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СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ
Двадцять сьомої  (чергової)  сесії 
VII скликання

Перше пленарне засідання. 

15.03.2017 р.
м. Сєвєродонецьк

Головуючий:	Казаков В.В. – міський голова.

Присутні:	28   депутатів міської ради.

Відсутні депутати:  Акулов Г.О., Буткова О.М.,  Ляховий В.В.,  
Матохін Ю.В., Марініч Є.Ю., Ніжельська О.С., Пєнзов О.Ф., Сафронова І.О.

Головуючий:   Засідання двадцять сьомої   (чергової) сесії міської ради скликано згідно ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно ст.12 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія вважається повноважною, якщо в її засіданні приймає участь більше половини депутатів. У нас дана кількість є. Є пропозиція пленарне засідання двадцять сьомої   (чергової) сесії міської ради VII скликання вважати відкритим.
Для проведення процедури поіменного голосування, до обрання робочого секретаріату, прошу допомогти депутата Проскурову Ю.В.
	Згідно ст. 2.16 Регламенту Сєвєродонецької міської ради 
VII скликання оголошую засідання двадцять сьомої   (чергової) відкритим. 

Лунає Гімн України. 

Виступили:	Бутков І.М. – депутат міської ради, обраний від ПП «Опозиційний блок». 
	Звернувся з вимогою зачитати звернення депутатів  міської ради від ПП «Опозиційний блок» та «Європейський вибір» до депутатів VII скликання та присутніх на сесії. 
	Зарецький С.В. – депутат міської ради, обраний від ПП «Наш край».
	
Слухали:        	Про обрання робочого секретаріату двадцять сьомої   (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 робочий секретаріат двадцять сьомої  (чергової) сесії міської ради в кількості 2-х осіб.
За – 9; 
Проти – 0; 
Утримались – 9; 
Не голосували – 11.
Пропозиція не прийнята, кількісний склад секретаріату не затверджено.

Виступили:	Самарський С.В. – депутат міської ради, голова постійної комісії з промисловості, транспорту та зв’язку, економічного розвитку, інвестицій, міжнародного  співробітництва, голова депутатської фракції «СОЛІДАРНІСТЬ» ; 
	Лішик О.П. – депутат міської ради, обрана від ПП БПП «СОЛІДАРНІСТЬ»;
	Бутков І.М. – депутат міської ради, обраний від ПП «Опозиційний блок»:
	Зачитав звернення депутатів  міської ради від ПП «Опозиційний блок» та «Європейський вибір» до депутатів VII скликання та присутніх на сесії;
	Багрінцева М.І. – начальник фінансового управління міської ради;
	Летюча Л.Л. – депутат міської ради, обрана від ПП БПП «СОЛІДАРНІСТЬ».

Головуючий:	у кого є пропозиція щодо іншого кількісного складу робочого секретаріату? 
Пропозиції не надійшли.
Є пропозиція обрати його в кількості 2-х осіб. Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати.
Голосування:	Обрати робочий секретаріат двадцять сьомої  (чергової)сесії міської ради в кількості 2-х осіб.
За – 9; 
Проти – 0; 
Утримались – 12; 
Не голосували – 7.
Пропозиція не прийнята, кількісний склад секретаріату не затверджено.

Головуючий:	У зв’язку з тим, що більшість депутатів блокують роботу сесії, згідно ст. 2.16 Регламенту Сєвєродонецької міської ради VII скликання, затвердженого міською радою 21.07.2017 року за № 579,  оголошую перше пленарне засідання двадцять сьомої   (чергової) сесії закритим. 
	Про продовження роботи сесії буде повідомлено  додатково.


Друге пленарне засідання.


07.04.2017 р.							м. Сєвєродонецьк

Міський Палац Культури 
Пр-т Хіміків, 28

Головуючий:	Казаков В.В. – міський голова.

Присутні:	29   депутатів міської ради.

Відсутні депутати:  Лішики О.П., Матохін Ю.В., Ніжельська О.С., 
Пилипенко В.А., Пєнзов О.Ф., Проскурова Ю.В.
Щербанюк Т.А. 

Протокольний запис: друге пленарне засідання двадцять сьомої   (чергової) сесії міської ради скликано відповідно до ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно ст.12 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія вважається повноважною, якщо в її засіданні приймає участь більше половини депутатів. У нас дана кількість є. Є пропозиція друге пленарне засідання двадцять сьомої   (чергової) сесії міської ради VII скликання вважати відкритим.
	Згідно ст. 2.16 Регламенту Сєвєродонецької міської ради 
VII скликання оголошую засідання двадцять сьомої   (чергової) відкритим.
	Доводжу до відома депутатів про те, що Бутков Ігор Миколайович, згідно рішення суду, поновлений на посаді секретаря міської ради.
Голосування:	Вважати засідання двадцять сьомої  (чергової) сесії міської ради VII скликання відкритим.
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

Лунає Гімн України. 

Слухали:          Про обрання робочого секретаріату 27-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 робочий секретаріат 27-ї (чергової)  сесії міської ради в кількості 2-х осіб.
За – одноголосно.
Кількісний склад секретаріату затверджено.

Головуючий:     До складу робочого секретаріату пропонуються депутати:
Акулов Георгій Олександрович; 
Водяник Роман Валерійович.
Хто за те, щоб обрати даних депутатів до складу секретаріату, прошу проголосувати.
Голосування:	Затвердити робочий секретаріат 27-ї (чергової) сесії міської ради у складі:
Акулов Георгій Олександрович; 
Водяник Роман Валерійович.
За – 28; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Персональний склад робочого секретаріату затверджено.

Головуючий:	Є пропозиція функції лічильної комісії покласти на робочий секретаріат. Якщо нема заперечень, прошу проголосувати за цю пропозицію.
Голосування:	Функції лічильної комісії покласти на робочий секретаріат 27-ї (чергової) сесії міської ради.
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

Слухали:	Про формування порядку денного 27-ї (чергової)  сесії міської ради.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.

Порядок денний 27-ї (чергової) сесії міської ради:

