11

file_0.png

file_1.wmf


СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ
Дев’яностої   (позачергової)  сесії 
VI скликання
14.10.2014 р.
м. Сєвєродонецьк

Головуючий:	Казаков В.В. – міський голова.

Присутні:	27   депутатів міської ради.

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

Протокольний запис: Згідно п. 11 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в України» сесія вважається повноважною якщо в її засіданні приймає участь більше половини депутатів. У нас дана кількість є. Є пропозиція засідання 90-ї  (позачергової) сесії міської ради VI скликання вважати відкритим. Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Вважати засідання 90-ї  (позачергової) сесії міської ради 
VI скликання відкритим.
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

Лунає гімн України.

Слухали:        	Про обрання секретаріату 90-ї (позачергової)  сесії міської ради.
Доповідав:         Казаков В.В. – міський голова:
Для роботи сесії необхідно обрати робочий секретаріат.
Є пропозиція обрати його в кількості 2-х осіб. Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати.
Голосування:	Обрати секретаріат 90-ї (позачергової)  сесії міської ради в кількості 2-х осіб.
За – одноголосно.
Кількісний склад секретаріату затверджено.

Головуючий:     До складу секретаріату пропонуються депутати:
Войтенко Сергій Анатолійович; 
Малеванець Олексій Анатолійович.
Хто за те, щоб обрати даних депутатів до складу секретаріату, прошу проголосувати.
Голосування:	Затвердити секретаріат 90-ї (позачергової) сесії міської ради у складі:
Войтенко Сергій Анатолійович; 
Малеванець Олексій Анатолійович.
За – одноголосно.
Персональний склад 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 90-ї (позачергової) сесії міської ради.
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

Слухали:	Про формування порядку денного 90-ї (позачергової)  сесії міської ради.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.

Порядок денний 90-ї (позачергової) сесії міської ради:

1.	Про внесення змін до міського бюджету на 2014 рік.
2.	Про погодження Розрахунку амортизаційних відрахувань за липень - вересень 2014 р.  та Плану заходів на ІV квартал 2014 р. щодо використання амортизаційних відрахувань за липень - вересень 2014р.на відновлення основних фондів, наданих концесіонером - ТОВ «ТАУН СЕРВІС».
3.	Про затвердження Додаткової угоди  №12 від 29.09.2014 р. до Концесійного  договору №1 від 02.07.2009 р. на об'єкт комунальної власності  територіальної громади м.Сєвєродонецька Луганської обл. - цілісний  майновий комплекс КП «Сєвєродонецькводоканал».
4.	Про скасування рішення № 4049 від 25 вересня 2014 року  вісімдесят дев'ятої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради «Про закриття чотирьох додаткових дошкільних груп у дошкільному навчальному закладі № 26 відділу освіти та відкриття чотирьох груп у дошкільному підрозділі навчально-виховного комплексу «Гармонія».
5.	Про виділ чотирьох дошкільних груп дошкільного навчального закладу № 26, в тому числі майна, прав, обов'язків та злиття їх з навчально-виховним комплексом «Гармонія» (загальноосвітній навчальний заклад I-II ступенів - дошкільний навчальний заклад  (дитячий садок) міста Сєвєродонецька Луганської області.
6.	Про застосування інженерно - інфраструктурних факторів при виготовленні витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок міста Сєвєродонецьк.
7.	Про поновлення договорів оренди землі: 
7.1.	ТОВ «ТАРА-МАРКЕТ»;
7.2.	гр. Музичуку М.Ф.;
7.3.	ТОВ «МРІЯ-ІНВЕСТ»;
7.4.	гр. Посошку В.М.;
7.5.	гр. Михайличу М.М.;
7.6.	гр. Логачовій К.М.;
7.7.	гр. Анікєєву В.Ю.

Головуючий:	Є пропозиція прийняти за основу порядок денний. Якщо нема заперечень, прошу  проголосувати.
Голосування:	Прийняти за основу порядок денний 90-ї (позачергової)  сесії міської ради.
За – одноголосно.
Порядок денний прийнято за основу.

Головуючий       У кого є  зміни або доповнення до порядку денного?

