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СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ
Дев’яносто першої   (чергової)  сесії 
VI скликання

31.10.2014 р.
м. Сєвєродонецьк

Головуючий:	Казаков В.В. – міський голова.

Присутні:	34   депутата міської ради.

Відсутні депутати: Бєкєтова Г.М., Васильченко М.В., Волчков І.В., 
Дорохов В.О., Єлисєєв С.М., Єршов В.І., Живага В.В., Корчагін П.П., Мішин В.Я.,  Сазонова Л.М., Середа А.І., Філіппов В.О., Черкасов К.В., Халін Є.В., Ханювченко В.І., Черножукова О.В.

Протокольний запис: Згідно п. 11 ст. 46 Закону України «Про місцеве   самоврядування в України» сесія вважається повноважною, якщо в її засіданні приймає участь більше половини депутатів. У нас дана кількість є. Є пропозиція засідання 91-ї  (чергової) сесії міської ради VI  скликання вважати відкритим. Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Вважати засідання 91-ї  (чергової) сесії міської ради 
VI скликання відкритим.
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

Лунає гімн України.

Слухали:            Про обрання секретаріату 91-ї (чергової)  сесії міської ради.

Доповідав:         Казаков В.В. – міський голова:
Для роботи сесії необхідно обрати робочий секретаріат.
Є пропозиція обрати його в кількості 2-х осіб. Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати.
Голосування:	Обрати секретаріат 91-ї (чергової)  сесії міської ради в кількості 2-х осіб.
За – одноголосно.
Кількісний склад робочого секретаріату затверджено.

Головуючий:     До складу робочого секретаріату пропонуються депутати:
Куниця Сергій Павлович; 
Чебанов Микола Михайлович.
Хто за те, щоб обрати даних депутатів до складу робочого секретаріату, прошу проголосувати.
Голосування:	Затвердити робочий секретаріат 91-ї (чергової) сесії міської ради у складі:
Куниця Сергій Павлович; 
Чебанов Микола Михайлович.
За – одноголосно.
Персональний склад робочого секретаріату затверджено.

Головуючий:	Є пропозиція функції лічильної комісії покласти на робочий секретаріат. Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Функції лічильної комісії покласти на робочий секретаріат 91-ї (чергової) сесії міської ради.
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

Слухали:	Про формування порядку денного 91-ї (чергової)  сесії міської ради.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.

Порядок денний 91-ї (чергової) сесії міської ради:

1.	Про внесення змін до міського бюджету на 2014 рік.
2.	Про затвердження Положення про фінансове управління Сєвєродонецької міської ради в новій редакції.
3.	Про внесення змін до рішення 89- сесії Сєвєродонецької міської ради 
VI скликання  від 25.09.2014р. №4034 «Про затвердження структури виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради».
4.	Про внесення змін до рішення 89- сесії Сєвєродонецької міської ради 
VI скликання  від 25.09.2014р. №4033 «Про внесення змін до рішення 83-ї сесії Сєвєродонецької міської ради VI скликання від 27.03.2014р. 
№ 3639 «Про затвердження загальної чисельності працівників виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради».
5.	Про присвоєння чергового рангу міському голові Казакову В.В.
6.	Про затвердження Звіту про хід виконання «Програми  відчуження об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецьк на 2012 - 2014 роки» за II та III квартали 2014 року.
7.	Про внесення змін до рішення 90- ї (позачергової) сесії Сєвєродонецької міської ради шостого  скликання  від 14 жовтня 2014р. №4128 "Про розміщення Регіонального представництва Агенства ООН у справах біженців в приміщенні за адресою: м.Сєвєродонецьк, пр. Радянський, 12».
8.	Про виконання рішення 73-ї сесії Сєвєродонецької міської ради №3126 від 10.10.2013 р. «Про затвердження «Міської комплексної цільової Програми підтримки КП «РМСПГ Сєвєродонецькі вісті» на 2014 рік».
9.	Про затвердження «Міської комплексної цільової Програми підтримки КП «РМСПГ»  Сєвєродонецькі вісті» на 2015 рік».
10.	Про виконання рішення 28-ї сесії міської ради VI скликання № 1151 
від 22.12.2011 р. «Про затвердження Міської програми «Захист прав, свобод та законних інтересів дітей в м.Сєвєродонецьку на 2012 - 
2016 роки» за I півріччя 2014 року.
11.	Про  приєднання Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 3 відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради до Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 2 відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради.
12.	Про надання дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок:
12.1.	гр. Агафонову С.М.;
12.2.	гр. Коротич А.Д.
13.	Про надання дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під існуючі індивідуальні гаражи:
13.1.	гр. Долотовій Н.Л.;
13.2.	гр. Бондарчук Л.С.;
13.3.	гр. Кравченко С.О.;
13.4.	гр. Янишевському Я.А.
14.	Про внесення змін до рішення вісімдесят четвертої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради № 3809 від 24.04.2014р. «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» та 
гр. Антоненко О.І.».
15.	Про припинення права користування земельними  ділянками:
15.1.	гр. Ігнатенко  І.А.;
15.2.	ТОВ «Сєвєродончанка».
16.	Про передачу у власність земельних ділянок:
16.1.	гр. Хозєєвій Т.М., гр. Глуховій Л.М.;
16.2.	гр. Гордєєву О.А.
17.	Про передачу у постійне користування земельних ділянок КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ».
18.	Про відмову у передачі в оренду земельної ділянки гр. Коротуну М.В.
19.	Про поновлення договорів оренди землі:
19.1.	ТОВ СП «ЗДОРОВ'Я»;
19.2.	гр. Дорошеву В.І.;
19.3.	гр. Каплуну В.В.;
19.4.	гр. Вороніній Н.М.;
19.5.	гр. гр. Вороніну А.В.;
19.6.	гр. Кривобоку В.В.
20.	Про відмову у поновленні  договору оренди землі  гр. Поліщуку А.П.
21.	Про відмову у внесенні  змін до договорів оренди землі.
22.	Про надання дозволу на розробку технічної документації  із  землеустрою щодо встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі   (на місцевості):
22.1.	гр. Моісеєнко А.В.;
22.2.	гр. Кіріченко М.А.;
22.3.	гр. Коротич А.Д.
23.	Про  відмову    КП     «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО  САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ» у передачі в постійне користування земельних ділянок.
24.	Про відмову КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО  САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ» у передачі в постійне користування земельної ділянки    за     адресою:     Луганська       область, м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, район буд. 11.
25.	Про  відмову  у внесенні  змін  до   договору оренди землі  ДП «Центральний ринок міста Сєвєродонецька» Луганської обласної спілки споживчих товариств.
26.	Про внесення змін до рішення 83-ої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради № 3783 від 27.03.2014р. «Про продаж  земельної  ділянки  комунальної   власності  ПП «УСПІХ».

