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СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ
Дев’яносто п’ятої   (чергової)  сесії 
VI скликання

25.12.2014 р.
м. Сєвєродонецьк

Головуючий:	Казаков В.В. – міський голова.

Присутні:	31   депутат міської ради.

Відсутні депутати:  Бєкєтова Г.М., Васильченко М.В., Водяник Р.В.,  
Волчков І.В., Єлисєєв С.М., Єршов В.І., Живага В.В., 
Івонін В.Р.,  Корчагін П.П., , Ляшенко Г.В., Мішин В.Я., Сазонова Л.М., Середа А.І.,  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 95-ї  (чергової) сесії міської ради VI  скликання вважати відкритим. Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Вважати засідання 95-ї  (чергової) сесії міської ради 
VI скликання відкритим.
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

Лунає Гімн України.

Слухали:          Про обрання робочого секретаріату 95-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 95-ї (чергової)  сесії міської ради в кількості 2-х осіб.
За – одноголосно.
Кількісний склад секретаріату затверджено.

Головуючий:     До складу робочого секретаріату пропонуються депутати:
Малеванець Олексій Анатолійович; 
Царьов Віталій Валентинович.
Хто за те, щоб обрати даних депутатів до складу секретаріату, прошу проголосувати.
Голосування:	Затвердити робочий секретаріат 95-ї (чергової) сесії міської ради у складі:
Малеванець Олексій Анатолійович; 
Царьов Віталій Валентинович.
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 95-ї (чергової) сесії міської ради.
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

Слухали:	Про формування порядку денного 95-ї (чергової)  сесії міської ради.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.

Порядок денний 95-ї (чергової) сесії міської ради:

1.	Про затвердження загальної чисельності працівників виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради на 2015 рік.
2.	Про затвердження структури виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради на 2015 рік.
3.	Про внесення змін до міського бюджету на 2014рік.
4.	Про тимчасовий обсяг міського бюджету на І квартал 2015 року.
5.	Про звільнення на 2015 рік від сплати державного мита Служби у справах дітей міської ради.
6.	Про внесення змін до рішення 69-ї сесії міськради від 30.01.2014 року 
	№ 3404 «Про затвердження «Програми соціально-економічного і культурного розвитку м. Сєвєродонецька на 2014 рік».
7.	Про хід виконання рішення сесії міської ради від 25.10.2007р. № 1433 «Про затвердження «Програми розвитку міського електротранспорту 
	м. Сєвєродонецька на період до 2007-2015 роки» (зі змінами), 
за 2014 рік.
8.	Про хід виконання рішення тридцять дев'ятої сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 24.05.2012 року № 1751 «Про затвердження міської цільової соціально-економічної Програми із забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа на 2013-2015 роки» в 2014 році.
9.	Про затвердження Звіту про виконання Плану заходів на ІІІ квартал 2014р. щодо використання амортизаційних відрахувань за квітень-червень 2014р., наданого концесіонером - ТОВ «ТАУН СЕРВІС».
10.	Про затвердження змін до Статуту комунального закладу «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека».
11.	Про затвердження змін до Статуту комунального закладу «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей».
12.	Про затвердження змін до Статуту комунального закладу «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва імені Й.Б. Курлата».
13.	Про затвердження Програми висвітлення діяльності Сєвєродонецької міської ради та її виконавчих органів на 2015 рік.
14.	Про хід виконання рішення 28-ї сесії міської ради VІ скликання № 1148 від 22.12.2011 р. «Про затвердження Програми енергоефективності відділу освіти Сєвєродонецької міської ради на 2011-2015 роки» 
за 2014 р.
15.	Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під існуючий індивідуальний гараж 
гр. Пивоваровій О.В.
16.	Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під існуючий індивідуальний гараж 
	гр. Пивоварову М.М.
17.	Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Семенову Є.В.
18.	Про продовження терміну дії дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ «СІТЕК».
19.	Про продовження терміну дії дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під існуючий індивідуальний гараж 
	гр. Богатирьовій Д.О.
20.	Про передачу в оренду земельних ділянок:
20.1.	ТОВ «ОККОСХІДІНВЕСТ»;
20.2.	ТОВ «СПОРТИВНИЙ КЛУБ «СПОРТ – КАРТА».
21.	Про передачу у власність земельних ділянок гр. Тішаковій Л.П. та 
гр. Тішакову О.О.
22.	Про поновлення договорів оренди землі:
22.1.	гр. Клітинському С.О.;
22.2.	гр. Мосяженко Л.Р.;
22.3.	Кредитній спілці «Добробут»;
22.4.	ТОВ «Ескулап».
23.	Про внесення змін до договорів оренди землі:
23.1.	АТ «УКРСИББАНК»;
23.2.	ТОВ «КУСТОС ІНВЕСТ».
24.	Про поновлення договорів оренди землі за матеріалами, представленими відділом земельних відносин.
25.	Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості):
25.1.	гр. Зінченко Є.В. (вулиця Гоголя, 49);
25.2.	гр. Зінченко Є.В. (вулиця Гоголя, 49-Б);
25.3.	гр. Михайличу М.М.
26.	Про поновлення строку дії дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості):
26.1.	гр. Марченко В.В., гр. Мирошніченко В.І., гр. Чабанній К.М.;
26.2.	гр. Клімову О.П.
27.	Про відмову в наданні дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок 
ТОВ «АВТОМОБІЛІСТ».
28.	Про внесення змін до рішення 89-ї (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради № 4070 від 25.09.2014р. «Про передачу в оренду земельної 
	ділянки ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХІМ», ТОВ «АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ», гр. Азарову М.І., 
гр. Кошовцю М.В.
29.	Про внесення змін до рішень сесій міської ради.
30.	Про скасування рішення від 31 жовтня 2014 року № 4172 «Про деякі питання надання земельних ділянок під розміщення тимчасових споруд на території м. Сєвєродонецьк».
31.	Про відмову КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою» в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою.
32.	Про передачу у постійне користування земельних ділянок КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ».
33.	Про припинення договорів оренди землі.
34.	Про відмову у поновленні договору оренди землі гр. Поліщуку А.П.
35.	Про відмову у поновленні договорів оренди землі гр. Вороніну Є.В.
36.	Про затвердження Плану роботи Сєвєродонецької міської ради та її виконавчих органів на 2015 рік і звіт про виконання Плану роботи Сєвєродонецької міської ради та її виконавчих органів за 2014 рік.

