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СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ
Сто другої   (чергової)  сесії 
VI скликання

30.06.2015 р.
м. Сєвєродонецьк

Головуючий:	Казаков В.В. – міський голова.

Присутні:	26  депутатів міської ради.

Відсутні депутати:  Анпілогов Д.В., Бєкєтова Г.М., Васильченко М.В., Водяник Р.В., Войтенко С.А.,  Волчков І.В., Гуленко С.А., Дорохов В.О., Дубіна В.І.,  Єлисєєв С.М., Живага В.В., Івонін В.Р.,  Корчагін П.П., Ляшенко Г.В.,  Рибальченко Є.М., Сазонова Л.М., Середа А.І., Таратута С.О., Терьошин С.Ф.,   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 102-ї  (чергової) сесії міської ради VI скликання вважати відкритим. Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Вважати засідання 102-ї  (чергової) сесії міської ради 
VI скликання відкритим.
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

Лунає Гімн України. 

Слухали:        Про обрання робочого секретаріату 102-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 102-ї (чергової)  сесії міської ради в кількості 2-х осіб.
За – одноголосно.
Кількісний склад робочого секретаріату затверджено.

Головуючий:     До складу робочого секретаріату пропонуються депутати:
Журба Юрій Анатолійович;
Єрмоленко Володимир Васильович.
Хто за те, щоб обрати даних депутатів до складу робочого секретаріату, прошу проголосувати.
Голосування:	Затвердити робочий секретаріат 102-ї (чергової) сесії міської ради у складі:
Журба Юрій Анатолійович;
Єрмоленко Володимир 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 102-ї (чергової) сесії міської ради.
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

Слухали:	Про формування порядку денного 102-ї (чергової)  сесії міської ради.
Доповідав:	Казаков В.В. – міський голова.

Порядок денний 102-ї (чергової) сесії міської ради:

1.	Про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік.
2.	Про звільнення на 2015 рік від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на об'єкт нежитлової нерухомості по 
вул. Богдана Ліщини - 2-ж2.
3.	Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради 
від 26.02.2015 р. № 4371 «Про затвердження Міської цільової Програми благоустрою м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2015 рік» зі змінами.
4.	Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради 
від 26.02.2015 р. № 4372 «Про затвердження «Міської цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства 
м. Сєвєродонецька на 2015 рік».
5.	Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 26.02.2015 р. № 4356 «Про затвердження «Міської цільової програми фінансової підтримки та здійснення внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, що підпорядковані Сєвєродонецькій міський раді, на 2015 рік».
6.	Про виконання рішення 59-ї сесії міської ради від 28.03.2013 № 2544 «Про затвердження Програми поліпшення якості обслуговування платників податків шляхом створення Центру обслуговування платників податків при Державній податковій інспекції у м. Сєвєродонецьку на 2013-2014 р.р.» за 2014 рік.
7.	Про передачу на баланс відділу культури Сєвєродонецької міської ради закінченого будівництвом об'єкта «Капітальний ремонт КПНЗ «Сєвєродонецька музична школа № 2» (заміна віконних блоків)».
8.	Про передачу на баланс КП «Сєвєродонецьккомунсервіс» закінченого будівництвом об'єкта «Капітальний ремонт доріг с. Павлоград».
9.	Про передачу на баланс КП «Сєвєродонецьккомунсервіс» закінченого будівництвом об'єкта «Капітальний ремонт дороги по вул. Вілєсова».
10.	Про передачу на баланс КП «Житлосервіс «Добробут» УЖКГ Сєвєродонецької міської ради закінченого будівництвом об'єкта «Капітальний ремонт житлового будинку № 7 по вул. Леніна (утеплення будинку)».
11.	Про передачу на баланс КП «Житлосервіс «РИТМ» УЖКГ Сєвєродонецької міської ради закінченого будівництвом об'єкта «Капітальний ремонт житлового будинку № 18 по вул. Менделєєва (утеплення будинку)».
12.	Про передачу на баланс ОСББ «Мир-20» закінченого будівництвом об'єкта «Капітальний ремонт житлового будинку № 20 по вул. Єгорова».
13.	Про передачу на баланс Сєвєродонецькому дитячо-юнацькому комплексу «Юність» закінченого будівництвом об'єкта «Капітальний ремонт системи гарячого водопостачання дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Альянс» Сєвєродонецького дитячо-юнацького комплексу «Юність».
14.	Про затвердження нової редакції Статуту Сєвєродонецького дитячо-юнацького комплексу «Юність».
15.	Про затвердження Статуту Борівського навчально-виховного комплексу (загальноосвітній навчальний заклад І-III ступенів - дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)) Сєвєродонецької міської ради Луганської області.
16.	Про хід виконання рішення 15-ї сесії міської ради від 26.05.2011р. № 554 «Про затвердження міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла в м. Сєвєродонецьк 
на 2011-2017 роки» за 2014 рік.
17.	Про затвердження Звіту про виконання Плану заходів на I квартал 
2015 р. щодо використання амортизаційних відрахувань за жовтень - грудень 2014 р., наданого концесіонером - ТОВ «ТАУН СЕРВІС».
18.	Про погодження інвестиційної програми ТОВ «ТАУН СЕРВІС», розробленої відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 381
від 14.12.2012 року.
19.	Про надання дозволу ТОВ «ТАУН СЕРВІС» на списання з активу підприємства основних засобів, та зняття з активу підприємства основних засобів,.що отримані в концесію.
20.	Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Бутенку А.О.
21.	Про відмову гр.Постильзі О.О. в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою.
22.	Про продовження терміну дії дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під існуючі індивідуальні гаражі:
22.1.	гр.Тюгашкіну Г.М. та гр.Лємєсу В.А.;
22.2.	гр.Чорному І.В. та гр.Балабану С.І.
23.	Про передачу в оренду земельних ділянок:
23.1.	гр. Кіріченко М.А. (гараж);
23.2.	гр. Татаркіну Ю.А. (гараж).
24.	Про поновлення договору оренди землі ТОВ «КОМПАНІЯ «МОСТКОМ».
25.	Про відмову у поновленні договорів оренди землі:
25.1.     гр. Вороніну Є.В.;
25.2.	гр. Поліщуку А.П.;
25.3.	гр. Березовському І.Р.;
25.4.	гр. Карасьову В.Ю.
26.	Про встановлення податку на майно в частині плати за землю на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради.
27.	Про відмову у наданні пільги по сплаті земельного податку на 2015 рік гр. Орлєнковій Т.В.
28.	Про відмову у наданні пільги по сплаті земельного податку на період з 01.06.2015р. по 31.12.2015р. ДНЗ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ».
29.	Про відмову у наданні дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Карасьову В.Ю. (павільйон).
30.	Про внесення змін до рішення 95-ї (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради № 4276 від 25.12.2014р. «Про поділ земельної ділянки, що перебуває в оренді гр. Панасенко М.А.».
31.	Про поновлення договорів оренди землі за матеріалами, представленими відділом земельних відносин.
32.	Про затвердження штатного розкладу Борівського навчально-виховного комплексу ( загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад ( ясла-садок ) Сєвєродонецької міської ради Луганської області.
33.	Про введення штатних одиниць до Борівського навчально-виховного комплексу ( загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад ( ясла-садок) Сєвєродонецької міської ради Луганської області.
34.	Про реалізацію Проекту таборів з денним перебуванням Сєвєродонецького дитячо-юнацького комплексу «Юність», в рамках літньої оздоровчої кампанії 2015 року, «Райдуга дитинства».

Головуючий:	Є пропозиція прийняти за основу порядок денний. Якщо нема заперечень, прошу  проголосувати.
Голосування:	Прийняти за основу порядок денний 102-ї (чергової)  сесії міської ради.
За – одноголосно.
Порядок денний прийнято за основу.

Головуючий:     В ході підготовки до сесії виникла необхідність розглянути деякі  питання, які були оприлюдненні на офіційному сайті міської ради та розглянуті профільними постійними депутатськими комісіями:
Я,  як міський голова, згідно  діючого  законодавства,  а саме:   п. 2, ст. 51 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», прошу внести   до порядку денно два питання: 
-  «Про внесення змін до рішення четвертої (чергової) сесії міської ради шостого скликання № 30 від 09 грудня 2010 року «Про внесення змін до рішення першої сесії міської ради шостого скликання № 5 від 11 листопада 2010 року «Про утворення виконавчого комітету  міської ради та визначення його кількісного складу».
Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:    включити до порядку денного питання «Про внесення змін до рішення четвертої (чергової) сесії міської ради шостого скликання № 30 від 09 грудня 2010 року «Про внесення змін до рішення першої сесії міської ради шостого скликання № 5 від 11 листопада 2010 року «Про утворення виконавчого комітету  міської ради та визначення його кількісного складу» .
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята. 