Додаткові питання:

1.	Про внесення змін до рішення 1-ї сесії Сєвєродонецької міської ради 
VI скликання від 11.11.2010р. № 1  «Про підсумки виборів депутатів міської ради та міського голови і визначення їх повноважень» та рішення 86-ї сесії Сєвєродонецької міської ради VI скликання від 12.06.2010р 
№ 3976 «Про внесення змін до рішення 1-ї сесії Сєвєродонецької міської ради VI скликання від 11.11.2010р. № 1  «Про підсумки виборів депутатів міської ради та міського голови і визначення їх повноважень».
2.	Про внесення змін до рішення 2-ї (позачергової) сесії міської ради 
VI скликання від 18.11.10р № 14 «Про обрання персонального складу постійних комісій міської ради VІ скликання» та внесення змін до рішення 86-ї (позачергової) сесії міської ради VI скликання від 12.06.14р № 3977 «Про внесення змін до рішення 2-ї (позачергової) сесії міської ради VI скликання від 18.11.10р № 14 «Про обрання персонального складу постійних комісій міської ради VІ скликання».
3.	Про затвердження Ольшанського О.В. на посаду заступника міського голови, начальника ФКМ міської ради.
4.	Про відмову ТОВ «ТАУН СЕРВІС» у наданні розстрочки по сплаті концесійного платежу за 3 квартал 2014 року.
5.	Про припинення права користування земельною ділянкою 
гр. Шопіну М.В.
6.	Про передачу у власність земельної ділянки гр. Ковалевському П.С.
7.	Про поновлення договору оренди землі ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» (під будівництво газопроводу).
8.	Про деякі питання надання земельних ділянок під розміщення тимчасових споруд на території м. Сєвєродонецька.
9.	Про відмову у поновленні договорів оренди землі.
10.	Про відмову у внесенні змін до рішення 83-ї (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради № 3783 від 27.03.2014р. «Про продаж земельної ділянки комунальної власності ПП «УСПІХ».

Головуючий:	Є пропозиція прийняти за основу порядок денний. Якщо нема заперечень, прошу  проголосувати.
Голосування:	Прийняти за основу порядок денний 91-ї (чергової)  сесії міської ради.
За – одноголосно.
Порядок денний прийнято за основу.