Додаткові питання:

1.	Про виконання «Міської соціальної цільової Програми сприяння здійсненню повноважень органами самоорганізації населення на території Сєвєродонецької міської ради на 2014 рік».
2.	Про передачу у власність земельної ділянки гр. Кучеру П.М.
3.	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Голуб В.І.
4.	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Кошкіну А.В.
5.	Про передачу в оренду земельної ділянки під нежиле приміщення у багатоквартирному жилому будинку гр. Білику В.В.
6.	Про поділ земельної ділянки, що перебуває в оренді гр. Панасенко М.А.
7.	Про поновлення договору оренди землі гр. Кривку Д.Ю.
8.	Про поновлення договору оренди землі гр. Кривко Ю.С.
9.	Про надання ТОВ «КУСТОС ІНВЕСТ» дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок.
10.	Про внесення змін до рішення 85-ї сесії Сєвєродонецької міської ради 
	№ 3972 від 29.05.2014р. «Про тимчасове припинення продажу земельних ділянок комунальної власності на території Сєвєродонецької міської ради».

Головуючий:	Є пропозиція прийняти за основу порядок денний. Якщо нема заперечень, прошу  проголосувати.
Голосування:	Прийняти за основу порядок денний 95-ї (чергової)  сесії міської ради.
За – одноголосно.
Порядок денний прийнято за основу.

Головуючий       У кого є  зміни або доповнення до порядку денного?

Виступили:	Бутков І.М. – депутат міської ради, голова комісії з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ, обраний від ПР. 
	Запропонував включити до порядку денного питання «Про продовження терміну дії дозволу на розробку технічних документацій  із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки, проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу». 
	Самарський С.В. – депутат міської ради, обраний від ВО «Батьківщини»; 
	Касьяненко О.В. – начальник відділу земельних відносин міської ради.
Головуючий:	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Включити до порядку денного питання: «Про продовження терміну дії дозволу на розробку технічних документацій  із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки, проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільсько-господарського призначення, що підлягають продажу».
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

Головуючий       У кого є  зміни або доповнення до порядку денного?