-  «Про внесення змін до рішення першої сесії міської ради шостого скликання № 7 від 11 листопада 2010 року «Про затвердження персонального складу виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради».
Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
Голосування:    включити до порядку денного питання «Про внесення змін до рішення першої сесії міської ради шостого скликання № 7 від 11 листопада 2010 року «Про затвердження персонального складу виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради».
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

	-  «Про перейменування вулиці Леніна».
Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
Голосування:     включити до порядку денного питання «Про перейменування вулиці Леніна». 
	За – 24; 
	Проти – 2;  
	Утримались – 1. 
	Пропозиція  прийнята. 

	- «Про перейменування проспекту Радянський».
Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
Голосування:    	включити до порядку денного питання «Про перейменування проспекту Радянський». 
	За – 24; 
	Проти – 1;  
	Утримались – 4. 
	Пропозиція  прийнята.

	-  «Про перейменування площі Радянської».
Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:   	включити до порядку денного питанн  «Про перейменування площі  Радянський». 
	За – 24; 
	Проти – 1;  
	Утримались – 4. 
	Пропозиція  прийнята. 

	-   Фонд комунального майна просить включити до порядку денного наступні питання: 
    «Про внесення змін до Плану заходів на II квартал 2015 року щодо використання амортизаційних відрахувань  за січень-березень 2015 року  на відновлення основних фондів (поліпшення об'єкту концесії та придбання майна) ТОВ «ТАУН СЕРВІС» погодженого рішенням Сєвєродонецької міської ради від 28.05.2015р. №4544».
Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:    включити до порядку денного питання«Про внесення змін до Плану заходів на II квартал 2015 року щодо використання амортизаційних відрахувань  за січень-березень 2015 року  на відновлення основних фондів (поліпшення об'єкту концесії та придбання майна) ТОВ «ТАУН СЕРВІС» погодженого рішенням Сєвєродонецької міської ради від 28.05.2015р. №4544». 
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята. 

- «Про передачу на баланс КП «Сєвєродонецькліфт» капітальних видатків по капітальному ремонту моста через р. Борова».
Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
Голосування:  включити до порядку денного питання «Про передачу на баланс КП «Сєвєродонецькліфт» капітальних видатків по капітальному ремонту моста через р. Борова».
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята. 

-    «Про повернення громадською організацією  «Фаворит» коня по кличці «Осот», внесення змін до Договору на утримання громадською організацією «Фаворит» комунального майна та передачу коня по кличці «Осот» громадянці Карташовій О.О.».
Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
Голосування:  включити до порядку денного питання «Про повернення громадською організацією  «Фаворит» коня по кличці «Осот», внесення змін до Договору на утримання громадською організацією «Фаворит» комунального майна та передачу коня по кличці «Осот» громадянці 
Карташовій О.О.». 
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята

		- Голова постійної депутатської комісії з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ Бутков І.М. просить включити до порядку денного настіпні питання: 
  «Про передачу в оренду земельної ділянки  гр. Байдіній Ю.С. (нежитлове приміщення)».
Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:  включити до порядку денного питання «Про передачу в оренду земельної ділянки  гр. Байдіній Ю.С. (нежитлове приміщення)». 
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

	   «Про припинення права  користування  земельною ділянкою КУ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ТЕАТР ДРАМИ». 
Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:    включити до порядку денного питання «Про припинення права  користування  земельною ділянкою КУ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ТЕАТР ДРАМИ».
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята. 

   «Про   надання    дозволу  на    розробку    технічної документації  із  землеустрою  щодо встановлення  меж  земельної ділянки  в натурі   (на місцевості) гр. Дідківській Н. Б. (автостоянка легкового автотранспорту)».
Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
Голосування:   включити до порядку денного питання  «Про   надання    дозволу  на    розробку    технічної документації  із  землеустрою  щодо встановлення  меж  земельної ділянки  в натурі   (на місцевості) гр. Дідківській Н. Б. (автостоянка легкового автотранспорту)». 
За – 26: 
Проти –  0; 
Утримались – 1.
Пропозиція прийнята.
 
