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СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ
Дев’яносто четвертої   (позачергової)  сесії 
VI скликання

11.12.2014 р.
м. Сєвєродонецьк

Головуючий:	Казаков В.В. – міський голова.

Присутні:	32  депутата міської ради.

Відсутні депутати:  Бєкєтова Г.М., Бутков І.М., Васильченко М.В., 
Волчков І.В., Єлисєєв С.М., Живага В.В., Корчагін П.П., 
Кузнєцов С.М., Кузьмінов Ю.К., Ляшенко Г.В., Мішин В.Я., Сазонова Л.М., Таратута С.О., Філіппов В.О., Черкасов К.В., Халін Є.В., Ханювченко В.І., Черножукова О.В.

Протокольний запис: Згідно п. 11 ст. 46 Закону України «Про місцеве   самоврядування в України» сесія вважається повноважною, якщо в її засіданні приймає участь більше половини депутатів. У нас дана кількість є. Є пропозиція засідання 94-ї  (чергової) сесії міської ради VI  скликання вважати відкритим. Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Вважати засідання 94-ї  (позачергової) сесії міської ради 
VI скликання відкритим.
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

Лунає Гімн України.

Слухали:        	Про обрання секретаріату 94-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 робочий секретаріат 94-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; 
Колочко Петро Васильович.
Хто за те, щоб обрати даних депутатів до складу секретаріату, прошу проголосувати.
Голосування:	Затвердити секретаріат 94-ї (позачергової) сесії міської ради у складі:
Войтенко Сергій Анатолійович; 
Колочко Петро Васильович.
За – одноголосно.
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 
94-ї (позачергової) сесії міської ради.
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

Слухали:	Про формування порядку денного 94-ї (позачергової)  сесії міської ради.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.

Порядок денний 94-ї (позачергової) сесії міської ради:

1.	Про внесення змін до міського бюджету на 2014рік.
2.	Про продовження терміну дії Договору користування (позички) майном територіальної громади міста Києва від 25.02.2009 року.
3.	Про затвердження Статуту  територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської області.

Головуючий:	Є пропозиція прийняти за основу порядок денний. Якщо нема заперечень, прошу  проголосувати.
Голосування:	Прийняти за основу порядок денний 94-ї (позачергової)  сесії міської ради.
За – одноголосно.
Порядок денний прийнято за основу.

Головуючий       У кого є  зміни або доповнення до порядку денного?

Виступила:	Колєснік Н.С. – депутат міської ради, заступник голови  постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів, обрана від Партії регіонів. 
	Запропонувала включити до порядку денного питання «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2014 року за № 4188 «Про затвердження проекту договору про погашення заборгованості за виконання гарантійних зобов’язань».  
Головуючий:	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Включити до порядку денного питання: «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2014 року за № 4188 «Про затвердження проекту договору про погашення заборгованості за виконання гарантійних зобов’язань».
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

Головуючий       У кого є  зміни або доповнення до порядку денного?

Виступив:	Самарський С.В.  – депутат міської ради, обраний від ВО «Батьківщина». 
	Запропонував внести до порядку денного наступні питання: 
        		        1.    «Про громадські слухання  в місті Сєвєродонецьку».
2.    «Про місцеві ініціативи в місті Сєвєродонецьку».
	3. «Про перейменування площі Радянська в площу Визволителів». 
	4.   «Про скасування рішення від 31 жовтня 2014 року 
№ 4172 «Про деякі питання надання земельних ділянок під розміщення тимчасових споруд на території 
м. Сєвєродонецьк». 
	Рибальченко Є.М. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності, обраний від Партії регіонів.  
Головуючий:	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Включити до порядку денного питання  	«Про громадські слухання  в місті Сєвєродонецьку». 
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.
Включити до порядку денного питання «Про місцеві ініціативи в місті Сєвєродонецьку».
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.
Головуючий:	Запропонував розглянути питання «Про перейменування площі Радянська в площу Визволителів» в установленому порядку на одній з найближчих сесій міської ради. 
Голосування:	Розглянути питання «Про перейменування площі Радянська в площу Визволителів» в установленому порядку на одній з найближчих сесій міської ради.
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.
Головуючий: 	Запропонував розглянути питання «Про скасування рішення від 31 жовтня 2014 року № 4172 «Про деякі питання надання земельних ділянок під розміщення тимчасових споруд на території м. Сєвєродонецьк» на наступній сесію міської ради. 
Голосування:  	Розглянути питання «Про скасування рішення від 31 жовтня 2014 року № 4172 «Про деякі питання надання земельних ділянок під розміщення тимчасових споруд на території 
м. Сєвєродонецьк» на наступній сесії міської ради. 
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 94-ї (позачергової)  сесії міської ради.
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята, порядок денний 94-ї (позачергової)  сесії міської ради затверджено в цілому.