Головуючий:     В ході підготовки до сесії виникли деякі зміни:
- Журба Ю.А. – депутат міської ради, секретар постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів пропонує виключити з порядку денного питання 
№ 2 «Про затвердження Положення про фінансове управління Сєвєродонецької міської ради в новій редакції».
Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:    	Виключити з порядку денного питання № 2 «Про затвердження Положення про фінансове управління Сєвєродонецької міської ради в новій редакції».
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.
 
	- Терьошин С.Ф. – заступник міського голови просить виключити з порядку денного питання № 11 «Про  приєднання Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 3 відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради до Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи	№ 2 відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради». 
Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:    	Виключити з порядку денного питання № 11 «Про  приєднання Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 3 відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради до Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи	№ 2 відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради». 
За – одноголосно.
	Пропозиція прийнята.

	- Постійна депутатська комісія з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ пропонує виключити з порядку денного наступні питання: 
№ 19.3 «Про поновлення договору оренди землі 
гр. Каплуну В.В.»; 
№ 19.4 «Про поновлення договору оренди землі 
гр. Вороніній Н.М. »; 
№ 19.5 «Про поновлення договору оренди землі 
гр. Вороніну А.В.»; 
№ 19.6 «Про поновлення договору оренди землі 
гр. Кривобоку В.В.»; 
№ 20 «Про відмову у поновленні  договору оренди землі  
гр. Поліщуку А.П.»; 
№ 23 «Про  відмову    КП     «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО  САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ» у передачі в постійне користування земельних ділянок»; 
№ 24 «Про відмову КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО  САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ» у передачі в постійне користування земельної ділянки    за     адресою:     Луганська       область, м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, район буд. 11»; 
№ 26 «Про внесення змін до рішення 83-ої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради № 3783 від 27.03.2014р. «Про продаж  земельної  ділянки  комунальної   власності  ПП «УСПІХ».
Головуючий:	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:  	Виключити з порядку денного питання: 
№ 19.3 «Про поновлення договору оренди землі 
гр. Каплуну В.В.»; 
№ 19.4 «Про поновлення договору оренди землі 
гр. Вороніній Н.М. »; 
№ 19.5 «Про поновлення договору оренди землі 
гр. Вороніну А.В.»; 
№ 19.6 «Про поновлення договору оренди землі 
гр. Кривобоку В.В.»; 
№ 20 «Про відмову у поновленні  договору оренди землі  гр. Поліщуку А.П.»; 
№ 23 «Про  відмову    КП     «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО  САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПО-ДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ» у передачі в постійне користування земельних ділянок»; 
№ 24 «Про відмову КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО  САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПО-ДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ» у передачі в постійне користування земельної ділянки    за     адресою:    Луганська       область, м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, район буд. 11»; 
№ 26 «Про внесення змін до рішення 83-ої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради № 3783 від 27.03.2014р. «Про продаж  земельної  ділянки  комунальної   власності  ПП «УСПІХ».
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята. 

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

Виступив:	Терьошин С.Ф. – депутат міської ради, обраний від Партії регіонів. 
	Запропонував включити до порядку денного питання «Про внесення доповнень до рішення 104-ї сесії міської ради 
від 26.08.2010 року № 4352 «Про затвердження програми капітального будівництва та забезпечення технічного нагляду за об'єктами будівництва та ахітектурними об'єктами м. Сєвєродонецька на 2010-2017 роки».
Головуючий:	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Включити до порядку денного питання: «Про внесення доповнень до рішення 104-ї сесії міської ради 
від 26.08.2010 року № 4352 «Про затвердження програми капітального будівництва та забезпечення технічного нагляду за об'єктами будівництва та ахітектурними об'єктами м. Сєвєродонецька на 2010-2017 роки».
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

Виступив:	Гуленко С.О. – депутат міської ради, обраний від КПУ.
	Запропонував розглянути додаткові питання № 1 , № 2 та 
№ 3  першими.   
Головуючий:	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Розглянути першими додаткові питання: №1 «Про внесення змін до рішення 1-ї сесії Сєвєродонецької міської ради 
VI скликання від 11.11.2010р. № 1  «Про підсумки виборів депутатів міської ради та міського голови і визначення їх повноважень» та рішення 86-ї сесії Сєвєродонецької міської ради VI скликання від 12.06.2010р 
№ 3976 «Про внесення змін до рішення 1-ї сесії Сєвєродонецької міської ради VI скликання від 11.11.2010р. № 1  «Про підсумки виборів депутатів міської ради та міського голови і визначення їх повноважень»; № 2 «Про внесення змін до рішення 2-ї (позачергової) сесії міської ради VI скликання від 18.11.10р № 14 «Про обрання персонального складу постійних комісій міської ради 
VІ скликання» та внесення змін до рішення 86-ї (позачергової) сесії міської ради VI скликання від 12.06.14р № 3977 «Про внесення змін до рішення 2-ї (позачергової) сесії міської ради VI скликання від 18.11.10р № 14 «Про обрання персонального складу постійних комісій міської ради VІ скликання»; № 3 «Про затвердження Ольшанського О.В.на посаду заступника міського голови, начальника ФКМ міської ради».
Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
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 91-ї (чергової)  сесії міської ради.
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята, порядок денний 91-ї (чергової)  сесії міської ради затверджено в цілому.