   «Про припинення права користування земельною ділянкою АТ «УКРСИББАНК». 
Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:    включити до порядку денного питання «Про припинення права користування земельною ділянкою АТ «УКРСИББАНК». 
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята. 

	     «Про  внесення   змін   до   договору оренди землі ТОВ «ІНТЕРМЕТ-2009».
Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:    включити до порядку денного питання «Про  внесення   змін   до   договору оренди землі ТОВ «ІНТЕРМЕТ-2009». 
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята. 

- Голова постійної депутатської комісії з питань охорони здоров`я та соціального захисту населення Бондаренко О.В.  просить включити до порядку денного питання 
«Про підтримку Постанови Верховної Ради України від 27.01.2015 року №129 – VII, щодо визнання Російської Федерації державою-агресором».
Головуючий:      Зачитав довідку стосовно повноважень органів місцевого  самоврядування з цього приводу.
Хто за пропозицію депутата Бондаренка О.В. прошу голосувати.
Голосування:  включити до порядку денного питання «Про підтримку Постанови Верховної Ради України від 27.01.2015 року №129 – VII, щодо визнання Російської Федерації державою-агресором». 
	За – 4; 
	Проти – 0;   
	Утримались – 22.
	Пропозиція не прийнята. 

	-  Управління праці та соціального захисту населення просить включити до порядку денного питання 
«Про дозвіл щодо використання коефіцієнту співвідношення кількості безоплатно перевезених пасажирів і платних пасажирів». 
Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:    включити до порядку денного питання «Про дозвіл щодо використання коефіцієнту співвідношення кількості безоплатно перевезених пасажирів і платних пасажирів».
                            За – 25; 
	Проти – 0;   
Утримались – 1.
Пропозиція прийнята.

	- Голова постійної депутатської комісії з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ Бутков І.М. просить включити до порядку денного питання «Про організацію консультацій з громадськістю щодо зміни назв площі і вулиць Сєвєродонецька». 
Голосування:   включити до порядку денного питання  «Про організацію консультацій з громадськістю щодо зміни назв площі і вулиць Сєвєродонецька».
За – 25;
Проти – 0 ;
Утримались – 1.
Пропозиція прийнята. 

Головуючий       У кого є  зміни або доповнення до порядку денного?

Виступив:	Голова постійної депутатської комісії з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ Бутков І.М. 
Запропонував від постійної депутатської комісії виключити з поряду денного наступні питання: 
№ 25.1 «Про відмову у поновленні договорів оренди землі: . гр. Вороніну Є.В.»; 
№ 25.2. «Про відмову у поновленні договорів оренди землі: гр. Поліщуку А.П.»; 
№ 25.3. «Про відмову у поновленні договорів оренди землі: гр. Березовському І.Р.»; 
№ 25.4 «Про відмову у поновленні договорів оренди землі: гр. Карасьову В.Ю.»;  
№ 29  «Про відмову у наданні  дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
гр. Карасьову В.Ю. (павільйон)». 
Головуючий:	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Виключити до порядку денного питання:
№ 25.1 «Про відмову у поновленні договору оренди землі  гр. Вороніну Є.В.»; 
№ 25.2. «Про відмову у поновленні договору оренди землі гр. Поліщуку А.П.»; 
№ 25.3. «Про відмову у поновленні договору оренди землі гр. Березовському І.Р.»; 
№ 25.4 «Про відмову у поновленні договору оренди землі 
гр. Карасьову В.Ю.»;  
За – 26; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Пропозиція прийнята.
Голосування:	Виключити до порядку денного питання: 
	№ 29  «Про відмову у наданні  дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Карасьову В.Ю. (павільйон)».
За – 26; 
Проти – 0; 
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 102-ї (чергової)  сесії міської ради.
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята, порядок денний 102-ї (чергової)  сесії міської ради затверджено в цілому.

Головуючий:	Переходимо до розгляду питань порядку денного.