1.	Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік.
2.	Про внесення змін до доходної та видаткової частини міського бюджету на 2017 рік.
3.	Про затвердження Положення про департамент економічного розвитку Сєвєродонецької міської ради та відділи, що входять до складу департаменту.
4.	Про затвердження звіту щодо здійснення державної регуляторної політики Сєвєродонецькою міською радою в 2016 році.
5.	Про внесення змін до рішення 20-ої сесії міської ради від 24.11.2016р. 
№ 851 «Про затвердження Програми співробітництва Сєвєродонецької міської ради та Луганського Регіонального відділення Асоціації міст України на 2017 рік».
6.	Про хід виконання рішення 9-ї сесії міської ради від 08.04.2016р. № 223 «Про затвердження «Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м. Сєвєродонецьку на 2016 рік» за 2016 рік.
7.	Про затвердження звіту про виконання «Міської цільової Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху у м. Сєвєродонецьку 
на 2016 рік».
8.	Про затвердження звіту про виконання «Програми розвитку міського електротранспорту м. Сєвєродонецька на 2016 рік».
9.	Про хід виконання рішення 104-ї сесії міської ради від 26.08.2010р. 
№ 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 12 місяців 2016 року.
10.	Про хід виконання рішення 15-ї сесії міської ради від 26.05.2011р. № 554 «Про затвердження міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла в м. Сєвєродонецьк на 2011 - 2017 роки» за 2016 рік.
11.	Про передачу на баланс КП «Сєвєродонецькліфт» закінченного будівництвом об'єкта «Будівництво світлофорного об'єкту (пер. пр. Центральний - вул. Федоренко)».
12.	Про передачу на баланс КП «Сєвєродонецькліфт» закінченного будівництвом об'єкта «Реконструкція світлофорного об'єкту (пер. пр. Хіміків - вул. Менделєєва)».
13.	Про передачу на баланс КП «Сєвєродонецькліфт» закінченного будівництвом об'єкта «Реконструкція світлофорного об'єкту (пер. пр. Хіміків - вул. Єгорова)».
14.	Про хід виконання «Міської цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2016 рік».
15.	Про затвердження «Міської цільової програми розвитку громадського транспорту м. Сєвєродонецька на 2017 рік».
16.	Про затвердження «Міської цільової програми благоустрою вулиць 
м. Сєвєродонецька на 2017 рік».
17.	Про хід виконання «Міської програми пошуку і впорядкування поховань жертв війни на території м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ 
на 2013-2017 роки» у 2016 році.
18.	Про затвердження нової редакції «Міської цільової програми «Фінансова підтримка комунальних підприємств, що підпорядковані Сєвєродонецькій міській раді» на 2017 рік».
19.	Про затвердження нової редакції Програми сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на території міста Сєвєродонецька на 2016 - 2017 роки .
20.	Про хід виконання рішення сесії міської ради від 27.01.2012 № 1271 «Про затвердження міської Комплексної програми «Молодь Сєвєродонецька» на 2012-2016 роки» у 2016 році.
21.	Про хід виконання рішення сесії міської ради від 23.02.2012р. № 1394 «Про затвердження  Міської цільової комплексної програми «Розвитку фізичної культури та спорту" на 2012 - 2016 роки» за 2016 рік.
22.	Про хід виконання рішення сесії міської ради від 29.03.2012р. № 1521 «Про затвердження міської Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2012 - 2016 роки» у 2016 році.
23.	Про затвердження Положення про Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради в новій редакції.
24.	Про затвердження Комплексної міської програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення, їх соціального захисту і реабілітації на 2017 рік.
25.	Про введення додаткової штатної одиниці до штатного розкладу господарчої групи відділу освіти Сєвєродонецької міської ради.
26.	Про введення додаткових штатних одиниць до штатного розкладу дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 43 «Веселка» відділу освіти Сєвєродонецької міської ради.
27.	Про затвердження «Міської цільової Програми щодо організації та удосконалення роботи з дітьми та підлітками у клубах за місцем проживання С ДЮК «Юність» на 2017 рік».
28.	Про виконання рішення 28-ї сесії міської ради VI скликання № 1151 від 22.12.2011р. «Про затвердження Міської програми «Захист прав, свобод та законних інтересів дітей в м. Сєвєродонецьку» на 2012 - 2016 роки» 
за 2016 рік.
29.	Про затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, Сєвєродонецької міської ради на 2017 рік.
30.	Про виконання рішення сесії міської ради № 969 від 27.10.2011р. «Про затвердження цільової соціальної програми захисту населення і територій Сєвєродонецької міської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2012 - 2016 роки».
31.	Про виконання рішення № 1456 від 23.02.2012р. «Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища 
м. Сєвєродонецька та селищ міської ради в 2012 - 2016рр».
32.	Про затвердження звіту про надходження та перерахування коштів від оренди та відчуження комунального майна територіальної громади 
м. Сєвєродонецька до відповідних бюджетів за 2016 рік.
33.	Про виконання рішення міської ради від 24.11.2016р. № 914 «Про затвердження Програми утримання нежитлових приміщень, що є комунальною власністю територіальної громади м. Сєвєродонецька на 2016 рік у новій редакції».
34.	Про затвердження Звіту про виконання Програми відчуження об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька 
за 2016 рік.
35.	Про виключення відчужених об'єктів із переліку об'єктів комунальної власності.
36.	Про виконання Міської програми розвитку діяльності комунального підприємства «Комбінат шкільного харчування» Сєвєродонецької міської ради на 2016 рік.
37.	Про припинення права користування земельною ділянкою 
гр. Дорошеву В.І.
38.	Про припинення права користування земельною ділянкою 
ПАТ «ПРОКРЕДИТ БАНК».
39.	Про припинення права користування земельними ділянками 
ТОВ СП «ЗДОРОВ'Я» та передачу в оренду земельних ділянок 
гр. Коробку Б.І.
40.	Про припинення права користування земельною ділянкою 
гр. Овраменку В.І. та передачу в оренду земельної ділянки 
гр. Овраменко Є.Д. (під існуючий індивідуальний гараж).
41.	Про припинення права користування земельною ділянкою 
гр. Кошкіну В.О. та передачу в оренду земельної ділянки 
гр. Кошкіну А.В. (під сарай).
42.	Про припинення права користування на земельну ділянку 
гр. Биченку В.В. та передачу земельної ділянки в оренду 
гр. Контамірову Є.І. (під існуючий торгівельний павільйон № 4).
43.	Про передачу у власність земельної ділянки гр. Дробишеву І.І. (під гараж).
44.	Про внесення змін до договору оренди землі гр. Гостенко В.О.
45.	Про внесення змін до договору оренди землі ТОВ «СПЕЦТЕХРЕСУРС 2016».
46.	Про надання гр. Світличному А.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під господарську споруду, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 23б квартал.
47.	Про надання гр. Самойленку В.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під індивідуальний гараж, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 19-б квартал.
48.	Про надання гр. Нестерову В.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під існуючий гараж, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 54 квартал.
49.	Про надання гр. Міщанову С.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вул. Новікова, 4-с.
50.	Про надання гр. Грищенку В.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під індивідуальний гараж, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 32 квартал.
51.	Про надання гр. Шевченку О.Ю. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вул. Новікова, 4-с.
52.	Про надання гр. Кіщенку В.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вул. Новікова, 4-с.
53.	Про надання гр. Полещуку В.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під індивідуальний гараж, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 32 квартал.
54.	Про надання гр. Логвінову А.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під окремий вхід до приміщення магазину, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вулиця Курчатова, будинок 38.
55.	Про надання гр. Коробку Б.І. дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
56.	Про надання гр. Ахмедову А.Х. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вул. Новікова, 4-с.
57.	Про надання гр. Летючій Л.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк,
 вул. Новікова, 4-с.
58.	Про надання гр. Аббасовій Ю.Ю. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вул. Новікова, 4-с.
59.	Про надання гр. Гализі Т.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 4-с.
60.	Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Тельному О.В. (для ведення садівництва).
61.	Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ».
62.	Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки 
гр. Розсильному В.І. (під індивідуальний гараж).
63.	Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки 
гр. Нестерову М.Г. (під індивідуальний гараж).
64.	Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності, що підлягає продажу 
гр. Бабєнковій Л.П. під будівлю магазину продовольчих товарів (павільйон № 21), (додаткова земельна ділянка).
65.	Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності, що підлягає продажу ТОВ «ДАЙМОНТХІМ» (під комплекс будівель та споруд).
66.	Про розроблення локальних Комплексних схем розміщення тимчасових споруд по просп. Хіміків та ш. Будівельників.
67.	Про хід виконання рішення сімнадцятої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради сьомого скликання від 29.09.2016р. № 711 «Про затвердження Програми з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради 
на 2016 - 2017 роки» впродовж 2016 року.
68.	Про надання пільг по сплаті земельного податку на 2017 рік на території м. Сєвєродонецька.
69.	Про затвердження проекту «Детальний план території кварталу 49-а міста Сєвєродонецька».
70.	Про припинення права користування земельними ділянками 
ТОВ «МЕБЛЕВА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ».
71.	Про припинення права користування земельними ділянками 
ТОВ «АМСТОР».
72.	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Довгалю А.М. (під існуючий індивідуальний гараж).
73.	Про надання гр. Тертичному О.Д. дозволу на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під гараж, за адресою:  м. Сєвєродонецьк, 57 квартал.
74.	Про надання гр. Мельнику В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під окремий вхід до приміщення стомато-логічного кабінету, за адресою:    
м. Сєвєродонецьк, проспект Хіміків, 36/33.
75.	Про надання гр. Данілєнку Т.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вул. Новікова, 4-с.
76.	Про надання гр. Даньку Т.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою:  м. Сєвєродонецьк, 
вул. Новікова, 4-с.
77.	Про надання гр. Подколзіну О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вул. Новікова, 4-с.
78.	Про надання гр. Романцю О.О. дозволу на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою:  м. Сєвєродонецьк, 
вул. Новікова, 4-с.
79.	Про надання гр. Кобцеву О.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вул. Новікова, 4-с.
80.	Про   надання   дозволу   на  розробку  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на місцевості)  гр. Рибалкіну С.О.  (для ведення садівництва).
81.	Про   надання   дозволу   на  розробку  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на місцевості)  гр. Тягуновій Г.Д.  (для ведення садівництва).
82.	Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки 
ПП «СТС-КОМПАНІ».
83.	Про  внесення  змін  до  договору оренди землі гр. Смалію М.М., 
гр. Сушку К.В., гр. Ферту К.В. та гр. Плечку В.М.
84.	Про  внесення  змін  до  договору оренди землі СТ «Озерне».
85.	Про  внесення  змін  до  договорів оренди землі ТОВ «АКВАПОЛІМЕР».
86.	Про затвердження висновків комісії по вирішенню земельних спорів у межах Сєвєродонецької міської ради щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства.
87.	Про створення архівного відділу Сєвєродонецької міської ради - юридичної особи публічного права та затвердження Положення про архівний відділ Сєвєродонецької міської ради.
88.	Про виконання рішення чотирнадцятої (чергової) сесії міської ради сьомого скликання від 22 червня 2016 року № 477 «Про затвердження Програми інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2016 рік».
89.	Про затвердження «Міської цільової програми «Шкільна парта» 
на 2017р.
90.	Про затвердження  «Міської програми соціальної  адаптації, інтеграції та захисту внутрішньо переміщених осіб» на 2017 рік».
91.	Про затвердження звіту використання міського Фонду соціального захисту населення за 2016 рік та основні напрями формування і використання міського Фонду соціального захисту населення 
на 2017 рік.
92.	Про придбання до комунальної власності об'єктів нерухомого майна на аукціоні з продажу майна Сєвєродонецького дочірнього підприємства СУ «Електромонтаж» № 448 АТЗТ «Донбас-промелектромонтаж».
93.	Про затвердження Положення про проведення конкурсу з придбання до комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька нерухомого майна та укладення договорів купівлі-продажу з переможцем конкурсу.
94.	Про затвердження Положення про конкурсну комісію з проведення конкурсу з придбання до комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька нерухомого майна та укладення договорів купівлі-продажу з переможцем конкурсу.
95.	Про оголошення конкурсу з придбання до комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька нерухомого майна.
96.	Про затвердження нової редакції Статуту комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 1 відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради.
97.	Про передачу в оренду земельної ділянки  гр. Демченко О.В. (під існуючий індивідуальний гараж).
98.	Про надання гр. Кібірєву А.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вул. Новікова, 4-с.
99.	Про надання гр. Атакішиєву С.М.огли дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вул. Новікова, 4-с.
100.	Про надання гр. Мельнику М.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк,
вул. Новікова, 4-с.
101.	Про   надання   дозволу   на  розробку  технічної документації із 	землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на місцевості)  гр. Левчуку М.Г.  (для ведення садівництва).
102.	Про поновлення договору оренди землі  ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХІМ».
103.	Про  внесення  змін  до  договору оренди землі ТОВ «ВІАДУК».
104.	Про  внесення  змін  до  договору оренди землі ТОВ «ТВІНС І К».
105.	Про  внесення  змін  до  договору оренди землі 
ПП «УКРХІМПРОМСЕРВІС».
106.	Про  внесення  змін  до  договору оренди землі гр. Землянській О.В.
107.	Про  внесення  змін  до  договору оренди землі 
гр. Мавіч-   		Нагорянській А.І.
108.	Про  внесення  змін  до  договору оренди землі гр. Янчук О.Б.
109.	Про  внесення  змін  до  договорів оренди землі  гр. Боровій В.Г.
110.	Про  внесення  змін  до  договору оренди землі гр. Іваненко С.М.
111.	Про внесення  змін  до  договору оренди землі №040541900326 
від    	17.11.2005р. ТОВ КОМПАНІЯ «ОРІЯНА».
112.	Про  внесення  змін  до  договору оренди землі №040641900352 
від 	29.08.2006р. ТОВ КОМПАНІЯ «ОРІЯНА».
113.	Про внесення  змін  до  договору оренди землі №040641900353 
від 29.08.2006р. ТОВ КОМПАНІЯ «ОРІЯНА».
114.	Про внесення  змін  до  договору оренди землі №040741900315 
від 	03.09.2007р. ТОВ КОМПАНІЯ «ОРІЯНА».
115.	Про  внесення  змін  до  договору оренди землі №040841900265 
від 	21.07.2008р. ТОВ КОМПАНІЯ «ОРІЯНА».
116.	Про  внесення  змін  до  договору оренди  землі №040841900048 
від 	10.01.2008р. ТОВ КОМПАНІЯ «ОРІЯНА».
117.	Про розгляд депутатського запиту депутатів Пригеба Г.В., Акулова Г.О., Грачової Т.В.
118.	Про дострокове припинення повноважень міського голови.
119.	Про преміювання, встановлення надбавок та інших виплат заступнику міського голови Ольшанському О.В.
120.	Про преміювання, встановлення надбавок та інших виплат заступнику міського голови Кузьмінову О.Ю.
121.	Про преміювання, встановлення надбавок та інших виплат заступнику міського голови Гавриленку А.А.
122.	Про внесення змін до Положення про громадську раду при Сєвєродонецькій міській раді.
123.	Про затвердження нової редакції Статуту комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку м. Сєвєродонецька».
124.	Про надання гр. Дергачовій Л.В. дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
125.	Про надання гр. Волкову В.В. дозволу на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вул. Новікова, 4-с.
126.	Про надання гр. Сорокіну Є.В. дозволу на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вул. Новікова, 4-с.
127.	Про надання гр. Швачку М.Ю. дозволу на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою:  м. Сєвєродонецьк, 
вул. Новікова, 4-с.
128.	Про  внесення  змін  до  договору оренди землі гр. Талдоновій Л.О.
129.	Про  внесення  змін  до  договорів оренди землі 
ТОВ «ГОТЕЛЬНИЙ  КОМПЛЕКС МИР».
130.	Про  внесення  змін  до  договору оренди землі  ТОВ «ІНТЕРМЕТ-2009».
131.	Про  внесення  змін  до  договору оренди землі ПАТ «ЛУГАНСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ».
132.	Про  внесення  змін  до  договорів оренди землі 
ТОВ «НАФТОХІМІНВЕСТ».
133.	Про  внесення  змін  до  договорів оренди  землі гр. Коляденку Ю.І.
134.	Про надання гр. Берьозкіну С.Я. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під індивідуальний гараж, за адресою:  м. Сєвєродонецьк, 11-а квартал.
135.	Про надання згоди на поділ земельної ділянки ДП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ АВТОРЕМЗАВОД»  ПАТ «ЛУГАНСЬКБУДТРАНС».
136.	Про надання згоди ТОВ  ХК «МРІЯ-ІНВЕСТ»  на передачу в суборенду ТОВ МЖК  «МРІЯ-ІНВЕСТ» земельної ділянки, площею 0,8133 га,  під будівництво багатоквартирного житлового будинку, за адресою: м. Сєвєродонецьк,  мікрорайон 80.
137.	Про передачу в оренду земельної ділянки  гр. Невзоровій К.А. (під окремий вхід до приміщення магазину-салону).
138.	Про внесення змін до рішення 24-ої (чергової) сесії міської ради № 1125 від 26.01.2017р. «Про надання Управлінню Сєвєродонецької Єпархії Української Православної Церкви дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під будівлю «СВЯТО ХРИСТО-РІЗДВЯНОГО ХРАМУ» за адресою: м. Сєвєродонецьк, площа Соборна, 1».
139.	Про затвердження проекту «Детальний план території села Воєводівка 
м. Сєвєродонецька».
140.	Про звернення до Прем'єр-Міністра України, голови Верховної Ради України, народних депутатів України щодо збільшення оплати праці у сфері охорони здоров'я, збільшення медичної субвенції державного бюджету на 2017 рік.
141.	Про затвердження «Міської цільової програми «Розвиток зеленої зони за адресою: просп. Космонавтів, 25 на 2017 рік».
142.	Про хід виконання рішення сесії міської ради від 08.04.2016 р. № 245 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Турбота» на 2016-2017 роки.
143.	Про виконання рішення сесії Сєвєродонецької міської ради 
від 22.10.2015 року № 4805 «Про затвердження міської програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2016 роки» за 2016 рік.
144.	Про реалізацію проекту таборів з денним перебуванням Сєвєродонецького дитячо-юнацького комплексу «Юність» «Добро починається з тебе!» в рамках літньої оздоровчої кампанії 2017 року.
145.	Про обрання секретаря міської ради.
146.	Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб Сєвєродонецької міської ради та її виконавчих органів, комунальних підприємств, установ і організацій.