Головуючий:	Переходимо до розгляду питань порядку денного.

Слухали:	Про внесення змін до рішення 1-ї сесії Сєвєродонецької міської ради VI скликання від 11.11.2010р. № 1  «Про підсумки виборів депутатів міської ради та міського голови і визначення їх повноважень» та рішення 86-ї сесії Сєвєродонецької міської ради VI скликання від 12.06.2010р № 3976 «Про внесення змін до рішення 1-ї сесії Сєвєродонецької міської ради VI скликання від 11.11.2010р. № 1  «Про підсумки виборів депутатів міської ради та міського голови і визначення їх повноважень».
Доповідав:	Гавриленко А.А. –  секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 1-ї сесії Сєвєродонецької міської ради VI скликання від 11.11.2010р. № 1  «Про підсумки виборів депутатів міської ради та міського голови і визначення їх повноважень» та рішення 86-ї сесії Сєвєродонецької міської ради VI скликання 
від 12.06.2010р № 3976 «Про внесення змін до рішення 
1-ї сесії Сєвєродонецької міської ради VI скликання від 11.11.2010р. № 1  «Про підсумки виборів депутатів міської ради та міського голови і визначення їх повноважень».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4139 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення 2-ї (позачергової) сесії міської ради VI скликання від 18.11.10р № 14 «Про обрання персонального складу постійних комісій міської ради 
VІ скликання» та внесення змін до рішення 86-ї (позачергової) сесії міської ради VI скликання від 12.06.14р № 3977 «Про внесення змін до рішення 2-ї (позачергової) сесії міської ради VI скликання від 18.11.10р № 14 «Про обрання персонального складу постійних комісій міської ради VІ скликання».
Доповідав:	Гавриленко А.А. –  секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 
2-ї (позачергової) сесії міської ради VI скликання від 18.11.10р № 14 «Про обрання персонального складу постійних комісій міської ради VІ скликання» та внесення змін до рішення 86-ї (позачергової) сесії міської ради 
VI скликання від 12.06.14р № 3977 «Про внесення змін до рішення 2-ї (позачергової) сесії міської ради VI скликання від 18.11.10р № 14 «Про обрання персонального складу постійних комісій міської ради VІ скликання».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4140 додається).

Слухали:	Про затвердження Ольшанського О.В. на посаду заступника міського голови, начальника ФКМ міської ради.
Доповідав:	Казаков В.В. –  міський голова.
Виступили:	Самарський С.В. – депутат міської ради, обраний від ВО «Батьківщина»; 
	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; 
	Гуленко С.О. –депутат міської ради, обраний від КПУ.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження 
Ольшанського О.В.  на посаду заступника міського голови, начальника ФКМ міської ради».
За – 33; 
Проти – 0; 
Утримались – 2.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4141 додається).

Слухали:	Про внесення змін до міського бюджету на 2014 рік.
Доповідав:	Чернишин П.Г. – перший заступник міського голови.
Виступили:	Самарський С.В. – депутат міської ради, обраний від ВО «Батьківщина»; 
	Малеванець О.А. – депутат міської ради, заступник голови постійної депутатської  комісії по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, обраний від Партії регіонів. 
	Запропонував внести зміни до даного проекту рішення: 
	1. За рахунок залишку бюджету розвитку на початок року передбачити 903499 грн. на капітальний ремонт електричних мереж житлових будинків за адресами: 
	вул. Танкістів, 26 – 142705грн.; 
	вул. Сметаніна,30  – 50020грн.; 
	вул. Гагаріна, 10б – 155657 грн.; 
	вул. Маяковського, 17а – 101827 грн.; 
	вул. Партизанська, 43а – 40297 грн.;  
	пр. Гвардійський, 7а –178337 грн.; 
	вул. Гагаріна,6 – 179668 грн. 
	2. Передбачити кошти на капітальний ремонт сантехвузлів гуртожитку по  вул. Партизанська,12 в сумі 34794 грн. 
	3. У зв’язку з подорожчанням вартості робіт з капітального ремонту квартири житлового будинку № 3 по вул. Енергетиків, необхідно додатково виділити 38933 грн. замість 19124 грн., що вже передбачені в проекті цього рішення.
		Кошти виділити  управлінню житлово-комунального  господарства міської ради. 
		За рахунок закриття раніше виділених асигнувань є необхідність передбачити кошти: 
	На капітальний ремонт павільйонів ДНЗ № 38 в сумі 102247 грн.; 