Виступили:	Самарський С.В. – депутат міської ради, обраний від ВО «Батьківщини». 
	Запропонував включити до порядку денного наступні питання: 
	«Про затвердження Положення про місцеві ініціативи в місті Сєвєродонецьку»; 
	«Про затвердження Положення про громадські слухання в місті Сєвєродонецьку».
Головуючий:	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Включити до порядку денного питання: «Про затвердження Положення про місцеві ініціативи в місті Сєвєродонецьку» та «Про затвердження Положення про громадські слухання в місті Сєвєродонецьку». 
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

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

Виступив:	Бутков І.М. – депутат міської ради, голова комісії з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, обраний від ПР.
Запропонував надати слово заступнику міського голови Ольшанському О.В.
Головуючий:      Пропоную надати слово Ольшанському О.В., нема заперечень? Ні.
Виступив:           Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Запропонував виключити  з порядку денного наступні питання, з метою подальшого доопрацювання в спеціально створеній для цього комісії: 
№ 30 «Про скасування рішення від 31 жовтня 2014 року 
№ 4172 «Про деякі питання надання земельних ділянок 
під розміщення тимчасових споруд на території 
м. Сєвєродонецьк»;
№ 31 «Про відмову КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою» в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою»;
№ 32 «Про передачу у постійне користування земельних ділянок КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ»;
№ 33 «Про припинення договорів оренди землі»;
№ 34 «Про відмову у поновленні договору оренди землі 
гр. Поліщуку А.П.»;
№ 35 «Про відмову у поновленні договорів оренди землі 
гр. Вороніну Є.В.».
Виступили:         Самарський С.В. – депутат міської ради, обраний від ВО «Батьківщина»;
Рибальченко Є.М. – голова постійної комісії мандатної, обраний від ПР.
Головуючий:	Надійшла пропозиція від заступника міського голови Ольшанського О.В. та голови постійної комісії з питань будівництва, архітектури, земельних відносин 
Буткова І.М. зняти з порядку денного питання №№ 30, 31, 32, 33, 34, 35. Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
Голосування:	Виключити  з порядку денного питання: 
№ 30 «Про скасування рішення від 31 жовтня 2014 року 
№ 4172 «Про деякі питання надання земельних ділянок 
під розміщення тимчасових споруд на території 
м. Сєвєродонецьк»;
№ 31 «Про відмову КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою» в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою»;
№ 32 «Про передачу у постійне користування земельних ділянок КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ»;
№ 33 «Про припинення договорів оренди землі»;
№ 34 «Про відмову у поновленні договору оренди землі 
гр. Поліщуку А.П.»;
№ 35 «Про відмову у поновленні договорів оренди землі 
гр. Вороніну Є.В.».
За – 30;
Проти – 1;
Утримались – 1.
                            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 95-ї (чергової)  сесії міської ради.
За – 30; 
Проти – 0; 
Утримались – 2.
Пропозиція прийнята, порядок денний 95-ї (чергової)  сесії міської ради затверджено в цілому.

Слухали:	Про затвердження загальної чисельності працівників виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради на 
2015 рік.
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  перший заступник міського голови.
Виступив:	Самарський С.В. – депутат міської ради, обраний від ВО «Батьківщини»; 
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження загальної чисельності працівників виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради на 2015 рік».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4235 додається).

Слухали:	Про затвердження структури виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради на 2015 рік.
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  перший заступник міського голови.
Виступили:	Самарський С.В. – депутат міської ради, обраний від ВО «Батьківщини»; 
	Бондаренко О.В. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань охорони здоров`я та соціального захисту населення, обраний від ПР.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження структури виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради на 
2015 рік».
За – 31; 
Проти – 1; 
Утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4236 додається).

Слухали:	Про внесення змін до міського бюджету на 2014рік.
Доповідав:	Чернишин П.Г. – перший заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до міського бюджету на 2014рік».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4237 додається).

Слухали:	Про тимчасовий обсяг міського бюджету на І квартал 
2015 року.
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  перший заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про тимчасовий обсяг міського бюджету на І квартал 2015 року».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4238 додається).