Головуючий:	Є пропозиція прийняти за основу порядок денний. Якщо нема заперечень, прошу  проголосувати.
Голосування:	Прийняти за основу порядок денний 27-ї (чергової)  сесії міської ради.
За – 28; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Порядок денний прийнято за основу.

Головуючий:	у зв’язку з відсутністю, підготовленого належним чином, проекту рішення № 117 «Про розгляд депутатського запиту депутатів Пригеби Г.В., Акулова Г.О., Грачової Т.В.» пропоную зняти його  з порядку денного. 
Виступили:	Пригеба Г.В. – депутат міської ради, обраний від РП Олега Ляшка; 
	Водяник Р.В. –  депутат міської ради, голова постійної комісії з питань планування та бюджету, обраний від ПП «Опозіційний блок».
Головуючий:	Запропонував зняти з порядку денного наступні питання: 
№ 118 «Про дострокове припинення повноважень міського голови»; 
	№ 145 «Про обрання секретаря міської ради», як такі що втратили свою актуальність. 
Виступили:	Гавриленко А.А. – депутат міської ради, обраний від ПП «Опозіційний блок»: 
	Запропонував зняти з порядку денного питання № 26 «Про введення додаткових штатних одиниць до штатного розкладу дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 43 «Веселка» відділу освіти Сєвєродонецької міської ради»; 
	Каширина О.Г. – начальник відділу освіти Сєвєродонецької міської ради;
	Кузьмінов Ю.К. – депутат міської ради, голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, земельних  відносин, охорони навколишнього  середовища,  та розвитку  селищ, обраний від ПП «Опозіційний блок»: 
	Запропонував зняти з порядку денного питання № 139 «Про затвердження проекту «Детальний план території села Воєводівка м. Сєвєродонецька»; 
	Пригеба Г.В. – депутат міської ради, обраний від РП Олега Ляшка; 
	Рудь Г.В. – начальник відділу земельних відносин та архітектури;
	Водяник Р.В. –  депутат міської ради, голова постійної комісії з питань планування та бюджету, обраний від ПП «Опозіційний блок»; 
	Запропонував зняти з порядку денного наступні питання: 
№ 119 «Про преміювання, встановлення надбавок та інших виплат заступнику міського голови Ольшанському О.В.; №120 «Про преміювання, встановлення надбавок та інших виплат заступнику міського голови Кузьмінову О.Ю.» ; 
№ 121 «Про преміювання, встановлення надбавок та інших виплат заступнику міського голови Гавриленку А.А.».
	Гавриленко А.А. – депутат міської ради, обраний від ПП «Опозіційний блок»; 
	Бутков І.М. – депутат міської ради; 
	Пригеба Г.В. – депутат міської ради, обраний від РП Олега Ляшка. 
Головуючий:  надійшли пропозиції зняти з порядку денного наступні питання №№ 26; 117; 118; 119; 120; 121; 139; 145.
Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:    зняти з порядку денного питання: 
	№ 117 ««Про розгляд депутатського запиту депутатів Пригеби Г.В., Акулова Г.О., Грачової Т.В.»; 
	№ 118 «Про дострокове припинення повноважень міського голови»; 
	№  145 «Про обрання секретаря міської ради»; 
	№ 26 «Про введення додаткових штатних одиниць до штатного розкладу дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 43 «Веселка» відділу освіти Сєвєродонецької міської ради»; 
	№ 139 «Про затвердження проекту «Детальний план території села Воєводівка м. Сєвєродонецька»; 
	№ 119 «Про преміювання, встановлення надбавок та інших виплат заступнику міського голови Ольшанському О.В.»; 
	№ 120 «Про преміювання, встановлення надбавок та інших виплат заступнику міського голови Кузьмінову О.Ю.»; 
	№ 121 «Про преміювання, встановлення надбавок та інших виплат заступнику міського голови Гавриленку А.А.».
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

Головуючий:       У кого є  зміни або доповнення до порядку денного?

Виступив:	Бутков І.М. – депутат міської ради. 
	Запропонував включити до порядку денного питання «Про підтримку звернення профспілкової організації ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання  Азот» до Президента України Порошенка П.О., Голови Верховної Ради  України Парубія А.В. та Прем'єр-міністра  України Гройсмана В.Б.».
Головуючий:	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Включити до порядку денного питання:
«Про підтримку звернення профспілкової організації ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання  Азот» до Президента України Порошенка П.О., Голови Верховної Ради  України Парубія А.В. та Прем'єр-міністра  України Гройсмана В.Б.».
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

Головуючий:	пропоную включити до порядку денного питання «Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів за рахунок коштів бюджету міста та коштів підприємств, установ та організацій, що належать до  комунальної власності міста». 
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Включити до порядку денного питання «Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів за рахунок коштів бюджету міста та коштів підприємств, установ та організацій, що належать до  комунальної власності міста». 
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 27-ї (чергової)  сесії міської ради.
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята, порядок денний 27-ї (чергової)  сесії міської ради затверджено в цілому.

Головуючий:	Переходимо до розгляду питань порядку денного.

Слухали:	Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік.
Доповідала:	Багрінцева М.І. – начальник фінансового управління міської ради.
Виступили:	Бутков І.М. – депутат міської ради; 
	Водяник Р.В. –  депутат міської ради, голова постійної комісії з питань планування та бюджету, обраний від ПП «Опозіційний блок»; 
	Гавриленко А.А. – депутат міської ради, обраний від ПП «Опозіційний блок».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1235 додається).

Слухали:	Про внесення змін до доходної та видаткової частини міського бюджету на 2017 рік. 
Доповідала:	Багрінцева М.І. – начальник фінансового управління міської ради.
Виступили:	Гавриленко А.А. – депутат міської ради, обраний від ПП «Опозіційний блок»; 
	Попов М.П. – депутат міської ради, обраний від ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ»:
	Запропонував внести зміни до даного проекту рішення, а саме: 
	перерозподілити кошти згідно бюджетного  запиту Северодонецького ДЮК «Юність» від 03.04.2017р. № 46. 
	Бутков І.М. – депутат міської ради; 
	Нехаєва О.М. – в.о. директора Северодонецького ДЮК «Юність»; 
	Самарський С.В. – депутат міської ради, голова фракції «СОЛІДАРНІСТЬ», голова  постійної комісії з промисловості, транспорту та зв’язку, економічного розвитку, інвестицій, міжнародного  співробітництва;
	Водяник Р.В. –  депутат міської ради, голова постійної комісії з питань планування та бюджету, обраний від ПП «Опозіційний блок». 
Головуючий:	пропоную прийняти даний проект рішення за «основу». 
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
Голосування:	Прийняти даний проект рішення «за основу».  
	За –  29; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 1. 
	Пропозиція прийнята, проект рішення прийнято за основу. 
Головуючий:	надійшла пропозиція від депутата Попова М.П. внести зміни до даного проекту рішення відповідно до бюджетного  запиту Северодонецького ДЮК «Юність» від 03.04.2017р. 
№ 46. 
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
Голосування:	прийняти зміни до даного проекту рішення, а саме: 
	перерозподілити кошти згідно бюджетного  запиту Северодонецького ДЮК «Юність» від 03.04.2017р. № 46.
	За –  9; 
	Проти – 4; 
	Утримались – 16. 
	Пропозиція не прийнята. 
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до доходної та видаткової частини міського бюджету на 2017 рік». 
	За –  26; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1236 додається).

Виступили:	Пригеба Г.В. – депутат міської ради, обраний від РП Олега Ляшка. 
	Запропонував розглянути  «пакетом» наступні питання порядку денного: №№ 3 - 10; 14 - 22; 27 - 29; 31 - 33; 36; 142 - 144. 
	Бутков І.М. – депутат міської ради.
Голосування:	Розглянути «пакетом» наступні питання порядку денного: №№ 3 - 10; 14 - 22; 27 - 29; 31 - 33; 36; 142 - 144. 
	За –  24; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 4. 
	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 №№ 3 - 10; 
14 - 22; 27 - 29; 31 - 33; 36; 142 - 144, по суті.
                            За –  24; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 4. 
	Пропозиція прийнята.

Слухали:	Про затвердження Положення про департамент економічного розвитку Сєвєродонецької міської ради та відділи, що входять до складу департаменту.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Положення про департамент економічного розвитку Сєвєродонецької міської ради та відділи, що входять до складу департаменту».
	За –  24; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 4. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1237 додається).

Слухали:	Про затвердження звіту щодо здійснення державної регуляторної політики Сєвєродонецькою міською радою 
в 2016 році.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження звіту щодо здійснення державної регуляторної політики Сєвєродонецькою міською радою в 2016 році».
	За –  24; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 4. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1238 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення 20-ої сесії міської ради від 24.11.2016р. № 851 «Про затвердження Програми співробітництва Сєвєродонецької міської ради та Луганського Регіонального відділення Асоціації міст України на 2017 рік».
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 20-ої сесії міської ради від 24.11.2016р. № 851 «Про затвердження Програми співробітництва Сєвєродонецької міської ради та Луганського Регіонального відділення Асоціації міст України на 2017 рік». 
	За –  24; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 4. 
	За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1239 додається).