На проектні роботи з капітального ремонту моста через 
р. Борова для відновлення руху автотранспорту в сумі 
150000 грн. 
	На заміну віконних блоків в нежитловому комплексі колишнього дитячого комбінату № 43 СДЮК «Юність» за адресою: вул. Гагаріна, 115а в сумі 830079 грн. 
На капітальний ремонт покрівлі та термоізоляцію фасаду критих кортів розташованих за адресою: вул. Вілєсова, 4а в сумі 921833 грн. 
Кошти виділити відділу капітального будівництва міської ради.
	Журба Ю.А. – депутат міської ради, , секретар постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів, обраний від Партії регіонів. 
	Запропонував взяти за основу даний проект рішення. 
Головуючий:    	Надійшла пропозиція від депутат Журби Ю.А. даний проект рішення взяти за основу. 
Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Прийняти даний проект рішення за основу.
За – одноголосно.
	Пропозиція прийнята.
Виступили:	Гуленко С.О. – депутат міської ради, обраний від КПУ; 
	Журба Ю.А. – депутат міської ради, , секретар постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів, обраний від Партії регіонів; 
	Малеванець О.А. – депутат міської ради, заступник голови постійної депутатської  комісії по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, обраний від Партії регіонів; 
	Самарський С.В. – депутат міської ради, обраний від ВО «Батьківщина»; 
	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 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: 
	1. За рахунок залишку бюджету розвитку на початок року передбачити 903499 грн. на капітальний ремонт електричних мереж житлових будинків за адресами: 
	вул. Танкістів, 26 – 142705грн.; 
	вул. Сметаніна,30  –50020грн.; 
	вул. Гагаріна, 10б – 155657 грн.; 
	вул. Маяковського, 17а – 101827 грн.; 
	вул. Партизанська, 43а – 40297 грн.;  
	пр. Гвардійський, 7а –178337 грн.; 
	вул. Гагаріна,6 – 179668 грн. 
	2. Передбачити кошти на капітальний ремонт сантехвузлів гуртожитку по  вул. Партизанська,12 в сумі 34794 грн. 
	3. У зв’язку з подорожчанням вартості робіт з капітального ремонту квартири житлового будинку №3 по вул. Енергетиків, необхідно додатково виділити 38933 грн. замість 19124 грн., що вже передбачені в проекті цього рішення.
		Кошти виділити  управлінню житлово-комунального  господарства міської ради. 
		За рахунок закриття раніше виділених асигнувань є необхідність передбачити кошти: 
	На капітальний ремонт павільйонів ДНЗ № 38 в сумі 102247 грн.; 

На проектні роботи з капітального ремонту моста через 
р. Борова для відновлення руху автотранспорту в сумі 
150000 грн. 
На заміну віконних блоків в нежитловому комплексі колишнього дитячого комбінату № 43 СДЮК «Юність» за адресою: вул. Гагаріна, 115а в сумі 830079 грн. 
На капітальний ремонт покрівлі та термоізоляцію фасаду критих кортів розташованих за адресою: вул. Вілєсова, 4а в сумі 921833 грн. 
Кошти виділити відділу капітального будівництва міської ради. 
Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
За – одноголосно.
	Пропозиція прийнята.
Виступив:	Журба Ю.А. – депутат міської ради, , секретар постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів, обраний від Партії регіонів.
	Запропонував внести зміни до проекту рішення, а саме: перерозподілити кошти в сумі 3тис. грн. з Центру соціальної служби для сім’ї дітей та молоді на перевірку теплолічильника за адресою вул. Леніна , 32-а.
Головуючий:	Надійшла пропозиція від депутата Журби Ю.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:
перерозподілити кошти в сумі 3тис. грн. з Центру соціальної служби для сім’ї дітей та молоді на перевірку теплолічильника за адресою вул. Леніна , 32-а.
За – одноголосно.
	Пропозиція прийнята
Протокольний запис: Прийняти рішення зі змінами запропонованими депутами Малеванцем О.А. та Журбою Ю.А.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до міського бюджету на 2014 рік» з наступними змінами:
1. За рахунок залишку бюджету розвитку на початок року передбачити 903499 грн. на капітальний ремонт електричних мереж житлових будинків за адресами: 
	вул. Танкістів, 26 – 142705грн.; 
	вул. Сметаніна,30  –50020грн.; 
	вул. Гагаріна, 10б – 155657 грн.; 
	вул. Маяковського, 17а – 101827 грн.; 
	вул. Партизанська, 43а – 40297 грн.;  
	пр. Гвардійський, 7а –178337 грн.; 
	вул. Гагаріна,6 – 179668 грн. 
	2. Передбачити кошти на капітальний ремонт сантехвузлів гуртожитку по  вул. Партизанська,12 в сумі 34794 грн. 
	3. У зв’язку з подорожчанням вартості робіт з капітального ремонту квартири житлового будинку № 3 по вул. Енергетиків, необхідно додатково виділити 38933 грн. замість 19124 грн., що вже передбачені в проекті цього рішення.
		Кошти виділити  управлінню житлово-комунального  господарства міської ради. 
		За рахунок закриття раніше виділених асигнувань є необхідність передбачити кошти: 
	На капітальний ремонт павільйонів ДНЗ № 38 в сумі 102247 грн.; 