Слухали:	Про звільнення на 2015 рік від сплати державного мита Служби у справах дітей міської ради.
Доповідав:	Чернишин П.Г. – перший заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про звільнення на 2015 рік від сплати державного мита Служби у справах дітей міської ради».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4239 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення 69-ї сесії міськради від 30.01.2014 року № 3404 «Про затвердження «Програми соціально-економічного і культурного розвитку 
м. Сєвєродонецька на 2014 рік».
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 69-ї сесії міськради від 30.01.2014 року № 3404 «Про затвердження «Програми соціально-економічного і культурного розвитку м. Сєвєродонецька на 2014 рік».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4240 додається).

Слухали:	Про хід виконання рішення сесії міської ради від 25.10.2007р. № 1433 «Про затвердження «Програми розвитку міського електротранспорту м. Сєвєродонецька на період до 2007-2015 роки» (зі змінами), за 2014 рік.
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  перший заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про хід виконання рішення сесії міської ради від 25.10.2007р. № 1433 «Про затвердження «Програми розвитку міського електротранспорту м. Сєвєродонецька на період до 2007-2015 роки» (зі змінами), за 2014 рік».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4241 додається).

Слухали:	Про хід виконання рішення тридцять дев'ятої сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 24.05.2012 року № 1751 «Про затвердження міської цільової соціально-економічної Програми із забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа на 2013-2015 роки» в 2014 році.
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  перший заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про хід виконання рішення тридцять дев'ятої сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 24.05.2012 року № 1751 «Про затвердження міської цільової соціально-економічної Програми із забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа на 2013-2015 роки» в 2014 році».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4242 додається).

Слухали:	Про затвердження Звіту про виконання Плану заходів на ІІІ квартал 2014р. щодо використання амортизаційних відрахувань за квітень-червень 2014р., наданого 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 затвердження Звіту про виконання Плану заходів на ІІІ квартал 2014р. щодо використання амортизаційних відрахувань за квітень-червень 2014р., наданого концесіонером - ТОВ «ТАУН СЕРВІС».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4243 додається).

Слухали:	Про затвердження змін до Статуту комунального закладу «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека».
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  перший заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження змін до Статуту комунального закладу «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4244 додається).

Слухали:	Про затвердження змін до Статуту комунального закладу «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей».
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  перший заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження змін до Статуту комунального закладу «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4245 додається).

Слухали:	Про затвердження змін до Статуту комунального закладу «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва імені 
Й.Б. Курлата».
Доповідав:	Чернишин П.Г. – перший заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження змін до Статуту комунального закладу «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва імені Й.Б. Курлата».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4246 додається).

Слухали:	Про виконання «Міської соціальної цільової Програми сприяння здійсненню повноважень органами самоорганізації населення на території Сєвєродонецької міської ради 
на 2014 рік».
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  перший заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про виконання «Міської соціальної цільової Програми сприяння здійсненню повноважень органами самоорганізації населення на території Сєвєродонецької міської ради на 2014 рік».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4247 додається).

Слухали:	Про затвердження Програми висвітлення діяльності Сєвєродонецької міської ради та її виконавчих органів на 2015 рік.
Доповідав:	Гавриленко А.А. –  секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Програми висвітлення діяльності Сєвєродонецької міської ради та її виконавчих органів на 2015 рік».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4248 додається).

Слухали:	Про хід виконання рішення 28-ї сесії міської ради VІ скликання №1148 від 22.12.2011 р. «Про затвердження Програми енергоефективності відділу освіти Сєвєродонецької міської ради на 2011-2015 роки» за 2014 р.
Доповідав:	Терьошин С.Ф.  – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про хід виконання рішення 28-ї сесії міської ради VІ скликання №1148 від 22.12.2011 р. «Про затвердження Програми енергоефективності відділу освіти Сєвєродонецької міської ради на 2011-2015 роки» 
за 2014 р.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4249 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під існуючий індивідуальний гараж гр. Пивоваровій О.В.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – 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. Пивоваровій О.В.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4250 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під існуючий індивідуальний гараж гр. Пивоварову М.М.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – 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. Пивоварову М.М.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4251 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Семенову Є.В.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – 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. Семенову Є.В.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4252 додається).