Слухали:	Про хід виконання рішення 9-ї сесії міської ради від 08.04.2016р. № 223 «Про затвердження «Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м. Сєвєродонецьку на 2016 рік» за 2016 рік.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про хід виконання рішення 9-ї сесії міської ради від 08.04.2016р. № 223 «Про затвердження «Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м. Сєвєродонецьку на 2016 рік» за 2016 рік».
	За –  24; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 4. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1240 додається).

Слухали:	Про затвердження звіту про виконання «Міської цільової Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху у 
м. Сєвєродонецьку на 2016 рік».
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження звіту про виконання «Міської цільової Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху у м. Сєвєродонецьку на 2016 рік».
	За –  24; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 4. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1241 додається).

Слухали:	Про затвердження звіту про виконання «Програми розвитку міського електротранспорту м. Сєвєродонецька на 2016 рік».
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження звіту про виконання «Програми розвитку міського електротранспорту 
м. Сєвєродонецька на 2016 рік».
	За –  24; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 4. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1242 додається).

Слухали:	Про хід виконання рішення 104-ї сесії міської ради від 26.08.2010р. № 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 12 місяців 2016 року.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про хід виконання рішення 104-ї сесії міської ради від 26.08.2010р. № 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 12 місяців 2016 року».
	За –  24; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 4. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1243 додається).

Слухали:	Про хід виконання рішення 15-ї сесії міської ради від 26.05.2011р. № 554 «Про затвердження міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла в м. Сєвєродонецьк на 2011 - 2017 роки» за 2016 рік.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
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. № 554 «Про затвердження міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла в 
м. Сєвєродонецьк на 2011 - 2017 роки» за 2016 рік».
	За –  24; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 4. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1244 додається).

Слухали:	Про хід виконання «Міської цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2016 рік».
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про хід виконання «Міської цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2016 рік».
	За –  24; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 4. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1245 додається).

Слухали:	Про затвердження «Міської цільової програми розвитку громадського транспорту м. Сєвєродонецька на 2017 рік».
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження «Міської цільової програми розвитку громадського транспорту 
м. Сєвєродонецька на 2017 рік».
	За –  24; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 4. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1246 додається).

Слухали:	Про затвердження «Міської цільової програми благоустрою вулиць м. Сєвєродонецька на 2017 рік».
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження «Міської цільової програми благоустрою вулиць м. Сєвєродонецька на 2017 рік».
	За –  24; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 4. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1247 додається).

Слухали:	Про хід виконання «Міської програми пошуку і впорядкування поховань жертв війни на території 
м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2013-2017 роки»
у 2016 році.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про хід виконання «Міської програми пошуку і впорядкування поховань жертв війни на території м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2013-2017 роки» 
у 2016 році».
	За –  24; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 4. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1248 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції «Міської цільової програми «Фінансова підтримка комунальних підприємств, що підпорядковані Сєвєродонецькій міській раді» 
	на 2017 рік».
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції «Міської цільової програми «Фінансова підтримка комунальних підприємств, що підпорядковані Сєвєродонецькій міській раді» на 2017 рік».
	За –  24; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 4. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1249 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Програми сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на території міста Сєвєродонецька 
на 2016 - 2017 роки .
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Програми сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на території міста Сєвєродонецька на 2016 - 2017 роки».
	За –  24; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 4. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1250 додається).

Слухали:	Про хід виконання рішення сесії міської ради від 27.01.2012 № 1271 «Про затвердження міської Комплексної програми «Молодь Сєвєродонецька» на 2012-2016 роки» у 2016 році.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про хід виконання рішення сесії міської ради від 27.01.2012 № 1271 «Про затвердження міської Комплексної програми «Молодь Сєвєродонецька» 
на 2012-2016 роки» у 2016 році».
	За –  24; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 4. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1251 додається).

Слухали:	Про хід виконання рішення сесії міської ради від 23.02.2012р. № 1394 «Про затвердження  Міської цільової комплексної програми «Розвитку фізичної культури та спорту» на 2012 - 2016 роки» за 2016 рік.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про хід виконання рішення сесії міської ради від 23.02.2012р. № 1394 «Про затвердження  Міської цільової комплексної програми «Розвитку фізичної культури та спорту»96 на 2012 - 2016 роки» за 2016 рік».
	За –  24; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 4. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1252 додається).

Слухали:	Про хід виконання рішення сесії міської ради від 29.03.2012р. № 1521 «Про затвердження міської Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2012 - 2016 роки» у 2016 році.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про хід виконання рішення сесії міської ради від 29.03.2012р. № 1521 «Про затвердження міської Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2012 - 2016 роки» у 2016 році».
	За –  24; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 4. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1253 додається).

Слухали:	Про затвердження «Міської цільової Програми щодо організації та удосконалення роботи з дітьми та підлітками у клубах за місцем проживання С ДЮК «Юність» 
на 2017 рік».
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження «Міської цільової Програми щодо організації та удосконалення роботи з дітьми та підлітками у клубах за місцем проживання С ДЮК «Юність» на 2017 рік».
	За –  24; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 4. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1254 додається).

Слухали:	Про виконання рішення 28-ї сесії міської ради VI скликання № 1151 від 22.12.2011р. «Про затвердження Міської програми «Захист прав, свобод та законних інтересів дітей в м. Сєвєродонецьку» на 2012 - 2016 роки» за 2016 рік.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про виконання рішення 28-ї сесії міської ради VI скликання № 1151 від 22.12.2011р. «Про затвердження Міської програми «Захист прав, свобод та законних інтересів дітей в м. Сєвєродонецьку» на 2012 - 2016 роки» за 2016 рік».
	За –  24; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 4. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1255 додається).

Слухали:	Про затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, Сєвєродонецької міської ради 
на 2017 рік.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, Сєвєродонецької міської ради на 2017 рік».
	За –  24; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 4. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1256 додається).

Слухали:	Про виконання рішення № 1456 від 23.02.2012р. «Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища м. Сєвєродонецька та селищ міської ради в 2012 - 2016рр.».
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про виконання рішення № 1456 від 23.02.2012р. «Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища м. Сєвєродонецька та селищ міської ради в 2012 - 2016рр.».
	За –  24; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 4. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1257 додається).

Слухали:	Про затвердження звіту про надходження та перерахування коштів від оренди та відчуження комунального майна територіальної громади м. Сєвєродонецька до відповідних бюджетів за 2016 рік.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження звіту про надходження та перерахування коштів від оренди та відчуження комунального майна територіальної громади 
м. Сєвєродонецька до відповідних бюджетів за 2016 рік».
	За –  24; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 4. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1258 додається).

Слухали:	Про виконання рішення міської ради від 24.11.2016р. 
№ 914 «Про затвердження Програми утримання нежитлових приміщень, що є комунальною власністю територіальної громади м. Сєвєродонецька на 2016 рік у новій редакції».
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про виконання рішення міської ради від 24.11.2016р. № 914 «Про затвердження Програми утримання нежитлових приміщень, що є комунальною власністю територіальної громади м. Сєвєродонецька на 2016 рік у новій редакції».
	За –  24; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 4. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1259 додається).

Слухали:	Про виконання Міської програми розвитку діяльності комунального підприємства «Комбінат шкільного харчування» Сєвєродонецької міської ради на 2016 рік.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про виконання Міської програми розвитку діяльності комунального підприємства «Комбінат шкільного харчування» Сєвєродонецької міської ради на 2016 рік».
	За –  24; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 4. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1260 додається).

Слухали:	Про хід виконання рішення сесії міської ради від 
08.04.2016 р. № 245 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Турбота» на 2016-2017 роки.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про хід виконання рішення сесії міської ради від 08.04.2016 р. № 245 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Турбота» 
на 2016-2017 роки».
	За –  24; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 4. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1261 додається).

Слухали:	Про виконання рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 22.10.2015 року № 4805 «Про затвердження міської програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2016 роки» за 2016 рік.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про виконання рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 22.10.2015 року № 4805 «Про затвердження міської програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2016 роки» 
за 2016 рік».
	За –  24; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 4. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1262 додається).

Слухали:	Про реалізацію проекту таборів з денним перебуванням Сєвєродонецького дитячо-юнацького комплексу «Юність» «Добро починається з тебе!» в рамках літньої оздоровчої кампанії 2017 року.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про реалізацію проекту таборів з денним перебуванням Сєвєродонецького дитячо-юнацького комплексу «Юність» «Добро починається з тебе!» в рамках літньої оздоровчої кампанії 2017 року».
	За –  24; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 4. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1263 додається).

Слухали:	Про передачу на баланс КП «Сєвєродонецькліфт» закінченного будівництвом об'єкта «Будівництво світлофорного об'єкту (пер. пр. Центральний - вул. Федоренко)».
Доповідав:	Ярош О.І. – заступник міського голови.
Виступили:	Бутков І.М. – депутат міської ради; 
	Шерстюк Д.А. – депутат міської ради, обраний від ПП «Опозиційний блок»; 
	Абраменко Р.Л. – начальник відділу капітального будівництва міської ради;
	Попов М.С. – депутат міської ради, обраний від ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ».
Головуючий: 	надійшла пропозиція зняти з порядку денного даний проект рішення у зв’язку з тим, що світлофорний об'єкт, який розташований на  перехресті пр. Центральний - 
вул. Федоренко наразі знаходиться  технічно в неробочому стані. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.  
Протокольний запис: проект рішення знято з порядку денного.
Голосування:	Зняти з порядку денного проект рішення «Про передачу на баланс КП «Сєвєродонецькліфт» закінченного будівництвом об'єкта «Будівництво світлофорного об'єкту (пер. 
пр. Центральний - вул. Федоренко)».
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

Слухали:	Про передачу на баланс КП «Сєвєродонецькліфт» закінченного будівництвом об'єкта «Реконструкція світлофорного об'єкту (пер. пр. Хіміків - вул. Менделєєва)».
Доповідав:	Ярош О.І. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу на баланс КП «Сєвєродонецькліфт» закінченного будівництвом об'єкта «Реконструкція світлофорного об'єкту (пер. пр. Хіміків - вул. Менделєєва)».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1264 додається).

Слухали:	Про передачу на баланс КП «Сєвєродонецькліфт» закінченного будівництвом об'єкта «Реконструкція світлофорного об'єкту (пер. пр. Хіміків - вул. Єгорова)».
Доповідав:	Ярош О.І. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу на баланс КП «Сєвєродонецькліфт» закінченного будівництвом об'єкта «Реконструкція світлофорного об'єкту (пер. пр. Хіміків - 
вул. Єгорова)».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1265 додається).

Слухали:	Про затвердження Положення про Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради в новій редакції.
Доповідав:	Ярош О.І. – заступник міського голови.
Виступив:	Гавриленко А.А. – депутат міської ради, обраний від ПП «Опозиційний блок».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Положення про Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради в новій редакції».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1266 додається).

Слухали:	Про затвердження Комплексної міської програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення, їх соціального захисту і реабілітації на 2017 рік.
Доповідав:	Ярош О.І. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Комплексної міської програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення, їх соціального захисту і реабілітації на 2017 рік».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1267 додається).