Виступив:	Кузьмінов Ю.К. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з гуманітарних питань: освіти, культури, духовності, спорту, молодіжної політики, обраний від Партії регіонів. 
		Запропонував виключити з порядку денного питання № 7 
«	Про поновлення договорів оренди землі: 
			7.1.	ТОВ «ТАРА-МАРКЕТ»;
			7.2.	гр. Музичуку М.Ф.;
			7.3.	ТОВ «МРІЯ-ІНВЕСТ»;
			7.4.	гр. Посошку В.М.;
			7.5.	гр. Михайличу М.М.;
			7.6.	гр. Логачовій К.М.;
			7.7.	гр. Анікєєву В.Ю.».	
Головуючий:	Надійшла  пропозиція від депутата Кузьмінова Ю.К. виключити з порядку денного питання № 7 у повному обсязі.
Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Виключити з порядку денного питання № 7
 	«Про поновлення договорів оренди землі: 
			7.1.	ТОВ «ТАРА-МАРКЕТ»;
			7.2.	гр. Музичуку М.Ф.;
			7.3.	ТОВ «МРІЯ-ІНВЕСТ»;
			7.4.	гр. Посошку В.М.;
			7.5.	гр. Михайличу М.М.;
			7.6.	гр. Логачовій К.М.;
			7.7.	гр. Анікєєву В.Ю.».
За – 1; 
Проти – 23; 
Утримались – 4. 
Пропозиція не прийнята.

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

Виступили:	Мураховський О.О. –  депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії  по забезпеченню законності, правопорядку, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян, обраний від Партії регіонів. 
		Запропонував внести до порядку денного питання «Про затвердження форми Договору про спільну діяльність».  	 
		Бондаренко О.В. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань охорони здоров`я та соціального захисту населення, обраний від Партії регіонів.
Головуючий:	надійшла пропозиція від депутата Мураховського О.О. включити  до порядку денного питання «Про затвердження форми Договору про спільну діяльність». 
		Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Включити до порядку денного питання «Про затвердження форми Договору про спільну діяльність».
	За – 21; 
	Проти – 5; 
	Утримались – 2.
Пропозиція  прийнята.
  
Головуючий:       У кого є  зміни або доповнення до порядку денного?

Виступив:	Малеванець О.А. – депутат міської ради, заступник голови постійної депутатської комісії по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, обраний від Партії регіонів. 
		Запропонував включити до порядку денного питання «Про розміщення Регіонального представництва Агенства ООН у справах біженців в приміщенні за адресою: м.Сєвєродонецьк, пр. Радянський, 12».
Головуючий:	надійшла пропозиція від депутата Малеванця О.А. включити  до порядку денного питання. 
		Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Включити до порядку денного питання «Про розміщення Регіонального представництва Агенства ООН у справах біженців в приміщенні за адресою: м.Сєвєродонецьк, 
пр. Радянський, 12». 
	За – одноголосно. 
Пропозиція  прийнята.

Головуючий:	У кого ще є  зміни або доповнення до порядку денного?
Хто за те, щоб прийняти порядок денний в цілому, прошу голосувати.
Голосування:	Прийняти в цілому порядок денний 90-ї (позачергової)  сесії міської ради.
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята, порядок денний 90-ї (позачергової)  сесії міської ради затверджено в цілому.

Головуючий:	Переходимо до розгляду питань порядку денного.