Слухали:	Про продовження терміну дії дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ТОВ «СІТЕК».
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про продовження терміну дії дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ «СІТЕК».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4253 додається).

Слухали:	Про продовження терміну дії дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під існуючий індивідуальний гараж гр. Богатирьовій Д.О.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про продовження терміну дії дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під існуючий індивідуальний гараж 
гр. Богатирьовій Д.О.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4254 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки 
ТОВ «ОККОСХІДІНВЕСТ».
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ «ОККОСХІДІНВЕСТ».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4255 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки 
ТОВ «СПОРТИВНИЙ КЛУБ «СПОРТ – КАРТА».
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ «СПОРТИВНИЙ КЛУБ «СПОРТ – КАРТА».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4256 додається).
Слухали:	Про передачу у власність земельних ділянок гр. Тішаковій Л.П. та гр. Тішакову О.О.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу у власність земельних ділянок гр. Тішаковій Л.П. та гр. Тішакову О.О.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4257 додається).

Слухали:	Про поновлення договору оренди землі 
гр. Клітинському С.О.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договору оренди землі гр. Клітинському С.О.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4258 додається).

Слухали:	Про поновлення договору оренди землі гр. Мосяженко Л.Р.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договору оренди землі гр. Мосяженко Л.Р.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4259 додається).

Слухали:	Про поновлення договору оренди землі Кредитній спілці «Добробут».
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договору оренди землі Кредитній спілці «Добробут».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4260 додається).

Слухали:	Про поновлення договору оренди землі ТОВ «Ескулап».
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договору оренди землі ТОВ «Ескулап».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4261 додається).

Слухали:	Про внесення змін до договорів оренди землі 
АТ «УКРСИББАНК».
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до договорів оренди землі АТ «УКРСИББАНК».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4262 додається).

Слухали:	Про внесення змін до договорів оренди землі 
ТОВ «КУСТОС ІНВЕСТ».
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до договорів оренди землі ТОВ «КУСТОС ІНВЕСТ».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4263 додається).

Слухали:	Про поновлення договорів оренди землі за матеріалами, представленими відділом земельних відносин.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договорів оренди землі за матеріалами, представленими відділом земельних відносин».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4264 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Зінченко Є.В. (вулиця Гоголя, 49).
Доповідав:	Ольшанський О.В. – 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. Зінченко Є.В. (вулиця Гоголя, 49)».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4265 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Зінченко Є.В. (вулиця Гоголя, 
49-Б).
Доповідав:	Ольшанський О.В. – 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. Зінченко Є.В. (вулиця Гоголя, 49-Б)».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4266 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Михайличу М.М.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – 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. Михайличу М.М.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4267 додається).

Слухали:	Про поновлення строку дії дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Марченко В.В., гр. Мирошніченко В.І., гр. Чабанній К.М.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення строку дії дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Марченко В.В., гр. Мирошніченко В.І.	гр. 
Чабанній К.М.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4268 додається).

Слухали:	Про поновлення строку дії дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Клімову О.П.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення строку дії дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Клімову О.П.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4269 додається).

Слухали:	Про відмову в наданні дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок ТОВ «АВТОМОБІЛІСТ».
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про відмову в наданні дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок ТОВ «АВТОМОБІЛІСТ».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4270 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішень сесій міської ради.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішень сесій міської ради».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4271 додається).

Слухали:	Про передачу у власність земельної ділянки гр. Кучеру П.М.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу у власність земельної ділянки гр. Кучеру П.М.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4272 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Голуб В.І.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Голуб В.І.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4273 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Кошкіну А.В.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Кошкіну А.В.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4274 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки під нежиле приміщення у багатоквартирному жилому будинку 
	гр. Білику В.В.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки під нежиле приміщення у багатоквартирному жилому будинку гр. Білику В.В.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4275 додається).

Слухали:	Про поділ земельної ділянки, що перебуває в оренді 
гр. Панасенко М.А.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поділ земельної ділянки, що перебуває в оренді гр. Панасенко М.А.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4276 додається).