На проектні роботи з капітального ремонту моста через 
р. Борова для відновлення руху автотранспорту в сумі 
150000 грн. 
На заміну віконних блоків в нежитловому комплексі колишнього дитячого комбінату № 43 СДЮК «Юність» за адресою: вул. Гагаріна, 115а в сумі 830079 грн. 
На капітальний ремонт покрівлі та термоізоляцію фасаду критих кортів розташованих за адресою: вул. Вілєсова, 4а в сумі 921833 грн. 
                            Кошти виділити відділу капітального будівництва міської ради;
-  перерозподілити кошти в сумі 3тис. грн. з Центру соціальної служби для сім’ї дітей та молоді на перевірку теплолічильника за адресою вул. Леніна , 32-а.
За – 33; 
Проти – 0; 
Утримались – 2.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4142 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення 89- сесії Сєвєродонецької міської ради VI скликання  від 25.09.2014р. № 4034 «Про затвердження структури виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради».
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  перший заступник міського голови.
Виступили:	Самарський С.В. – депутат міської ради, обраний від ВО «Батьківщина»; 
	Гуленко С.О. – депутат міської ради, обраний від КПУ. 
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 89- сесії Сєвєродонецької міської ради VI скликання  від 25.09.2014р. № 4034 «Про затвердження структури виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради».
За – 34; 
Проти – 1; 
Утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4143 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення 89- сесії Сєвєродонецької міської ради VI скликання  від 25.09.2014р. № 4033 «Про внесення змін до рішення 83-ї сесії Сєвєродонецької міської ради VI скликання від 27.03.2014р. № 3639 «Про затвердження загальної чисельності працівників виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради».
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  перший заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 89- сесії Сєвєродонецької міської ради VI скликання  від 25.09.2014р. № 4033 «Про внесення змін до рішення 83-ї сесії Сєвєродонецької міської ради VI скликання від 27.03.2014р. № 3639 «Про затвердження загальної чисельності працівників виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4144 додається).

Слухали:	Про присвоєння чергового рангу міському голові 
Казакову В.В.
Доповідав:	Чернишин П.Г. – перший заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про присвоєння чергового рангу міському голові Казакову В.В.».
За – 33; 
Проти – 0; 
Утримались – 2.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4145 додається).

Слухали:	Про затвердження Звіту про хід виконання «Програми  відчуження об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецьк на 2012 - 2014 роки» у II та III квартали 2014 року.
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  перший заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Звіту про хід виконання «Програми  відчуження об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецьк на 2012 - 2014 роки» за II та III квартали 2014 року».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4146 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення 90- ї (позачергової) сесії Сєвєродонецької міської ради шостого  скликання  від 
14 жовтня 2014р. № 4128 «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.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 
90- ї (позачергової) сесії Сєвєродонецької міської ради шостого  скликання  від 14 жовтня 2014р. № 4128 «Про розміщення Регіонального представництва Агенства ООН у справах біженців в приміщенні за адресою: м.Сєвєродонецьк, 
пр. Радянський, 12».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4147 додається).

Слухали:	Про відмову ТОВ «ТАУН СЕРВІС» у наданні розстрочки по сплаті концесійного платежу за 3 квартал 2014 року.
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про відмову ТОВ «ТАУН СЕРВІС» у наданні розстрочки по сплаті концесійного платежу за 
3 квартал 2014 рок».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4148 додається).

Слухали:	Про виконання рішення 73-ї сесії Сєвєродонецької міської ради № 3126 від 10.10.2013 р. «Про затвердження «Міської комплексної цільової Програми підтримки КП «РМСПГ Сєвєродонецькі вісті» на 2014 рік».
Доповідав:	Гавриленко А.А. –  секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про виконання рішення 73-ї сесії Сєвєродонецької міської ради № 3126 від 10.10.2013 р. «Про затвердження «Міської комплексної цільової Програми підтримки КП «РМСПГ Сєвєродонецькі вісті» на 2014 рік».
За – 34; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4149 додається).