Слухали:	Про введення додаткової штатної одиниці до штатного розкладу господарчої групи відділу освіти Сєвєродонецької міської ради.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Виступили:	Каширина О.Г. – начальник відділу освіти міської ради; 
	Бутков І.М. – депутат міської ради; 
	Попов М.С. – депутат міської ради, обраний від 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 введення додаткової штатної одиниці до штатного розкладу господарчої групи відділу освіти Сєвєродонецької міської ради».
	За –  24; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 5. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1268 додається).

Слухали:	Про виконання рішення сесії міської ради № 969 від 27.10.2011р. «Про затвердження цільової соціальної програми захисту населення і територій Сєвєродонецької міської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2012 - 2016 роки».
Доповідав:	Потанін А.В. – начальник відділу цивільного захисту, екологічної безпеки та охорони праці міської ради.
Виступив:	Бутков І.М. – депутат міської ради.
Головуючий:	пропоную зняти з порядку денного дане питання для подальшого доопрацювання. 
Протокольний запис: Проект рішення знято з порядку денного.
Голосування:	Зняти з порядку денного проект рішення «Про виконання рішення сесії міської ради № 969 від 27.10.2011р. «Про затвердження цільової соціальної програми захисту населення і територій Сєвєродонецької міської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2012 - 2016 роки».
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

Слухали:	Про затвердження Звіту про виконання Програми відчуження об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька за 2016 рік.
Доповідала:	Сердюкова О.Є. – заступник начальника фонду комунального майна міської ради. 
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Звіту про виконання Програми відчуження об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька за 2016 рік».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1269 додається).

Слухали:	Про виключення відчужених об'єктів із переліку об'єктів комунальної власності.
Доповідала:	Сердюкова О.Є. – заступник начальника фонду комунального майна міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про виключення відчужених об'єктів із переліку об'єктів комунальної власності».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1270 додається).

Виступив:	Пригеба Г.В. – депутат міської ради, обраний від РП Олега Ляшка. 
	Запропонував розглянути «пакетом» наступні питання порядку денного: №№ 37 - 56; 58 - 65; 70 - 86; 97 - 116; 
124 - 138.  
Головуючий:	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	розглянути «пакетом» наступні питання порядку денного: №№ 37 - 56; 58 - 65; 70 - 86; 97 - 116; 124 - 138. 
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
	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 №№ 37 - 56; 58 -65; 70 - 86; 97 - 116; 124 - 138, по суті.
                            За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
	Пропозиція прийнята.

Слухали:	Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Дорошеву В.І.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Дорошеву В.І.».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1271 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельною ділянкою ПАТ «ПРОКРЕДИТ БАНК».
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення права користування земельною ділянкою ПАТ «ПРОКРЕДИТ БАНК».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1272 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельними ділянками ТОВ СП «ЗДОРОВ'Я» та передачу в оренду земельних ділянок гр. Коробку Б.І.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення права користування земельними ділянками ТОВ СП «ЗДОРОВ'Я» та передачу в оренду земельних ділянок гр. Коробку Б.І.».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1273 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Овраменку В.І. та передачу в оренду земельної ділянки гр. Овраменко Є.Д. (під існуючий індивідуальний гараж).
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Овраменку В.І. та передачу в оренду земельної ділянки гр. Овраменко Є.Д. (під існуючий індивідуальний гараж)».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1274 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Кошкіну В.О. та передачу в оренду земельної ділянки 
гр. Кошкіну А.В. (під сарай).
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Кошкіну В.О. та передачу в оренду земельної ділянки гр. Кошкіну А.В. (під сарай)».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1275 додається).

Слухали:	Про припинення права користування на земельну ділянку гр. Биченку В.В. та передачу земельної ділянки в оренду 
гр. Контамірову Є.І. (під існуючий торгівельний павільйон № 4).
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення права користування на земельну ділянку гр. Биченку В.В. та передачу земельної ділянки в оренду гр. Контамірову Є.І. (під існуючий торгівельний павільйон № 4)».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1276 додається).

Слухали:	Про передачу у власність земельної ділянки 
гр. Дробишеву І.І. (під гараж).
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу у власність земельної ділянки гр. Дробишеву І.І. (під гараж)».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1277 додається).

Слухали:	Про внесення змін до договору оренди землі 
гр. Гостенко В.О.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до договору оренди землі гр. Гостенко В.О.».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1278 додається).

Слухали:	Про внесення змін до договору оренди землі ТОВ «СПЕЦТЕХРЕСУРС 2016».
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до договору оренди землі ТОВ «СПЕЦТЕХРЕСУРС 2016».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1279 додається).

Слухали:	Про надання гр. Світличному А.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під господарську споруду, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 23-б квартал.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Світличному А.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під господарську споруду, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 23-б квартал».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1280 додається).

Слухали:	Про надання гр. Самойленку В.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під індивідуальний гараж, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
19-б квартал.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Самойленку В.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під індивідуальний гараж, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 19-б квартал».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1281 додається).

Слухали:	Про надання гр. Нестерову В.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під існуючий гараж, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 54 квартал.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення "Про надання гр. Нестерову В.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під існуючий гараж, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, 54 квартал».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1282 додається).

Слухали:	Про надання гр. Міщанову С.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 4-с.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Міщанову С.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 4-с».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1283 додається).

Слухали:	Про надання гр. Грищенку В.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під індивідуальний гараж, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
32 квартал.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Грищенку В.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під індивідуальний гараж, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, 32 квартал».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1284 додається).

Слухали:	Про надання гр. Шевченку О.Ю. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 4-с.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Шевченку О.Ю. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вул. Новікова, 4-с».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1285 додається).

Слухали:	Про надання гр. Кіщенку В.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 4-с.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Кіщенку В.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 4-с».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1286 додається).

Слухали:	Про надання гр. Полещуку В.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під індивідуальний гараж, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
32 квартал.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Полещуку В.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під індивідуальний гараж, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, 32 квартал».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1287 додається).

Слухали:	Про надання гр. Логвінову А.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під окремий вхід до приміщення магазину, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вулиця Курчатова, будинок 38.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Логвінову А.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під окремий вхід до приміщення магазину, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вулиця Курчатова, 
будинок 38».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1288 додається).

Слухали:	Про надання гр. Коробку Б.І. дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Коробку Б.І. дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1289 додається).

Слухали:	Про надання гр. Ахмедову А.Х. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 4-с.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Ахмедову А.Х. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 4-с».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1290 додається).

Слухали:	Про надання гр. Аббасовій Ю.Ю. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: 
	м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 4-с.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Аббасовій Ю.Ю. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вул. Новікова, 4-с».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1291 додається).

Слухали:	Про надання гр. Гализі Т.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 4-с.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Гализі Т.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 4-с».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1292 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Тельному О.В. (для ведення садівництва).
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Тельному О.В. (для ведення садівництва)».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1293 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ».
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1294 додається).

Слухали:	Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки 
гр. Розсильному В.І. (під індивідуальний гараж).
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки гр. Розсильному В.І. (під індивідуальний гараж)».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1295 додається).

Слухали:	Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки 
гр. Нестерову М.Г. (під індивідуальний гараж).
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки гр. Нестерову М.Г. (під індивідуальний гараж)».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1296 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності, що підлягає продажу гр. Бабєнковій Л.П. під будівлю магазину продовольчих товарів (павільйон № 21), (додаткова земельна ділянка).
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної 
                            власності, що підлягає продажу гр. Бабєнковій Л.П. під будівлю магазину продовольчих товарів (павільйон № 21), (додаткова земельна ділянка)».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1297 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності, що підлягає продажу ТОВ «ДАЙМОНТХІМ» (під комплекс будівель та споруд).
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності, що підлягає продажу ТОВ «ДАЙМОНТХІМ» (під комплекс будівель та споруд)».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1298 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельними ділянками ТОВ «АМСТОР».
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення права користування земельними ділянками ТОВ «АМСТОР».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1299 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельними ділянками ТОВ «МЕБЛЕВА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ».
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення права користування земельними ділянками ТОВ «МЕБЛЕВА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1300 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Довгалю А.М. (під існуючий індивідуальний гараж).
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Довгалю А.М. (під існуючий індивідуальний гараж)».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1301 додається).

Слухали:	Про надання гр. Тертичному О.Д. дозволу на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під гараж, за адресою:  м. Сєвєродонецьк, 57 квартал.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Тертичному О.Д. дозволу на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під гараж, за адресою:  
м. Сєвєродонецьк, 57 квартал».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1302 додається).

Слухали:	Про надання гр. Мельнику В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під окремий вхід до приміщення стомато-логічного кабінету, за адресою:    м. Сєвєродонецьк, проспект Хіміків, 36/33.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Мельнику В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під окремий вхід до приміщення стомато-логічного кабінету, за адресою:    м. Сєвєродонецьк, проспект Хіміків, 36/33».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1303 додається).

Слухали:	Про надання гр. Данілєнку Т.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 4-с.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Данілєнку Т.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 4-с».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1304 додається).

Слухали:	Про надання гр. Даньку Т.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою:  
м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 4-с.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Даньку Т.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою:  м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 4-с».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1305 додається).

Слухали:	Про надання гр. Подколзіну О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 4-с.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Подколзіну О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вул. Новікова, 4-с».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1306 додається).

Слухали:	Про надання гр. Романцю О.О. дозволу на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою:  
м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 4-с.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Романцю О.О. дозволу на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою:  м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 4-с».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1307 додається).

Слухали:	Про надання гр. Кобцеву О.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 4-с.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Кобцеву О.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 4-с».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1308 додається).

Слухали:	Про  надання  дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на місцевості)  
гр. Рибалкіну С.О.  (для ведення садівництва).
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу   на  розробку  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на місцевості)  гр. Рибалкіну С.О.  (для ведення садівництва)».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1309 додається).

Слухали:	Про  надання  дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на місцевості)  
гр. Тягуновій Г.Д.  (для ведення садівництва).
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на  розробку  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на місцевості)  гр. Тягуновій Г.Д.  (для ведення садівництва)».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1310 додається).

Слухали:	Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки ПП «СТС-КОМПАНІ».
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки ПП «СТС-КОМПАНІ».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1311 додається).

Слухали:	Про  внесення  змін  до  договору оренди землі 
гр. Смалію М.М., гр. Сушку К.В., гр. Ферту К.В. та 
гр. Плечку В.М.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про  внесення  змін  до  договору оренди землі гр. Смалію М.М., гр. Сушку К.В., 
гр. Ферту К.В. та гр. Плечку В.М.».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1312 додається).

Слухали:	Про  внесення  змін  до  договору оренди землі СТ «Озерне».
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про  внесення  змін  до  договору оренди землі СТ «Озерне».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1313 додається).

Слухали:	Про  внесення  змін  до  договорів оренди землі ТОВ «АКВАПОЛІМЕР».
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про  внесення  змін  до  договорів оренди землі ТОВ «АКВАПОЛІМЕР».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1314 додається).

Слухали:	Про затвердження висновків комісії по вирішенню земельних спорів у межах Сєвєродонецької міської ради щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження висновків комісії по вирішенню земельних спорів у межах Сєвєродонецької міської ради щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1315 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки  гр. Демченко О.В. (під існуючий індивідуальний гараж).
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки  гр. Демченко О.В. (під існуючий індивідуальний гараж)».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1316 додається).