Слухали:	Про внесення змін до міського бюджету на 2014 рік.
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  перший заступник міського голови.
Виступили:	Малеванець О.А. – депутат міської ради, заступник голови постійної депутатської комісії по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, обраний від Партії регіонів. 
		Запропонував внести зміни до даного проекту рішення	у зв’язку з необхідністю термінового ремонту покрівлі будинку за адресою  пр. Радянській, 56 виділивши додаткові кошти, за рахунок залишку коштів бюджету розвитку на початок року, у сумі 60317,00 грн. Кошти виділити  управлінню житлово-комунального  господарства міської ради. 
	Бондаренко О.В. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань охорони здоров`я та соціального захисту населення, обраний від Партії регіонів.
Єрмоленко В.В. – депутат міської ради, секретар  постійної депутатської комісії з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ, обраний від Партії регіонів; 
	Журба Ю.А. –   депутат міської ради, секретар  постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів, обраний від Партії регіонів.
Терьошин С.Ф. – депутат міської ради, обраний від Партії регіонів.
	Запропонував виділити додаткові кошти, за рахунок залишку коштів бюджету  розвитку на початок року, у сумі 118032,00грн на капітальний ремонт ДНЗ № 43. Кошти виділити відділу капітального будівництва міської ради.
Головуючий:    	Пропоную з початку даний проект рішення взяти за основу. Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:     Прийняти даний проект рішення за основу.
За – одноголосно.
	Пропозиція прийнята.
Головуючий:	надійшла пропозиція від депутата Малеванця О.А.  внести зміни до даного проекту рішення. 
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	внести зміни до проекту рішення «Про внесення змін до міського бюджету на 2014 рік», а саме: виділити додаткові кошти, за рахунок залишку коштів бюджету  розвитку на початок року, у сумі 118032,00грн на капітальний ремонт ДНЗ № 43. Кошти виділити  управлінню житлово-комунального  господарства міської ради. 
	За – одноголосно.
	Пропозиція прийнята.
Головуючий:	надійшла пропозиція від депутата Терьошина С.Ф. внести зміни до даного проекту рішення. 
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
Голосування:	внести зміни до проекту рішення «Про внесення змін до міського бюджету на 2014 рік», а саме: виділити додаткові кошти, за рахунок залишку коштів бюджету  розвитку на початок року, у сумі 118032,00грн на капітальний ремонт ДНЗ № 43. Кошти виділити відділу капітального будівництва міської ради.
	За – одноголосно.
	Пропозиція прийнята.
Протокольний запис: Проект рішення прийнято зі змінами запропонованими депутатами Малеванцем О.А. та Терьошиним С.Ф.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до міського бюджету на 2014 рік» зі змінами, а саме збільшити суму в п.1 на 178349 грн.
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4125 додається).

Слухали:	Про погодження Розрахунку амортизаційних відрахувань за липень - вересень 2014 р.  та Плану заходів на ІV квартал 2014 р. щодо використання амортизаційних відрахувань за липень - вересень 2014р.на відновлення основних фондів, наданих концесіонером - ТОВ «ТАУН СЕРВІС».
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  перший заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення "Про погодження Розрахунку амортизаційних відрахувань за липень - вересень 2014 р.  та Плану заходів на ІV квартал 2014 р. щодо використання амортизаційних відрахувань за липень - вересень 2014р.на відновлення основних фондів, наданих концесіонером – 
ТОВ «ТАУН СЕРВІС».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4126 додається).

Слухали:	Про затвердження Додаткової угоди  №12 від 29.09.2014 р. до Концесійного  договору № 1 від 02.07.2009 р. на об'єкт комунальної власності  територіальної громади м.Сєвєродонецька Луганської обл. - цілісний  майновий комплекс КП «Сєвєродонецькводоканал».
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  перший заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Додаткової угоди  №12 від 29.09.2014 р. до Концесійного  договору № 1 від 02.07.2009 р. на об'єкт комунальної власності  територіальної громади м.Сєвєродонецька Луганської обл. - цілісний  майновий комплекс КП «Сєвєродонецькводоканал».
За – 27; 
Проти – 1; 
Утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4127 додається).

Слухали:	Про розміщення Регіонального представництва Агенства ООН у справах біженців в приміщенні за адресою: м.Сєвєродонецьк, пр. Радянський, 12.
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  перший заступник міського голови.
Виступив:	Єрмоленко В.В. – депутат міської ради, секретар  постійної депутатської комісії з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ, обраний від Партії регіонів
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про розміщення Регіонального представництва Агенства ООН у справах біженців в приміщенні за адресою: м.Сєвєродонецьк, пр. Радянський, 12».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4128 додається).

Слухали:	Про скасування рішення № 4049 від 25 вересня 2014 року  вісімдесят дев'ятої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради «Про закриття чотирьох додаткових дошкільних груп у дошкільному навчальному закладі № 26 відділу освіти та відкриття чотирьох груп у дошкільному підрозділі навчально-виховного комплексу «Гармонія».
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про скасування рішення № 4049 від 
25 вересня 2014 року  вісімдесят дев'ятої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради «Про закриття чотирьох додаткових дошкільних груп у дошкільному навчальному закладі № 26 відділу освіти та відкриття чотирьох груп у дошкільному підрозділі навчально-виховного комплексу «Гармонія».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4129 додається).

