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СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ
Сотої  (позачергової)  сесії 
VI скликання

07.04.2015 р.
м. Сєвєродонецьк

Головуючий:	Казаков В.В. – міський голова.

Присутні:	32   депутата міської ради.

Відсутні депутати:  Бєкєтова Г.М., Васильченко М.В., Волчков І.В., 
Єлисєєв С.М., Єршов В.І., Живага В.В., Івонін В.Р.,  Корчагін П.П., Кузнєцов С.М., Ляшенко Г.В., Мішин В.Я., 
Сазонова Л.М., Філіппов В.О., Черкасов К.В., Чебанов М.М., 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 100-ї  (позачергової) сесії міської ради VI скликання вважати відкритим. Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Вважати засідання 100-ї  (позачергової) сесії міської ради 
VI скликання відкритим.
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята. 

На запрошення депутатів на сесії присутня заступник голови Луганської військово-цивільної адміністрації Лішик О.П.

Лунає Гімн України.

Слухали:         Про обрання робочого секретаріату 100-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 100-ї (позачергової)  сесії міської ради в кількості 2-х осіб.
За – одноголосно.
Кількісний склад секретаріату затверджено.

Головуючий:     До складу робочого секретаріату пропонуються депутати:
Журба Юрій Анатолійович; 
Дорохов Володимир Олексійович.
Хто за те, щоб обрати даних депутатів до складу секретаріату, прошу проголосувати.
Голосування:	Затвердити робочий секретаріат 100-ї (позачергової) сесії міської ради у складі:
Журба Юрій Анатолійович; 
Дорохов Володимир Олексійович.
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 100-ї (позачергової) сесії міської ради.
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

Слухали:	Про формування порядку денного 100-ї (позачергової)  сесії міської ради.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.

Порядок денний 100-ї (позачергової) сесії міської ради:

1.	Про внесення змін до міського бюджету на 2015рік.
2.	Про обмеження продажу алкогольних напоїв  та пива (крім безалкогольного) на території Сєвєродонецької міської ради.
3.	Про передачу нерухомого майна, що розташоване за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул. Леніна,21 з комунальної власності територіальної громади м.Сєвєродонецька Луганської області у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області.
4.	Про передачу об'єктів нерухомого майна, які розташовані за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, 5 з комунальної власності територіальної громади м.Сєвєродонецька Луганської області у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області.

Головуючий:	Є пропозиція прийняти за основу порядок денний. Якщо нема заперечень, прошу  проголосувати.
Голосування:	Прийняти за основу порядок денний 100-ї (позачергової)  сесії міської ради.
За – одноголосно.
Порядок денний прийнято за основу.

Головуючий       У кого є  зміни або доповнення до порядку денного?

Виступив:	Рибальченко Є.М. - депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності, обраний від ПР. 
	Запропонував включити до порядку денного питання: «Про звільнення Ярового Е.М. з посади головного редактора газети «Сєвєродонецькі вісті» - керівника комунального підприємства «Редакція міської суспільно-політичної газети «Сєвєродонецькі вісті» 
Головуючий:	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Включити до порядку денного питання: «Про звільнення Ярового Е.М. з посади головного редактора газети «Сєвєродонецькі вісті» - керівника комунального підприємства «Редакція міської суспільно-політичної газети «Сєвєродонецькі вісті».
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

Головуючий       У кого ще є  зміни або доповнення до порядку денного?
Виступив:	Малеванець О.А. - депутат міської ради, заступник голови постійної депутатської комісії по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, обраний від ПР.
	Запропонував включити до порядку денного питання: «Про передачу нежитлового приміщення , площею 4760,0 кв.м., що розташоване за адресою: м.Сєвєродонецьк, 
вул. Сметаніна, 5 з комунальної власності територіальної громади м.Сєвєродонецька Луганської області у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області». 
Головуючий:	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Включити до порядку денного питання: «Про передачу нежитлового приміщення , площею 4760,0 кв.м., що розташоване за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, 5 з комунальної власності територіальної громади м.Сєвєродонецька Луганської області у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області».
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 100-ї (позачергової)  сесії міської ради.
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята, порядок денний 100-ї (позачергової)  сесії міської ради затверджено в цілому.

Головуючий:	Переходимо до розгляду питань порядку денного.

Слухали:	Про внесення змін до міського бюджету на 2015рік.
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  перший заступник міського голови.
Виступили:	Гуленко О.С. – 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 ПР.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до міського бюджету на 2015рік».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4512 додається).

Слухали:	Про обмеження продажу алкогольних напоїв  та пива (крім безалкогольного) на території Сєвєродонецької міської ради.
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  перший заступник міського голови.
Виступили:	Самарський С.В. – депутат міської ради, обраний від ВО «Батьківщина»; 
	Єрмоленко В.В. – депутат міської ради, заступник голови постійної депутатської комісії з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ, обраний від ПР; 
	Гуленко О.С. – депутат міської ради, обраний від КПУ.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про обмеження продажу алкогольних напоїв  та пива (крім безалкогольного) на території Сєвєродонецької міської ради».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 2.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4513 додається).

