект соціально-економічного розвитку міста». 
	Пропоную вищеназвані питання проголосувати «пакетом». 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Виступила:	Лішик О.П. – депутат міської ради, обрана від ПП БПП «СОЛІДАРНІСТЬ»
Голосування:   	включити в порядок денний «пакетом», вищеназвані  питання. 
		За – 21; 
Проти – 1; 
Утримались – 5. 
Пропозиція прийнята.
Головуючий:	Хто за те, щоби включити до порядку денного вищеназвані  питання, прошу  голосувати. 
Голосування:   	включити в порядок денний наступні  питання: 
	«Про затвердження «Програми соціально-економічного і культурного розвитку м. Сєвєродонецька на 2017 рік»; 
	«Про затвердження Програми «Отримання стипендії за розроблення перспективних проектів за результатами конкурсу «Найкращій проект соціально-економічного розвитку міста». 
	За – 21; 
Проти – 0; 
Утримались – 6.
	Пропозиція прийнята.

Головуючий:	Відділ культури просить включити до порядку денного наступні питання: 
	«Про затвердження Положення Про відділ культури Сєвєродонецької міської ради в новій редакції»; 
	«Про затвердження нової редакції Статуту КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв»; 
		«Про затвердження нової редакції Статуту КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури»; 
	«Про затвердження нової редакції Статуту КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1»; 
	Про затвердження нової редакції Статуту КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2»; 
	Про затвердження нової редакції Статуту КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча художня школа»;
	«Про затвердження нової редакції Статуту КПНЗ «Борівська дитяча школа мистецтв»;
	«Про затвердження нової редакції Статуту КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека»;
	«Про затвердження нової редакції Статуту КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім 
Й.Б. Курлата»; 
	«Про затвердження нової редакції Статуту КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей».
Пропоную вищеназвані питання включити до порядку денного «пакетом». 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
	Хто за те, щоби включити до порядку денного вищеназвані  питання «пакетом», прошу голосувати. 
Виступили:	Ніжельська О.С. – депутата міської ради, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ»; 
	Грачова Т.В. – депутат міської ради, обрана від ПП «Наш край».
Голосування:   	включити в порядок денний «пакетом», вищеназвані  питання. 
	За – 22; 
Проти – 1; 
Утримались – 5.
	Пропозиція прийнята.

Головуючий:	пропоную включити до порядку денного вищеназвані  питання.
Голосування:   	включити в порядок денний наступні питання: 
	«Про затвердження Положення Про відділ культури Сєвєродонецької міської ради в новій редакції»; 
	«Про затвердження нової редакції Статуту КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв»; 
		«Про затвердження нової редакції Статуту КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури»; 
	«Про затвердження нової редакції Статуту КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1»; 
	Про затвердження нової редакції Статуту КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2»; 
	Про затвердження нової редакції Статуту КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча художня школа»;
	«Про затвердження нової редакції Статуту КПНЗ «Борівська дитяча школа мистецтв»;
	«Про затвердження нової редакції Статуту КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека»;
	«Про затвердження нової редакції Статуту КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім 
Й.Б. Курлата»; 
	«Про затвердження нової редакції Статуту КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей».
	За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 6.
	Пропозиція прийнята.

Головуючий       У кого є  зміни або доповнення до порядку денного?

Виступив:	Самарський С.В. – депутат міської радим, голова депутатської фракції «СОЛІДАРНІСТЬ». 
	Запропонував включити до порядку денного питання «Про звільнення першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Коростельова А.В.».
Головуючий:	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Включити до порядку денного питання «Про звільнення першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Коростельова А.В.».
	За – 6; 
Проти – 11; 
Утримались – 10.
Пропозиція не 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 двадцять третьої  (позачергової)  сесії міської ради.
	За – 23; 
Проти – 0; 
Утримались – 5.
Пропозиція прийнята, порядок денний двадцять третьої  (позачергової)  сесії міської ради затверджено в цілому.

Головуючий:	Переходимо до розгляду питань порядку денного.

Слухали:	Про міський бюджет на 2017 рік.
Доповідав:	Багринцева М.І. – начальник фінансового управління міської ради. 
Виступили:	Попов М.П. – депутат міської ради, обраний від ПП «О’бєднання  «САМОПОМІЧ»; 
	Летюча Л.Л. – депутат міської ради, обрана від ПП  БПП «СОЛІДАРНІСТЬ»; 
	Самарський С.В. – депутат міської радим, голова депутатської фракції «СОЛІДАРНІСТЬ»; 
	Грачева Т.В. – депутат міської ради, обрана від ПП «Наш край»; 
	Ніжельська О.С. – депутата міської ради, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ»; 
	Водяник Р.В. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів,  обраний від ПП «Опозиційний блок».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про міський бюджет на 2017 рік».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1017 додається).

Слухали:	Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік.
Доповідав:	Багринцева М.І. – начальник фінансового управління міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік».
	За – одноголосно. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1018 додається).

Головуючий:	запропонував розглянути «пакетом» додаткові питання порядку денного, крім додаткових №№ 2, 3, 5. 
Виступили:	Лішик О.П. – депутат міської ради, обрана від ПП БПП «СОЛІДАРНІСТЬ»; 
	Коростельов А.В. – перший заступник міського голови; 
	Самарський С.В. – депутат міської радим, голова депутатської фракції «СОЛІДАРНІСТЬ».
	Грачева Т.В. – депутат міської ради, обрана від ПП «Наш край». 
Голосування:	розглянути «пакетом» додаткові питання порядку денного, крім додаткових №№ 2, 3, 5. 
	За – 24; 
Проти – 2; 
	Утримались – 2. 
	Пропозиція прийнята.