Слухали:	Про виділ чотирьох дошкільних груп дошкільного навчального закладу № 26, в тому числі майна, прав, обов'язків та злиття їх з навчально-виховним комплексом «Гармонія» (загальноосвітній навчальний заклад I-II ступенів - дошкільний навчальний заклад  (дитячий садок) міста Сєвєродонецька Луганської області».
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про виділ чотирьох дошкільних груп дошкільного навчального закладу № 26, в тому числі майна, прав, обов'язків та злиття їх з навчально-виховним комплексом «Гармонія» (загальноосвітній навчальний заклад I-II ступенів - дошкільний навчальний заклад  (дитячий садок) міста Сєвєродонецька Луганської області».
За – 2; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4130 додається).

Слухали:	Про застосування інженерно - інфраструктурних факторів при виготовленні витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок міста Сєвєродонецьк.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про застосування інженерно - інфраструктурних факторів при виготовленні витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок міста Сєвєродонецьк».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4131 додається).

Слухали:	Про поновлення договорів оренди землі 
ТОВ «ТАРА-МАРКЕТ».
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Виступили:	Бондаренко О.В. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань охорони здоров`я та соціального захисту населення, обраний від Партії регіонів; 
	Лєдньова І.О. – в.о. начальника відділу земельних відносин міської ради; 
	Єрмоленко В.В. – депутат міської ради, секретар  постійної депутатської комісії з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ, обраний від Партії регіонів.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договорів оренди землі: ТОВ «ТАРА-МАРКЕТ».
За – 26; 
Проти – 2; 
Утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4132 додається).

Слухали:	Про поновлення договору оренди землі гр. Музичуку М.Ф.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договору оренди землі гр. Музичуку М.Ф.».
За – 27; 
Проти – 1; 
Утримались  – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4133 додається).

Слухали:	Про поновлення договорів оренди землі ТОВ «МРІЯ-ІНВЕСТ».
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договорів оренди землі ТОВ «МРІЯ-ІНВЕСТ».
За – 27; 
Проти – 1; 
Утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4134 додається).

Слухали:	Про поновлення договору оренди землі гр. Посошку В.М.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договору оренди землі гр. Посошку В.М.».
За – 27; 
Проти – 1; 
Утримались  – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4135 додається).

Слухали:	Про поновлення договору оренди землі гр. Михайличу М.М.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договору оренди землі гр. Михайличу М.М.».
За – 27; 
Проти  – 1; 
Утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4136 додається).

Слухали:	Про поновлення договору оренди землі гр. Логачовій К.М.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договору оренди землі гр. Логачовій К.М.».
За – 27; 
Проти – 1; 
Утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4137 додається).

Слухали:	Про поновлення договору оренди землі гр. Анікєєву В.Ю.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договору оренди землі гр. Анікєєву В.Ю.».
За – 27; 
Проти – 1; 
Утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4138 додається).

Слухали:	Про затвердження форми Договору про спільну діяльність.
Доповідав:	Мураховський О.О. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії по забезпеченню законності, правопорядку, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян, обраний від Партії регіонів.
Виступили:	Бондаренко О.В. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань охорони здоров`я та соціального захисту населення, обраний від Партії регіонів; 
	Малеванець О.А. – депутат міської ради, заступник голови постійної депутатської комісії по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, обраний від Партії регіонів; 
	Терьошин С.Ф. –  депутат міської ради, обраний від Партії регіонів; 
	Самарський С.В. – депутат міської ради, обраний від ВО «Батьківщина»; 
	Волохов І.В. – депутат міської ради, обраний від Партії регіонів.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження форми Договору про спільну діяльність».
За – 21;
Проти – 7;
Утримались – 0.
Рішення не прийнято.

Головуючий:	На цьому порядок денний 90-ї (позачергової)  сесії міської ради вичерпано.



Міський голова                                                     В.В. Казаков