Слухали:	Про поновлення договору оренди землі гр. Кривку Д.Ю.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договору оренди землі гр. Кривку Д.Ю.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4277 додається).

Слухали:	Про поновлення договору оренди землі гр. Кривко Ю.С.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договору оренди землі гр. Кривко Ю.С.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4278 додається).

Слухали:	Про надання ТОВ «КУСТОС ІНВЕСТ» дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання ТОВ «КУСТОС ІНВЕСТ» дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4279 додається).

Слухали:	Про продовження терміну дії дозволу на розробку технічних документацій  із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки, проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про продовження терміну дії дозволу на розробку технічних документацій  із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки, проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4280 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення 89-ї (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради № 4070 від 25.09.2014р. «Про передачу в оренду земельної ділянки ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХІМ», ТОВ «АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ», 
гр. Азарову М.І., гр. Кошовцю М.В.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – 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 ПР; 
	Кас’яненько О.В. – начальник відділу земельних відносин міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 89-ї (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради № 4070 від 25.09.2014р. «Про передачу в оренду земельної ділянки ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХІМ», ТОВ «АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ», 
гр. Азарову М.І., гр. Кошовцю М.В.».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4281 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення 85-ї сесії Сєвєродонецької міської ради № 3972 від 29.05.2014р. «Про тимчасове припинення продажу земельних ділянок комунальної власності на території Сєвєродонецької міської ради».
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Виступив:	Самарський С.В. – депутат міської ради, обраний від ВО «Батьківщини».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 85-ї сесії Сєвєродонецької міської ради № 3972 від 29.05.2014р. «Про тимчасове припинення продажу земельних ділянок комунальної власності на території Сєвєродонецької міської ради».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4282 додається).

Слухали:	Про затвердження Плану роботи Сєвєродонецької міської ради та її виконавчих органів на 2015 рік і звіт про виконання Плану роботи Сєвєродонецької міської ради та її виконавчих органів за 2014 рік.
Доповідала:	Єфименко Л.Ф. –  керуючий справами виконкому.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Плану роботи Сєвєродонецької міської ради та її виконавчих органів на 2015 рік і звіт про виконання Плану роботи Сєвєродонецької міської ради та її виконавчих органів за 2014 рік».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4283 додається).

Слухали:	Про затвердження Положення про місцеві ініціативи в місті Сєвєродонецьку.
Доповідала:	Єфименко Л.Ф. –  керуючий справами виконкому, голова робочої групи з розробки  проекту Статуту територіальної         громади м. Сєвєродонецька.
Виступив:	Журба Ю.А. – депутат міської ради, секретар постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів, обраний від ПР.
При оформленні підписних листів графу «серія та номер паспорту» замінити на «контактний телефон».
Протокольний запис: Внести зміни до проекту рішення запропоновані депутатом Журбою Ю.А.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Положення про місцеві ініціативи в місті Сєвєродонецьку» зі змінами: при оформленні підписних листів графу «серія та номер паспорту» замінити на «контактний телефон» .
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4284 додається).

Слухали:	Про затвердження Положення про громадські слухання в місті Сєвєродонецьку.
Доповідав:	Єфименко Л.Ф. –  керуючий справами виконкому, голова робочої групи з розробки  проекту Статуту територіальної         громади м. Сєвєродонецька.
Виступив:	Журба Ю.А. – депутат міської ради, секретар постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів, обраний від ПР.
Абзац сьомий Положення слова «…міська рада…» замінити словами «…міський голова…», далі по тексту.
Протокольний запис: Внести зміни до проекту рішення запропоновані депутатом Журбою Ю.А.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Положення про громадські слухання в місті Сєвєродонецьку» замінивши слова «…міська рада…» на «…міський голова…» в абзаці сьомому даного Положення.
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4285 додається).

Різне:

Виступила:	Плітус О.В. – представник малого бізнесу міста Сєвєродонецька. 
	Привернула увагу до проблем малого бізнесу в місті та звернулась до депутатів міської ради з проханням спільно  розпочати роботу по їх усуненню. 


Головуючий:	На цьому порядок денний 95-ї (чергової)  сесії міської ради вичерпано.



Міський голова                                                     В.В. Казаков