Головуючий:	Переходимо до розгляду питань порядку денного.

Слухали:	Про внесення змін до міського бюджету на 2014рік.
Доповідав:	Чернишин П.Г. – перший  заступник міського голови.
Головуючий:	Пропоную даний проект рішення взяти за основу. 
Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:     Прийняти даний проект рішення за основу.
За – одноголосно.
Виступили:	Колєснік Н.С. – депутат міської ради, заступник голови постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів, обрана від Партії регіонів. 
	Запропонувала внести зміни:  до плану асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів управління житлово - комунального господарства міської ради  за рахунок раніше передбачених коштів на зовнішнє освітлення, на утримання служби «05», що не були освоєні в поточному році, виділити перше -  на науково дослідницькі роботи -  7,00 тис. грн., на обстеження мостів в м.Сєвєродонецьку, а саме через річку Сіверський Донець, друге -  120,00 тис. грн. на зимове утримання доріг та зупинок міського транспорту, третє -   30,00 тис. грн. на придбання комп’ютерної програми моніторингу споживання енергоресурсів в режимі «Енергобаланс». 
	Терьошин С.Ф. – депутат міської ради, обраний від Партії регіонів. 
	Запропонував внести зміни до даного проекту рішення : в рамках внутрішнього  перерозподілу в обсязі виділених коштів бюджетного розпорядника  	з  КФК  130107 зняти 150455 грн.  і перенести на КФК 130110 ті же 150455 грн.  в рамках одного проведеного тендеру і одного розпорядника бюджетних коштів.
Протокольний запис: Прийняти проект рішення зі змінами запропонованими депутатами Колєснік Н.С. та Терьошиним С.Ф.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до міського бюджету на 2014рік» зі змінами, а саме: 
	- до плану асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів управління житлово - комунального господарства міської ради  за рахунок раніше передбачених коштів на зовнішнє освітлення, на утримання служби «05», що не були освоєні в поточному році, виділити перше -  на науково дослідницькі роботи -  7,00 тис. грн.,  на обстеження мостів в м. Сєвєродонецьку, а саме через річку Сіверський Донець, друге -  120,00 тис. грн. на зимове утримання доріг та зупинок міського транспорту, третє -   30,00 тис. грн. на придбання комп’ютерної програми моніторингу споживання енергоресурсів в режимі «Енергобаланс».
- в рамках внутрішнього  перерозподілу в обсязі виділених коштів бюджетного розпорядника  	з  КФК  130107 зняти 150455 грн. і  перенести на КФК 130110 ті же 150455 грн.  в рамках одного проведеного тендеру і одного розпорядника бюджетних коштів. 
	За – одноголосно.
	Рішення прийнято. 
Вирішили:	       (рішення № 4231 додається).

Слухали:	Про продовження терміну дії Договору користування (позички) майном територіальної громади міста Києва від 25.02.2009 року.
Доповідав:	Чернишин П.Г. – перший заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про продовження терміну дії Договору користування (позички) майном територіальної громади міста Києва від 25.02.2009 року».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4232 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2014 року за № 4188 «Про затвердження проекту договору про погашення заборгованості за виконання гарантійних зобов’язань».
Доповідав:	Чернишин П.Г. – перший заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2014 року за № 4188 «Про затвердження проекту договору про погашення заборгованості за виконання гарантійних зобов’язань».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4233 додається).