Слухали:	Про затвердження «Міської комплексної цільової Програми підтримки КП «РМСПГ «Сєвєродонецькі вісті» на 2015 рік».
Доповідав:	Гавриленко А.А. –  секретар ради.
Виступив:	Самарський С.В. – депутат міської ради, обраний від ВО «Батьківщина».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження «Міської комплексної цільової Програми підтримки КП «РМСПГ «Сєвєродонецькі вісті» на 2015 рік».
За – 34; 
Проти –  0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4150 додається).

Слухали:	Про виконання рішення 28-ї сесії міської ради VI скликання № 1151 від 22.12.2011 р. «Про затвердження Міської програми «Захист прав, свобод та законних інтересів дітей в м.Сєвєродонецьку на 2012 - 2016 роки» за I півріччя 
2014 року».
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про виконання рішення 28-ї сесії міської ради VI скликання № 1151 від 22.12.2011 р. «Про затвердження Міської програми «Захист прав, свобод та законних інтересів дітей в м.Сєвєродонецьку на 2012 - 
2016 роки» за I півріччя 2014 року».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4151 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Агафонову С.М.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
гр. Агафонову С.М.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4152 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Коротич А.Д.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
гр. Коротич А.Д.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4153 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під існуючий індивідуальний  гараж гр. Долотовій Н.Л.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під існуючий індивідуальний  гараж гр. Долотовій Н.Л.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4154 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під існуючий індивідуальний  гараж гр. Бондарчук Л.С.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під існуючий індивідуальний  гараж гр. Бондарчук Л.С.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4155 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під існуючий індивідуальний  гараж гр. Кравченко С.О.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під існуючий індивідуальний  гараж гр. Кравченко С.О.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4156 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під існуючий індивідуальний  гараж гр. Янишевському Я.А.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під існуючий індивідуальний  гараж гр. Янишевському Я.А.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4157 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення вісімдесят четвертої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради №  3809 від 24.04.2014р. «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» та 
гр. Антоненко О.І.».
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення вісімдесят четвертої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради № 3809 від 24.04.2014р. «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» 
та гр. Антоненко О.І.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4158 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельною  ділянкою гр. Ігнатенко  І.А.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення права користування земельною  ділянкою гр. Ігнатенко  І.А.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4159 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельними  ділянками ТОВ «Сєвєродончанка».
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення права користування земельними  ділянками ТОВ «Сєвєродончанка».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4160 додається).

Слухали:	Про передачу у власність земельних ділянок 
гр. Хозєєвій Т.М., гр. Глуховій Л.М.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу у власність земельних ділянок гр. Хозєєвій Т.М., гр. Глуховій Л.М.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4161 додається).

Слухали:	Про передачу у власність земельної ділянки 
гр. Гордєєву О.А.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу у власність земельної ділянки гр. Гордєєву О.А.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4162 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Коротуну М.В.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Коротуну М.В.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4163 додається).

Слухали:	Про поновлення договору оренди землі ТОВ СП «ЗДОРОВ'Я».
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договору оренди землі ТОВ СП «ЗДОРОВ'Я».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4164 додається).

Слухали:	Про поновлення договору оренди землі гр. Дорошеву В.І.
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. Дорошеву В.І.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4165 додається).

Слухали:	Про   надання    дозволу  на    розробку    технічної документації  із  землеустрою щодо встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі   (на місцевості) 
гр. Моісеєнко А.В.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про   надання    дозволу  на    розробку    технічної документації  із  землеустрою щодо встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі   (на місцевості) 
гр. Моісеєнко А.В.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4166 додається).

Слухали:	Про   надання    дозволу  на    розробку    технічної документації  із  землеустрою щодо встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі   (на місцевості) 
гр. Кіріченко М.А.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про   надання    дозволу  на    розробку    технічної документації  із  землеустрою щодо встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі   (на місцевості) 
гр. Кіріченко М.А.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4167 додається).

Слухали:	Про   надання    дозволу  на    розробку    технічної документації  із  землеустрою щодо встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі   (на місцевості) 
гр. Коротич А.Д.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про   надання    дозволу  на    розробку    технічної документації  із  землеустрою щодо встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі   (на місцевості) 
гр. Коротич А.Д.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4168 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Шопіну М.В.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Шопіну М.В.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4169 додається).

Слухали:	Про передачу у власність земельної ділянки 
гр. Ковалевському П.С.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу у власність земельної ділянки гр. Ковалевському П.С.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4170 додається).