Слухали:	Про надання гр. Кібірєву А.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 4-с.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Кібірєву А.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 4-с».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1317 додається).

Слухали:	Про надання гр. Атакішиєву С.М.огли дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 4-с.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Атакішиєву С.М.огли дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вул. Новікова, 4-с».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1318 додається).

Слухали:	Про надання гр. Мельнику М.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 4-с.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Мельнику М.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 4-с».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1319 додається).

Слухали:	Про   надання   дозволу   на  розробку  технічної документації із 	землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на місцевості)  гр. Левчуку М.Г.  (для ведення садівництва).
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про   надання   дозволу   на  розробку  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на місцевості)  гр. Левчуку М.Г.  (для ведення садівництва)».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1320 додається).

Слухали:	Про поновлення договору оренди землі  ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХІМ».
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договору оренди землі  ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХІМ».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1321 додається).

Слухали:	Про  внесення  змін  до  договору оренди землі 
ТОВ «ВІАДУК».
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про  внесення  змін  до  договору оренди землі ТОВ «ВІАДУК».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1322 додається).

Слухали:	Про  внесення  змін  до  договору оренди землі 
ТОВ «ТВІНС І К.».
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про  внесення  змін  до  договору оренди землі ТОВ «ТВІНС І К».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1323 додається).

Слухали:	Про  внесення  змін  до  договору оренди землі 
	ПП «УКРХІМПРОМСЕРВІС».
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про  внесення  змін  до  договору оренди землі ПП «УКРХІМПРОМСЕРВІС».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1324 додається).

Слухали:	Про  внесення  змін  до  договору оренди землі 
гр. Землянській О.В.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про  внесення  змін  до  договору оренди землі гр. Землянській О.В.».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1325 додається).

Слухали:	Про придбання до комунальної власності об'єктів нерухомого майна на аукціоні з продажу майна Сєвєродонецького дочірнього підприємства СУ «Електромонтаж» № 448 АТЗТ «Донбас-промелектромонтаж».
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про придбання до комунальної власності об'єктів нерухомого майна на аукціоні з продажу майна Сєвєродонецького дочірнього підприємства СУ «Електромонтаж» № 448 АТЗТ «Донбас-промелектромонтаж».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1326 додається).

Слухали:	Про  внесення  змін  до  договору оренди землі 
гр. Мавіч - Нагорянській А.І.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про  внесення  змін  до  договору оренди землі гр. Мавіч-Нагорянській А.І.».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1327 додається).

Слухали:	Про  внесення  змін  до  договору оренди землі 
гр. Янчук О.Б.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про  внесення  змін  до  договору оренди землі гр. Янчук О.Б.».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1328 додається).

Слухали:	Про  внесення  змін  до  договорів оренди землі  
гр. Боровій В.Г.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про  внесення  змін  до  договорів оренди землі  гр. Боровій В.Г.».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1329 додається).

Слухали:	Про  внесення  змін  до  договору оренди землі 
гр. Іваненко С.М.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про  внесення  змін  до  договору оренди землі гр. Іваненко С.М.».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1330 додається).

Слухали:	Про внесення  змін  до  договору оренди землі 
№ 040541900326   від    	17.11.2005р. ТОВ КОМПАНІЯ «ОРІЯНА».
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення  змін  до  договору оренди землі № 040541900326 від 17.11.2005р. ТОВ КОМПАНІЯ «ОРІЯНА».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1331 додається).

Слухали:	Про  внесення  змін  до  договору оренди землі  
№ 040641900352   від 	29.08.2006р. ТОВ КОМПАНІЯ «ОРІЯНА».
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про  внесення  змін  до  договору оренди землі № 040641900352  від 	29.08.2006р. ТОВ КОМПАНІЯ «ОРІЯНА».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1332 додається).

Слухали:	Про внесення  змін  до  договору оренди землі 
№ 040641900353 від 29.08.2006р. ТОВ КОМПАНІЯ «ОРІЯНА».
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення  змін  до  договору оренди землі № 040641900353 від 29.08.2006р. ТОВ КОМПАНІЯ «ОРІЯНА».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1333 додається).

Слухали:	Про внесення  змін  до  договору оренди землі 
№ 040741900315   від 	03.09.2007р. ТОВ КОМПАНІЯ «ОРІЯНА».
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення  змін  до  договору оренди землі № 040741900315 від 03.09.2007р. ТОВ КОМПАНІЯ «ОРІЯНА».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1334 додається).

Слухали:	Про  внесення  змін  до  договору оренди землі 
№ 040841900265   від 	21.07.2008р. ТОВ КОМПАНІЯ 
	«ОРІЯНА».
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про  внесення  змін  до  договору оренди землі № 040841900265  від 	21.07.2008р. ТОВ КОМПАНІЯ «ОРІЯНА».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1335 додається).

Слухали:	Про  внесення  змін  до  договору оренди  землі 
№ 040841900048   від 	10.01.2008р. ТОВ КОМПАНІЯ «ОРІЯНА».
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про  внесення  змін  до  договору оренди  землі № 040841900048  від 	10.01.2008р. ТОВ КОМПАНІЯ «ОРІЯНА».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1336 додається).

Слухали:	Про надання гр. Дергачовій Л.В. дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Дергачовій Л.В. дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1337 додається).

Слухали:	Про надання гр. Волкову В.В. дозволу на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 4-с.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема. Голосування:	Прийняти рішення «Про надання 
гр. Волкову В.В. дозволу на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 4-с».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1338 додається).

Слухали:	Про надання гр. Сорокіну Є.В. дозволу на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 4-с.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Сорокіну Є.В. дозволу на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 4-с».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1339 додається).

Слухали:	Про надання гр. Швачку М.Ю. дозволу на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою:  
	м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 4-с.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Швачку М.Ю. дозволу на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою:  м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 4-с».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1340 додається).

Слухали:	Про  внесення  змін  до  договору оренди землі 
гр. Талдоновій Л.О.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про  внесення  змін  до  договору оренди землі гр. Талдоновій Л.О.».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1341 додається).

Слухали:	Про  внесення  змін  до  договорів оренди землі 
ТОВ «ГОТЕЛЬНИЙ  КОМПЛЕКС МИР».
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про  внесення  змін  до  договорів оренди землі ТОВ «ГОТЕЛЬНИЙ  КОМПЛЕКС МИР».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1342 додається).

Слухали:	Про  внесення  змін  до  договору оренди землі  
ТОВ «ІНТЕРМЕТ-2009».
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про  внесення  змін  до  договору оренди землі  ТОВ «ІНТЕРМЕТ-2009».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1343 додається).

Слухали:	Про  внесення  змін  до  договору оренди землі ПАТ «ЛУГАНСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ».
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про  внесення  змін  до  договору оренди землі ПАТ «ЛУГАНСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1344 додається).

Слухали:	Про  внесення  змін  до  договорів оренди землі ТОВ «НАФТОХІМІНВЕСТ».
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про  внесення  змін  до  договорів оренди землі ТОВ «НАФТОХІМІНВЕСТ».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1345 додається).

Слухали:	Про  внесення  змін  до  договорів оренди  землі 
	гр. Коляденку Ю.І.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про  внесення  змін  до  договорів оренди  землі гр. Коляденку Ю.І.».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1346 додається).

Слухали:	Про надання гр. Берьозкіну С.Я. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під індивідуальний гараж, за адресою:  м. Сєвєродонецьк, 
11-а квартал.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Берьозкіну С.Я. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під індивідуальний гараж, за адресою:  
м. Сєвєродонецьк, 11-а квартал.».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1347 додається).

Слухали:	Про надання згоди на поділ земельної ділянки ДП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ АВТОРЕМЗАВОД»  ПАТ "ЛУГАНСЬКБУДТРАНС».
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання згоди на поділ земельної ділянки ДП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ АВТОРЕМЗАВОД»  ПАТ «ЛУГАНСЬКБУДТРАНС».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1348 додається).

Слухали:	Про надання згоди ТОВ  ХК «МРІЯ-ІНВЕСТ»  на передачу в суборенду ТОВ МЖК  «МРІЯ-ІНВЕСТ» земельної ділянки, площею 0,8133 га,  під будівництво багатоквартирного житлового будинку, за адресою:	м. Сєвєродонецьк,  мікрорайон 80.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання згоди ТОВ  ХК «МРІЯ-ІНВЕСТ»  на передачу в суборенду ТОВ МЖК «МРІЯ-ІНВЕСТ» земельної ділянки, площею 0,8133 га,  під будівництво багатоквартирного житлового будинку, за адресою: м. Сєвєродонецьк,  мікрорайон 80».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1349 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки  
гр. Невзоровій К.А. (під окремий вхід до приміщення магазину-салону).
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки  гр. Невзоровій К.А. (під окремий вхід до приміщення магазину-салону)».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1350 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення 24-ої (чергової) сесії міської ради № 1125 від 26.01.2017р. «Про надання Управлінню Сєвєродонецької Єпархії Української Православної Церкви дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під будівлю «СВЯТО ХРИСТО-РІЗДВЯНОГО ХРАМУ» за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, площа Соборна, 1».
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 
24-ої (чергової) сесії міської ради № 1125 від 26.01.2017р. «Про надання Управлінню Сєвєродонецької Єпархії Української Православної Церкви дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під будівлю «СВЯТО ХРИСТО-РІЗДВЯНОГО ХРАМУ» за адресою: м. Сєвєродонецьк, площа Соборна, 1».
	За –  22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 6. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1351 додається).

Слухали:	Про надання гр. Летючій Л.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 4-с.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова. 
	Зачитав заяву депутата Летучої Л.Л. стосовно того, що вона   згідно ч.1 ст.1 Закону України від 14.10.14р. № 1700-VII «Про запобігання корупції» з метою запобігання виникнення конфлікту інтересів, вона приймати участь по даному проекту рішення  не буде.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Летючій Л.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під будівництво індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 4-с».
	За –  28; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 0; 
	Не голосували – 1.  
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1352 додається).

Слухали:	Про розроблення локальних Комплексних схем розміщення тимчасових споруд по просп. Хіміків та ш. Будівельників.
Доповідав:	Рудь Г.В. – начальник відділу земельних відносин та архітектури міської ради.
Виступила:	Летюча Л.Л. – депутат міської ради, обрана від ПП БПП «СОЛІДАРНІСТЬ».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про розроблення локальних Комплексних схем розміщення тимчасових споруд по 
просп. Хіміків та ш. Будівельників».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1353 додається).

Слухали:	Про хід виконання рішення сімнадцятої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради сьомого скликання від 29.09.2016р. № 711 «Про затвердження Програми з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради на 2016 - 2017 роки» впродовж 2016 року.
Доповідав:	Рудь Г.В. – начальник відділу земельних відносин та архітектури міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про хід виконання рішення сімнадцятої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради сьомого скликання від 29.09.2016р. № 711 «Про затвердження Програми з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради на 2016 - 2017 роки» впродовж 2016 року».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1354 додається).