Слухали:	Про затвердження Статуту  територіальної громади 
м. Сєвєродонецька Луганської області.
Доповідала:	Єфименко Л.Ф. –  керуючий справами виконкому, голова робочої групи з розробки проекту Статуту територіальної громади м. Сєвєродонецька. 
Головуючий:      Пропоную надати слово представнику територіальної громади міста Нежельській О.С.
Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:  Надати слово представнику територіальної громади міста Нежельській О.С.
	За – одноголосно. 
Виступила:	Нежельська О.С. – представник територіальної громади 
	м. Сєвєродонецька. 
	Запропонувала внести зміни до даного проекту рішення:  
	п. 5 статті 19 викласти в наступній редакції  «Внесення місцевої ініціативи здійснюється ініціативною групою, яка зібрала на підтримку місцевої ініціативи не менше 250 підписів виборців». 
Виступили:	Самарський С.В. – депутат міської ради, обраний від ВО «Батьківщин»;
Гуленко С.О. –  депутат міської ради, обраний від КПУ; 
	Рибальченко Є.М. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності, обраний від Партії регіонів; 
	Мураховський О.О. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії по забезпеченню законності, правопорядку, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян, обраний від Партії регіонів. 
Головуючий:    	Пророную прийняти  даний проект рішення за основу. 
Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Прийняти даний проект рішення за основу.
За – одноголосно
Пропозиція прийнята. 
Виступили:	Рибальченко Є.М. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності, обраний від Партії регіонів; 
	Самарський С.В. – депутат міської ради, обраний від ВО «Батьківщини»; 
	Гуленко С.О. –  депутат міської ради, обраний від КПУ; 
	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   п. 5 ст. 19 викласти в наступній редакції: «Внесення місцевої ініціативи здійснюється ініціативною групою, яка зібрала на підтримку місцевої ініціативи не менше 10 % підписів від кількості виборців. 	 
		Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	п. 5 ст. 19 викласти в наступній редакції: «Внесення місцевої ініціативи здійснюється ініціативною групою, яка зібрала на підтримку місцевої ініціативи не менше 10 % підписів від кількості виборців. 
	За – 1; 
	Проти – 32; 
	Утримались – 0. 
	Пропозиція не прийнята. 
Головуючий: 	Надійшла пропозиція   п. 5 ст. 19 викласти в наступній редакції: «Внесення місцевої ініціативи здійснюється ініціативною групою, яка зібрала на підтримку місцевої ініціативи не менше 250 підписів від кількості виборців». 
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
Голосування:	п. 5 ст. 19 викласти в наступній редакції: «Внесення місцевої ініціативи здійснюється ініціативною групою, яка зібрала на підтримку місцевої ініціативи не менше 250 підписів виборців». 
	За – одноголосно. 
	Пропозиція прийнята.
Протокольний запис: Прийняти рішення зі змінами : п. 5 ст. 19 викласти в наступній редакції: «Внесення місцевої ініціативи здійснюється ініціативною групою, яка зібрала на підтримку місцевої ініціативи не менше 250 підписів від кількості виборців».
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Статуту  територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської області» зі змінами,  а саме: п. 5 ст. 19 викласти в наступній редакції: «Внесення місцевої ініціативи здійснюється ініціативною групою, яка зібрала на підтримку місцевої ініціативи не менше 250 підписів від кількості виборців».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4234 додається). 

Слухали:	Про місцеві ініціативи в місті Сєвєродонецьку.
Доповідав:	Самарський С.В. – депутат міської ради, обраний від ВО «Батьківщин».
Виступили:	Гуленко С.О. –  депутат міської ради, обраний від КПУ; 
	Рибальченко Є.М. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності, обраний від Партії регіонів;
	Казаков В.В. – міський голова. 
	Запропонував робочій групі з розробки проекту Статуту територіальної громади м. Сєвєродонецька доопрацювати питання «Про громадські слухання  в місті Сєвєродонецьку»  і «Про місцеві ініціативи в місті Сєвєродонецьку», зробити відповідні висновки та винести на наступну сесію міської ради поточного року узгодженні проекти рішень з цих питань. 
Голосування:	робочій групі з розробки проекту Статуту територіальної громади м. Сєвєродонецька доопрацювати питання «Про громадські слухання  в місті Сєвєродонецьку»  і «Про місцеві ініціативи в місті Сєвєродонецьку», зробити відповідні висновки та винести на наступну сесію міської ради поточного року узгодженні проекти рішень з цих питань. 
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

 


Головуючий:	На цьому порядок денний 94-ї (позачергової)  сесії міської ради вичерпано.





Міський голова                                                     В.В. Казаков