Слухали:	Про передачу нерухомого майна, що розташоване за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 21 з комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської області у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області.
Доповідав:	Ольшанський О.В. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу нерухомого майна, що розташоване за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 21 з комунальної власності територіальної громади 
м. Сєвєродонецька Луганської області у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4514 додається).

Слухали:	Про передачу об'єктів нерухомого майна, які розташовані за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, 5 з комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської області у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області.
Доповідав:	Ольшанський О.В. –  заступник міського голови.
Виступив:	Бондаренко О.В. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань охорони здоров`я та соціального захисту населення, обраний від ПР.
Запропонував доповнити  п. 4 даного проекту рішення наступним змістом «… та на постійну комісію з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення».  
Протокольний запис: Прийняти проект рішення зі змінами запропонованими депутатом Бондаренком О.В.
Голосування: 	Прийняти рішення «Про передачу об'єктів нерухомого майна, які розташовані за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вул. Сметаніна, 5 з комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської області у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області» доповнивши п. 4 наступним змістом «… та на постійну комісію з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення».  
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4515 додається).

Слухали:	Про передачу нежитлового приміщення , площею 
4760,0 кв.м., що розташоване за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, 5 з комунальної власності територіальної громади м.Сєвєродонецька Луганської області у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області.
Доповідав:	Ольшанський О.В. –  заступник міського голови. 
Запропонував внести доповнення до даного проекту рішення: п. 4 доповнити «…та на постійну комісію з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення».  
Виступили:	Волохов І.В. – депутат міської ради, обраний від ПР;
	Маслов Є.О. – начальник департаменту охорони здоров’я Луганської військово-цивільної адміністрації. 
	Запропонував внести зміни до даного проекту рішення, а саме: у п. 1 після слів «...для розміщення» текст замінити на 
«…терапевтичних відділень Луганської обласної клінічної лікарні».  
	Пєнзов О.Ф. – депутат міської ради, обраний від ВО «Батьківщина»; 
	Водяник Р.В. – депутат міської ради, обраний від ПР; 
	Самарський С.В. – депутат міської ради, обраний від ВО «Батьківщина»; 
	Гуленко О.С. – депутат міської ради, обраний від КПУ.  
Головуючий:    	Пропоную даний проект рішення взяти за основу. 
Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:     Прийняти даний проект рішення за основу.
За – 31; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 4. 
	Проект рішення прийнято за основу.
Головуючий:    	Надійшла пропозиція заступника міського голови Ольшанського О.В.  внести доповнення до даного проекту рішення: п. 4 доповнити «..та на постійну комісію з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення».
	Надійшла пропозиція Маслова Є.О. – начальника департаменту охорони здоров’я Луганської військово-цивільної адміністрації внести зміни до даного проекту рішення, а саме: у п. 1 після слів «для розміщення…» текст замінити на «…терапевтичних відділень Луганської обласної клінічної лікарні».
Хто за дані пропозиції, прошу голосувати.
Голосування: 	Внести доповнення  та зміни до проекту рішення, запропоновані заступником міського голови 
Ольшанським О.В. і начальником департаменту охорони здоров’я Луганської військово-цивільної адміністрації Масловим Є.О.  
	За – 26; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 7.
	Зміни та доповнення до проекту прийнято.
Протокольний запис: Прийняти проект рішення зі змінами запропонованими заступником міського голови Ольшанським О.В. та начальника департаменту охорони здоров’я Луганської військово-цивільної адміністрації Маслова Є.О.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу нежитлового приміщення, площею 4760,0 кв.м., що розташоване за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, 5 з комунальної власності територіальної громади м.Сєвєродонецька Луганської області у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області» зі змінами та доповненнями: 
	у п.1 після слів «для розміщення…» текст замінити на 
«…терапевтичних відділень Луганської обласної клінічної лікарні».	
	п. 4 доповнити «та на постійну комісію з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення»; 
	За – 26; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 7.
	Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4516 додається).

Слухали:	Про звільнення Ярового Е.М. з посади головного редактора газети «Сєвєродонецькі вісті» - керівника комунального підприємства «Редакція міської суспільно-політичної газети «Сєвєродонецькі вісті».
Доповідав:	Ольшанський О.В. –  заступник міського голови.
Виступили:	Гуленко О.С. – депутат міської ради, обраний від КПУ; 
	Яровой Е.М. – головний редактор газети «Сєвєродонецькі вісті».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про звільнення Ярового Е.М. з посади головного редактора газети «Сєвєродонецькі вісті» - керівника комунального підприємства «Редакція міської суспільно-політичної газети «Сєвєродонецькі вісті».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4517 додається).



Головуючий:	На цьому порядок денний 100-ї (позачергової)  сесії міської ради вичерпано.



Міський голова                                                     В.В. Казаков