Слухали:	Про надання пільг по сплаті земельного податку на 2017 рік на території м. Сєвєродонецька.
Доповідав:	Рудь Г.В. – начальник відділу земельних відносин та архітектури міської ради.
Виступив:	Бутков І.М. –  депутат міської ради: 
	Запропонував внести поправку до даного проекту рішення, а саме: 
	слова «багатоквартирних жилих будинків» змінити на «жилих будинків».  
Головуючий:	пропоную даний проект рішення прийняти за основу. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	прийняти проект рішення «Про надання пільг по сплаті земельного податку на 2017 рік на території 
м. Сєвєродонецька» за основу. 
	За – одноголосно. 
	Пропозиція прийнята, проект рішення прийнято за основу. 
Головуючий:	надійшла пропозиція від секретара ради Буткова І.М.  внести до даного проекту рішення наступну поправку: слова «багатоквартирних жилих будинків» змінити на «жилих будинків».
Голосування:	прийняти наступну поправку: слова «багатоквартирних жилих будинків» змінити на «жилих будинків». 
	За – одноголосно. 
	Пропозиція прийнята. 
Протокольний запис: Внести до проекту рішення поправку: слова «багатоквартирних жилих будинків» змінити на «жилих будинків».
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання пільг по сплаті земельного податку на 2017 рік на території м. Сєвєродонецька» з поправкою, а саме: слова «багатоквартирних жилих будинків» змінити на «жилих будинків».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1355 додається).

Слухали:	Про затвердження проекту «Детальний план території кварталу 49-а міста Сєвєродонецька».
Доповідав:	Рудь Г.В. – начальник відділу земельних відносин та архітектури міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження проекту «Детальний план території кварталу 49-а міста Сєвєродонецька».
	За –  26; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1356 додається).

Слухали:	Про створення архівного відділу Сєвєродонецької міської ради - юридичної особи публічного права та затвердження Положення про архівний відділ Сєвєродонецької міської ради.
Доповідала:	Полякова Е.О. – начальник архівного відділу міської ради.
Виступив:	Бутков І.М. – депутат міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про створення архівного відділу Сєвєродонецької міської ради - юридичної особи публічного права та затвердження Положення про архівний відділ Сєвєродонецької міської ради».
За – 10;
Проти – 5;
Утримались – 14.
Рішення не прийнято.

Слухали:	Про виконання рішення чотирнадцятої (чергової) сесії міської ради сьомого скликання від 22 червня 2016 року 
№ 477 «Про затвердження Програми інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2016 рік».
Доповідала:	Гурська І.Б. – начальник відділу автоматизованих систем управління та технічного обслуговування міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про виконання рішення чотирнадцятої (чергової) сесії міської ради сьомого скликання від 22 червня 2016 року № 477 «Про затвердження Програми інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2016 рік».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1357 додається).

Слухали:	Про затвердження «Міської цільової програми «Шкільна парта» на 2017р.
Доповідав:	Попов М.П. депутат міської ради, обраний від ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ».
Виступили:	Чмирьова Г.І. – депутат міської ради, обрана від ПП «Опозиційний блок»; 
	Самарський С.В. – депутат міської ради, голова депутатської фракції «СОЛІДАРНІСТЬ»; 
	Анпілогов Д.В. – депутат міської ради, обраний від ПП «Опозиційний блок»: 
	Запропонував прийняти даний проект рішення за основу. 
	Грачова Т.В. – депутат міської ради, обрана від ПП «Наш край»; 
	Бутков І.М. – депутат міської ради; 
	Водяник Р.В. – депутат міської, голова постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, обраний від ПП «Опозиційний блок»; 
	Пригеба Г.В. – депутат міської ради, обраний від РП Олега Ляшка; 
	Зарецький С.В. депутат міської ради, обраний від ПП «Наш край»; 
	Кузьмінов Ю.К. – депутат міської ради, голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, земельних  відносин, охорони навколишнього  середовища,  та розвитку  селищ обраний від ПП «Опозиційний блок»; 
	Летюча Л.Л. – депутат міської ради, обрана від ПП БПП «СОЛІДАРНІСТЬ»; 
	Войтенко С.А. – депутат міської ради, голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, освіти, культури, духовності,  фізкультури, спорту, молодіжної політики, обраний від ПП «Опозиційний блок». 
Головуючий:	надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	прийняти проект рішення «Про затвердження «Міської цільової програми «Шкільна парта» на 2017р.» за основу. 
За – 25;
Проти – 0; 
Утримались – 4.
	Пропозицій прийнята, проект рішення прийнято за основу. 
Головуючий:	надійшла пропозиція створити узгоджувальну комісію для вироблення компромісного варіанту по даному проекту рішення, згідно ст.2.18 Регламенту Сєвєродонецької міської ради VII скликання, затвердженого 15.07.2016р. 
№ 579. 
	Необхідність цієї програми. 

Кількість шкільних парт. 
	Ціни.
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування: 	створити узгоджувальну комісію для вироблення компромісного варіанту по даному проекту рішення. 
	Узгоджувальна комісія повинна розглянули на своєму засіданні: 
1.Необхідність цієї програми. 
2.Кількість шкільних парт. 
3.Ціни. 
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята. 
Протокольний запис: розгляд  проекту рішення перенести на наступну сесію.
Голосування:	Розглянути проект  рішення «Про затвердження «Міської цільової програми «Шкільна парта» на 2017р.» на наступній сесії міської ради.
За – одноголосно.
Вирішили:	Розгляд питання перенести на наступну сесію.

Слухали:	Про затвердження  «Міської програми соціальної  адаптації, інтеграції та захисту внутрішньо переміщених осіб» 
на 2017 рік».
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова. 
Виступив:	Анпілогов Д.С. – депутат міської ради, обраний від ПП «Опозиційний блок». 
	Запропонував внести зміни до даного проекту рішення, а саме: 
	Третій абзац  п.5    «Виготовлення інформаційних буклетів для ВПО  із довідковою інформацією» викласти в наступній редакції:   «Виготовлення стаціонарних інформаційних стендів для ВПО  із довідковою інформацією». 
Головуючий:	пропоную прийняти даний проект рішення на за основу. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	прийняти проект рішення «Про затвердження  «Міської програми соціальної  адаптації, інтеграції та захисту внутрішньо переміщених осіб» на 2017 рік» за основу. 
За – одноголосно. 
Пропозиція прийнята, проект рішення прийнято за основу. 
Головуючий:	надійшла пропозиція від депутата Анпілогова Д.В. внести зміни до даного проекту рішення. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	внести зміни до даного проекту рішення: 
	Третій абзац  п.5    «Виготовлення інформаційних буклетів для ВПО  із довідковою інформацією» викласти в наступній редакції:   «Виготовлення стаціонарних інформаційних стендів для ВПО  із довідковою інформацією». 
За – одноголосно.
Протокольний запис: Внисти змін и до проекту рішення: 
	Третій абзац  п.5    «Виготовлення інформаційних буклетів для ВПО  із довідковою інформацією» викласти в наступній редакції:   «Виготовлення стаціонарних інформаційних стендів для ВПО  із довідковою інформацією».
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження  «Міської програми соціальної  адаптації, інтеграції та захисту внутрішньо переміщених осіб» на 2017 рік» зі змінамиБ а саме : Третій абзац  п.5    «Виготовлення інформаційних буклетів для ВПО  із довідковою інформацією» викласти в наступній редакції:   «Виготовлення стаціонарних інформаційних стендів для ВПО  із довідковою інформацією».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1358 додається).

Слухали:	Про затвердження звіту використання міського Фонду соціального захисту населення за 2016 рік та основні напрями формування і використання міського Фонду соціального захисту населення на 2017 рік.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження звіту використання міського Фонду соціального захисту населення за 2016 рік та основні напрями формування і використання міського Фонду соціального захисту населення на 2017 рік».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1359 додається).

Слухали:	Про затвердженняя Положення про проведення конкурсу з придбання до комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька нерухомого майна та укладення договорів купівлі-продажу з переможцем конкурсу.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердженняя Положення про проведення конкурсу з придбання до комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька нерухомого майна та укладення договорів купівлі-продажу з переможцем конкурсу».
За – 23;
Проти – 0;
Утримались – 6.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1360 додається).

Слухали:	Про затвердження Положення про конкурсну комісію з проведення конкурсу з придбання до комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька нерухомого майна та укладення договорів купівлі-продажу з переможцем конкурсу.
Доповідала:	Сердюкова О.Є. – заступник начальника фонду комунального майна міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Положення про конкурсну комісію з проведення конкурсу з придбання до комунальної власності територіальної громади 
м. Сєвєродонецька нерухомого майна та укладення договорів купівлі-продажу з переможцем конкурсу».
За – 28;
Проти – 0;
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1361 додається).