Головуючий:	По кожному з цих питань є проекти рішень. Хто за прийняття даних проектів рішень по суті прошу голосувати.
Голосування:	Прийняти проекти рішень порядку денного, крім питань 
№ № 2, 3, 5, по суті.
За – 22; 
Проти – 1; 
Утримались – 3;
Не голосувало – 2.
                            Рішення прийняті.

Слухали:	Про затвердження Програми поліпшення якості обслуговування платників податків шляхом удосконалення роботи Центру обслуговування платників при Державній податковій інспекції у м. Сєвєродонецьку на 2017р.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Програми поліпшення якості обслуговування платників податків шляхом удосконалення роботи Центру обслуговування платників при Державній податковій інспекції у м. Сєвєродонецьку на 2017р.».
	За – 22; 
Проти – 1; 
Утримались – 3; 
Не голосували – 2.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1019 додається).

Слухали:	Про затвердження Положення Про відділ культури Сєвєродонецької міської ради в новій редакції.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Положення Про відділ культури Сєвєродонецької міської ради в новій редакції».
	За – 22; 
Проти – 1; 
Утримались – 3; 
Не голосували – 2.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1020 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв».
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв».
	За – 22; 
Проти – 1; 
Утримались – 3; 
Не голосували – 2.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1021 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури».
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури».
	За – 22; 
Проти – 1; 
Утримались – 3; 
Не голосували – 2.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1022 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1».
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа 
	№ 1».
	За – 22; 
Проти – 1; 
Утримались – 3; 
Не голосували – 2.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1023 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2».
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа 
№ 2».
	За – 22; 
Проти – 1; 
Утримались – 3; 
Не голосували – 2.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1024 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча художня школа».
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча художня школа».
	За – 22; 
Проти – 1; 
Утримались – 3; 
Не голосували – 2.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1025 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту КПНЗ «Борівська дитяча школа мистецтв».
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту КПНЗ «Борівська дитяча школа мистецтв».
	За – 22; 
Проти – 1; 
Утримались – 3; 
Не голосували – 2.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1026 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека».
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека».
	За – 22; 
Проти – 1; 
Утримались – 3; 
Не голосували – 2.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1027 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва 
ім. Й.Б. Курлата».
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім. Й.Б. Курлата».
	За – 22; 
Проти – 1; 
Утримались – 3; 
Не голосували – 2.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1028 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей».
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей».
	За – 22; 
Проти – 1; 
Утримались – 3; 
Не голосували – 2.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1029 додається).

Слухали:	Про затвердження «Програми соціально-економічного і культурного розвитку м. Сєвєродонецька на 2017 рік».
Доповідав:	Коростельов А.В. – перший заступник міського голови.
Виступили:	Самарський С.В. – депутат міської радим, голова депутатської фракції «СОЛІДАРНІСТЬ»; 
	Лішик О.П. – депутат міської ради, обрана від ПП БПП «СОЛІДАРНІСТЬ»; 
	Войтенко С.А. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, освіти, культури, духовності,  фізкультури, спорту, молодіжної політики, обраний від ПП «Опозиційний блок»; 
	Грачева Т.В. – депутат міської ради, обрана від ПП «Наш край»; 
	Анпілогов Д.В. – депутат міської ради, обраний від ПП«Опозиційний блок»; 
	Ольшанський О.В. – заступник міського голови; 
	Ніжельська О.С. – депутата міської ради, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ»; 
	Пригеба Г.В. – депутат міської ради, обраний від РП Олега Ляшка.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження «Програми соціально-економічного і культурного розвитку 
м. Сєвєродонецька на 2017 рік».
	За – 21; 
Проти – 3; 
Утримались – 2.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1030 додається).

Слухали:	Про затвердження Програми «Забезпечення керівництва та управління у сфері бюджету і фінансів фінансового управління Сєвєродонецької міської ради на 2017 рік».
Доповідав:	Коростельов А.В. – перший заступник міського голови.
Виступили:    Лішик О.П. – депутат міської ради, обрана від ПП БПП «СОЛІДАРНІСТЬ»;
Ніжельська О.С. – депутата міської ради, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Програми «Забезпечення керівництва та управління у сфері бюджету і фінансів фінансового управління Сєвєродонецької міської ради на 2017 рік».
	За – 21; 
Проти – 0; 
Утримались – 4.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1031 додається).

Слухали:	Про затвердження Програми «Отримання стипендії за розроблення перспективних проектів за результатами конкурсу «Найкращій проект соціально-економічного розвитку міста».
Доповідав:	Коростельов А.В. – перший заступник міського голови.
Виступили:	Лішик О.П. – депутат міської ради, обрана від ПП БПП «СОЛІДАРНІСТЬ»; 
	Самарський С.В. – депутат міської радим, голова депутатської фракції «СОЛІДАРНІСТЬ»; 
	Ніжельська О.С. – депутата міської ради, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ»
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Програми «Отримання стипендії за розроблення перспективних проектів за результатами конкурсу «Найкращій проект соціально-економічного розвитку міста».
	За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 3.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1032 додається).


Головуючий:	На цьому порядок денний двадцять третьої (позачергової)  сесії міської ради вичерпано.



Секретар міської ради					І.М.Бутков 