Слухали:	Про поновлення договору оренди землі ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» (під будівництво газопроводу).
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договору оренди землі ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» (під будівництво газопроводу)».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4171 додається).

Слухали:	Про деякі питання надання земельних ділянок під розміщення тимчасових споруд на території 
м. Сєвєродонецька.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про деякі питання надання земельних ділянок під розміщення тимчасових споруд на території 
м. Сєвєродонецька».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4172 додається).

Слухали:	Про відмову у поновленні договорів оренди землі.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про відмову у поновленні договорів оренди землі».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4173 додається).

Слухали:	Про відмову у внесенні змін до рішення 83-ї (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради № 3783 від 27.03.2014р. «Про продаж земельної ділянки комунальної власності ПП «УСПІХ».
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про відмову у внесенні змін до рішення 83-ї (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради № 3783 
від 27.03.2014р. «Про продаж земельної ділянки комунальної власності ПП «УСПІХ».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4174 додається).

Слухали:	Про передачу у постійне користування земельних ділянок КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ».
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. 
	Запропонував внести зміни в преамбулі  до даного проекту рішення:  після слів «…відповідно до пропозицій постійної комісії з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ..» доповнити : «протокол № 149 від 7.10.2014р.»;
	Кас’яненько О.В. – начальник відділу земельних відносин міської ради; 
	Бутков І.М. – депутат міської ради, голова  постійної депутатської комісії з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ, обраний від Партії регіонів; 
	Гуленко С.О. – депутат міської ради, обраний від КПУ.
Протокольний запис: Прийняти проект рішення прийнято зі змінами запропонованими депутатом Бондаренком О.В.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу у постійне користування земельних ділянок КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ» зі змінами , а саме: в преамбулі  після слів «…відповідно до пропозицій постійної комісії з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ..» доповнити:  «протокол № 149 від 7.10.2014р.».
За – 32; 
Проти – 1; 
Утримались – 2.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4175 додається).

Слухали:	Про відмову у внесенні  змін до договорів оренди землі.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Виступили:	Самарський С.В. депутат міської ради, обраний від 
ВО «Батьківщина»; 
	Мураховський О.О. – депутат міської ради, депутат міської ради, голова  постійної депутатської комісії по забезпеченню законності, правопорядку, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян, обраний від Партії регіонів.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про відмову у внесенні  змін до договорів оренди землі».
За – 33; 
Проти – 1; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4176 додається).

Слухали:	Про  відмову  у внесенні  змін  до   договору оренди землі  ДП «Центральний ринок міста Сєвєродонецька» Луганської обласної спілки споживчих товариств.
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Виступили:	Самарський С.В. депутат міської ради, обраний від 
ВО «Батьківщина»; 
	Малеванець О.А. – депутат міської ради, заступник голови  постійної депутатської комісії по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, обраний від Партії регіонів; 
	Бутков І.М. – депутат міської ради, голова  постійної депутатської комісії з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ, обраний від Партії регіонів. 
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про  відмову  у внесенні  змін  до   договору оренди землі  ДП «Центральний ринок міста Сєвєродонецька» Луганської обласної спілки споживчих товариств».
За – 34; 
Проти – 1; 
Утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4177 додається).

Слухали:	Про внесення доповнень до рішення 104-ї сесії міської ради від 26.08.2010 року № 4352 «Про затвердження програми капітального будівництва та забезпечення технічного нагляду за об'єктами будівництва та архітектурними об'єктами м. Сєвєродонецька на 2010-2017 роки».
Доповідав:	Терьошин С.Ф. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення доповнень до рішення 104-ї сесії міської ради від 26.08.2010 року № 4352 «Про затвердження програми капітального будівництва та забезпечення технічного нагляду за об'єктами будівництва та архітектурними об'єктами м. Сєвєродонецька 
на 2010-2017 роки».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4178 додається).

Різне:

Виступили:	Чернишин П.Г. – перший заступник міського голови. 
Надав інформацію щодо підключення до опалення житлових будинків та соціально-побутових  об’єктів міста, про порядок оплати  за опалення в місті та віялове відключення від електропостачання деяких будинків міста.   
	Казаков В.В. –  міський голова
Доповів про проекти, які передбачають освітлення міських вулиць    Новикова,   Маяковського,   Донецька   тощо   з  застосуванням    енергозберігаючих     систем.
Проінформував про роботу над проектом по встановленню в дошкільних навчальних закладах та школах теплових енергозберігаючих насосів. 
Довів до відома про ситуацію що склалась навколо реконструкції моста через річку Борова.




Головуючий:	На цьому порядок денний 91-ї (чергової)  сесії міської ради вичерпано.



Міський голова                                                     В.В. Казаков