Слухали:	Про оголошення конкурсу з придбання до комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька нерухомого майна.
Доповідала:	Сердюкова О.Є. – заступник начальника фонду комунального майна міської ради.
Виступили:	Бутков І.М. – депутат міської ради; 
	Зарецький С.В. – депутат міської ради, обраний від ПП «Наш край»; 
	Пригеба Г.В. – депутат міської ради, обраний від РП Олега Ляшка; 
	Попов М.П. – депутат міської ради, обраний від ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ»; 
	Водяник Р.В. – депутат міської, голова постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, обраний від ПП «Опозиційний блок». 
	Запропонував прийняти даний проект рішення за основу. 
Головуючий:	надійшла пропозиція від депутата Водяника Р.В.  прийняти даний проект рішення за основу. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	прийняти проект рішення «Про оголошення конкурсу з придбання до комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька нерухомого майна» за основу. 
За – 28;
Проти – 0;
Утримались – 1.
	Пропозиція прийнята, проект рішення прийнято за основу. 
Головуючий:	надійшли пропозиції від депутатів доповнити Склад  конкурсної комісії, що створюється Сєвєродонецькою міською радою,  з придбання до комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька нерухомого майна для поповнення маневрового (спеціального) житлового фонду Сєвєродонецької міської ради. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	доповнити Склад  конкурсної комісії, що створюється Сєвєродонецькою міською радою,  з придбання до комунальної власності територіальної громади 
м. Сєвєродонецька нерухомого майна для поповнення маневрового (спеціального) житлового фонду Сєвєродонецької міської ради наступними членами комісії: 
	Слєсарєв І.Е. – член конкурсної комісії, помічник народного депутата України Шахова С.В.; 
Марініч Е.Ю. – член конкурсної комісії, депутат 		Сєвєродонецької 	міської ради, обрана від політичної партії 	«Наш край»; 
Сафронова І.О. – член конкурсної комісії, депутат 	Сєвєродонецької 	міської ради, обрана від радикальної 	партії Олега Ляшка; 
Попов М.П. – член конкурсної комісії, депутат 					        Сєвєродонецької міської ради, обраний від політичної 			        партії «Об'єднання «САМОПОМІЧ»;
Самарський С.В. – член конкурсної комісії, депутат 			Сєвєродонецької 	міської ради, голова постійної комісії з 	промисловості, транспорту та зв'язку, економічного 	розвитку, інвестицій, міжнородного співробітництва, 	обраний від політичної партії  БПП «СОЛІДАРНІСТЬ»;
Стариков Є.В. – член конкурсної комісії, депутат 	Сєвєродонецької 	міської ради, обраний від політичної 	партії «Наш край»;
Летюча Л.Л. – член конкурсної комісії, депутат 	Сєвєродонецької міської 	ради, обрана від політичної 	партії  БПП «СОЛІДАРНІСТЬ»;
Агафонова В.П. – член конкурсної комісії, представник 			        громадськості, засновник кризового Медіа Центру 				        «Сіверський Донець»;
Кравцова Я.Е. – член конкурсної комісії, представник 				        громадськості, співкоординатор Громадського руху 					        «Очищення»;
Рудь В.В. – член конкурсної комісії, представник				        громадськості. 
За – 28;
Проти – 0;
Утримались – 1.
Пропозиція прийнята, зміни до проекту рішення 				        затверджено.
Протокольний запис: Внести зміни до проекту рішення , а саме: 
	доповнити Склад  конкурсної комісії, що створюється Сєвєродонецькою міською радою,  з придбання до комунальної власності територіальної громади 
м. Сєвєродонецька нерухомого майна для поповнення маневрового (спеціального) житлового фонду Сєвєродонецької міської ради наступними членами комісії: 
	Слєсарєв І.Е. – член конкурсної комісії, помічник народного депутата України Шахова С.В.; 
Марініч Е.Ю. – член конкурсної комісії, депутат 		Сєвєродонецької 	міської ради, обрана від політичної партії 	«Наш край»; 
Сафронова І.О. – член конкурсної комісії, депутат 	Сєвєродонецької 	міської ради, обрана від радикальної 	партії Олега Ляшка; 
Попов М.П. – член конкурсної комісії, депутат 				                  Сєвєродонецької міської ради, обраний від політичної 			        партії «Об'єднання «САМОПОМІЧ»;
Самарський С.В. – член конкурсної комісії, депутат 			Сєвєродонецької 	міської ради, голова постійної комісії з 	промисловості, транспорту та зв'язку, економічного 	розвитку, інвестицій, міжнородного співробітництва, 	обраний від політичної партії  БПП «СОЛІДАРНІСТЬ»;
Стариков Є.В. – член конкурсної комісії, депутат 	Сєвєродонецької 	міської ради, обраний від політичної 	партії «Наш край»;
Летюча Л.Л. – член конкурсної комісії, депутат 	Сєвєродонецької міської 	ради, обрана від політичної 	партії  БПП «СОЛІДАРНІСТЬ»;
Агафонова В.П. – член конкурсної комісії, представник 			        громадськості, засновник кризового Медіа Центру 				        «Сіверський Донець»;
Кравцова Я.Е. – член конкурсної комісії, представник 					        громадськості, співкоординатор Громадського руху 					        «Очищення»;
	Рудь В.В. – член конкурсної комісії, представник громадськості.
Голосування:	Прийняти рішення «Про оголошення конкурсу з придбання до комунальної власності територіальної громади 
м. Сєвєродонецька нерухомого майна» зі змінами.
За – 28;
Проти – 0;
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1362 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 1 відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради.
Доповідав:	Сердюкова О.Є. – заступник начальника фонду комунального майна міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 1 відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради».
За – 28;
Проти – 0;
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1363 додається).

Слухали:	Про внесення змін до Положення про громадську раду при Сєвєродонецькій міській раді.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова. 
Виступили:	Зарецький С.В. – депутат міської ради, обраний від ПП «Наш край»; 
	Попов М.П. – депутат міської ради, обраний від ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ»; 
	Бутков І.М. – депутат міської ради;
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до Положення про громадську раду при Сєвєродонецькій міській раді».
За – 22;
Проти – 0;
Утримались – 6.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1364 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку 
м. Сєвєродонецька».
Доповідав:	Пригеба Г.В. – заступник міського голови.
Виступили:	Бутков І.М. – депутат міської ради, обраний від ПП «Опозиційний блок»; 
	Попов М.П. – депутат міської ради, обраний від ПП 
«Об’ єднання «САМОПОМІЧ».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку м. Сєвєродонецька».
За – 11;
Проти – 2;
Утримались – 15.
Рішення не прийнято.

Слухали:	Про звернення до Прем'єр-Міністра України, голови Верховної Ради України, народних депутатів України щодо збільшення оплати праці у сфері охорони здоров'я, збільшення медичної субвенції державного бюджету 
на 2017 рік.
Доповідав:	Попов М.П. – депутат міської ради, обраний від ПП 
«Об’ єднання «САМОПОМІЧ».
Виступив:	Водяник Р.В. – депутат міської ради, голова постійної комісії з питань планування та бюджету, обраний від ПП «Опозиційний блок»:
	Запропонував додатково звернутися з цим зверненням до голови Луганської ОДА.
Протокольний запис: Проект рішення прийнято з технічною поправкою: звернутися до голови Луганської ОДА.
Голосування:	Прийняти рішення «Про звернення до Прем'єр-Міністра України, голови Верховної Ради України, народних депутатів України, голови Луганської ОДА   щодо збільшення оплати праці у сфері охорони здоров'я, збільшення медичної субвенції державного бюджету 
на 2017 рік».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1365 додається).

Слухали:	Про затвердження «Міської цільової програми «Розвиток зеленої зони за адресою: просп. Космонавтів, 25 
на 2017 рік».
Доповідав:	Попов М.П. – депутат міської ради, обраний від ПП 
«Об’ єднання «САМОПОМІЧ».
Виступили:	Агафонова В.П. – громадський діяч, волонтер щодо розбудови зеленої зони за адресою: просп. Космонавтів, 25 на 2017 рік; 
	Бутков І.М. – депутат міської ради, обраний від ПП «Опозиційний блок». 
	Запропонував прийняти даний проект рішення «за основу» та внести зміни в проект рішення – «джерела фінансування: ДФРР»; 
	Зарецький С.В. – депутат міської ради, обраний від ПП «Наш край»;  
	Анпілогов Д.В. – депутат міської ради, обраний від ПП «Опозиційний блок». 
Головуючий:	надійшла пропозиція від депутата Буткова І.М. прийняти даний проект рішення за основу. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	прийняти проект рішення «Про затвердження «Міської цільової програми «Розвиток зеленої зони за адресою: 
просп. Космонавтів, 25 на 2017 рік»  за основу. 
	За одноголосно. 
	Пропозиція прийнята, проект рішення прийнято за основу. 
Виступили:	Самарський С.В. – депутат міської ради,  голова постійної комісії з промисловості, транспорту та зв’язку, економічного розвитку, інвестицій, міжнародного  співробітництва, обраний від ПП  БПП «СОЛІДАРНІСТЬ»; 
	Водяник Р.В. – депутат міської ради, голова постійної комісії з питань планування та бюджету, обраний від ПП «Опозиційний блок»; 
	Летюча Л.Л. –  депутат міської ради, обрана від  ПП  БПП «СОЛІДАРНІСТЬ». 
Головуючий:	надійшла пропозиція депутата Буткова І.М. внести зміни до даного проекту рішення, а саме: джерела фінансування: ДФРР . 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	внести зміни доданого проекту рішення: «джерела фінансування: ДФРР». 
За – 17;
Проти – 5;
Утримались – 6. 
Пропозиція не прийнята. 
Головуючий:	пропоную внести зміни до даного проекту рішення: «джерела фінансування: за рахунок ДФРР та міського бюджету».
Голосування:	внести зміни до даного проекту рішення: «джерела фінансування: за рахунок ДФРР та міського бюджету». 
За – 10;
Проти – 0;
Утримались – 18.
	Пропозиція не прийнята. 
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження «Міської цільової програми «Розвиток зеленої зони за адресою: 
просп. Космонавтів, 25 на 2017 рік».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1366 додається).

Слухали:	Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб Сєвєродонецької міської ради та її виконавчих органів, комунальних підприємств, установ і організацій.
Доповідав:	Бутков І.М. – депутат міської   ради.
Виступили:	Старіков Є.В. – депутат міської ради, обраний від ПП «Наш край»; 
	Зарецький С.В. – депутат міської ради, обраний від ПП «Наш край»; 
	Водяник Р.В. – депутат міської ради, голова постійної комісії з питань планування та бюджету, обраний від ПП «Опозиційний блок»; 
	Пригеба Г.В. – депутат міської ради, обраний від РП Олега Ляшка; 
	Грачова Т.В. – депутат міської ради, обрана від ПП «Наш край»; 
	Войтенко С.В. – депутат міської ради, голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, освіти, культури, духовності,  фізкультури, спорту, молодіжної політики, обраний від ПП «Опозиційний блок». 
Головуючий:	у зв’язку з тим, що проект рішення по даному питанню не було надано до оргвідділу з узгоджуваними підписами, пропоную перенести розгляд даного питання на наступну чергову сесію. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування: 	перенести розгляд питання «Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб Сєвєродонецької міської ради та її виконавчих органів, комунальних підприємств, установ і організацій» на наступну чергову сесію.
За – 27;
Проти – 0;
Утримались – 0; 
Не голосували – 1.
Пропозиція прийнята.

Слухали:	Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів за рахунок коштів бюджету міста та коштів підприємств, установ та організацій, що належать до  комунальної власності міста.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Виступив:	Анпілогов Д.В. – депутат міської ради, обраний від ПП «Опозиційний блок». 
	Запропонував внести зміни до даного проекту рішення: 
	П.1 викласти в наступній редакції «Встановити розмір кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення та поточного ремонту) об’єктів, що споруджуються із залученням коштів бюджету міста, коштів підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста у розмірі 5 500,0 грн». 
Головуючий:	пропоную прийняти даний проект рішення «за основу». 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	прийняти проект рішення «Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів за рахунок коштів бюджету міста та коштів підприємств, установ та організацій, що належать до  комунальної власності міста» за основу.  
За – одноголосно.
	Пропозиція прийняти, проект рішення прийнято за основу. 
Головуючий:	Надійшла пропозиція від депутата Анпілогова Д.В. внести зміни до даного проекту рішення.  
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Голосування:	 Внести зміни до даного проекту рішення, а саме: 
п.1 викласти в наступній редакції: «Встановити розмір кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення та поточного ремонту) об’єктів, що споруджуються із залученням коштів бюджету міста, коштів підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста у розмірі 5 500,0 грн». 
За – одноголосно.
	Пропозиція прийнята, зміни затверджено. 
Протокольний запис: Внести зміни до проекту рішення , а саме: 
п.1 «Встановити розмір кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення та поточного ремонту) об’єктів, що споруджуються із залученням коштів бюджету міста, коштів підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста у розмірі 5 500,0 грн.».
Голосування:	Прийняти рішення «Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів за рахунок коштів бюджету міста та коштів підприємств, установ та організацій, що належать до  комунальної власності міста» зі змінами. 
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1367 додається).

Слухали:	Про підтримку звернення профспілкової організації ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання  Азот» до Президента України Порошенка П.О., Голови Верховної Ради  України Парубія А.В. та Прем'єр-міністра  України Гройсмана В.Б.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.
Виступив:	Бутков І.М. – депутат міської  ради,   обраний від ПП «Опозиційний блок».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про підтримку звернення профспілкової організації ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання  Азот» до Президента України Порошенка П.О., Голови Верховної Ради  України Парубія А.В. та Прем'єр-міністра  України Гройсмана В.Б.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1368 додається).


Головуючий:	На цьому порядок денний 27-ї (чергової)  сесії міської ради вичерпано.



Міський голова                                                     В.В. Казаков