Слухали:	Про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік.
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  перший заступник міського голови.
Виступив:	Голова постійної депутатської комісії з питань охорони здоров`я та соціального захисту населення Бондаренко О.В. 
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4584 додається).

Слухали:	Про звільнення на 2015 рік від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на об'єкт нежитлової нерухомості по вул. Богдана Ліщини - 2-ж2.
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  перший заступник міського голови.
Виступили:	Голова постійної депутатської комісії з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ Бутков І.М., 
	заступник голови постійної депутатської комісії з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ 
Єрмоленко В.В. 
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про звільнення на 2015 рік від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на об'єкт нежитлової нерухомості по вул. Богдана Ліщини - 2-ж2».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4585 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 26.02.2015 р. № 4371 «Про затвердження Міської цільової Програми благоустрою м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2015 рік» зі змінами.
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 сесії Сєвєродонецької міської ради від 26.02.2015 р. № 4371 «Про затвердження Міської цільової Програми благоустрою 
м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2015 рік» зі змінами».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4586 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 26.02.2015 р. № 4372 «Про затвердження «Міської цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2015 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 сесії Сєвєродонецької міської ради від 26.02.2015 р. № 4372 «Про затвердження «Міської цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства 
м. Сєвєродонецька на 2015 рік».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4587 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 26.02.2015 р. № 4356 «Про затвердження «Міської цільової програми фінансової підтримки та здійснення внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, що підпорядковані Сєвєродонецькій міський раді, на 2015 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 сесії Сєвєродонецької міської ради від 26.02.2015 р. № 4356 «Про затвердження «Міської цільової програми фінансової підтримки та здійснення внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, що підпорядковані Сєвєродонецькій міський раді, на 2015 рік».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4588 додається).

Слухали:	Про виконання рішення 59-ї сесії міської ради від 28.03.2013 № 2544 «Про затвердження Програми поліпшення якості обслуговування платників податків шляхом створення Центру обслуговування платників податків при Державній податковій інспекції у м. Сєвєродонецьку на 2013-2014 р.р.» за 2014 рік.
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  перший заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про виконання рішення 59-ї сесії міської ради від 28.03.2013 № 2544 «Про затвердження Програми поліпшення якості обслуговування платників податків шляхом створення Центру обслуговування платників податків при Державній податковій інспекції у 
м. Сєвєродонецьку на 2013-2014 р.р.» за 2014 рік».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4589 додається).

Слухали:	Про передачу на баланс відділу культури Сєвєродонецької міської ради закінченого будівництвом об'єкта «Капітальний ремонт КПНЗ «Сєвєродонецька музична школа № 2» (заміна віконних блоків)».
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  перший заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу на баланс відділу культури Сєвєродонецької міської ради закінченого будівництвом об'єкта «Капітальний ремонт КПНЗ «Сєвєродонецька музична школа № 2» (заміна віконних блоків)».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4590 додається).

Слухали:	Про передачу на баланс КП «Сєвєродонецьккомунсервіс» закінченого будівництвом об'єкта «Капітальний ремонт доріг с. Павлоград».
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  перший заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу на баланс КП «Сєвєродонецьккомунсервіс» закінченого будівництвом об'єкта «Капітальний ремонт доріг с. Павлоград».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4591 додається).

Слухали:	Про передачу на баланс КП «Сєвєродонецьккомунсервіс» закінченого будівництвом об'єкта «Капітальний ремонт дороги по вул. Вілєсова».
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  перший заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу на баланс КП «Сєвєродонецьккомунсервіс» закінченого будівництвом об'єкта «Капітальний ремонт дороги по вул. Вілєсова».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4592 додається).

Слухали:	Про передачу на баланс КП «Житлосервіс «Добробут» УЖКГ Сєвєродонецької міської ради закінченого будівництвом об'єкта «Капітальний ремонт житлового будинку № 7 по вул. Леніна (утеплення будинку)».
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  перший заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу на баланс КП «Житлосервіс «Добробут» УЖКГ Сєвєродонецької міської ради закінченого будівництвом об'єкта «Капітальний ремонт житлового будинку № 7 по вул. Леніна (утеплення будинку)».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4593 додається).

Слухали:	Про передачу на баланс КП «Житлосервіс «РИТМ» УЖКГ Сєвєродонецької міської ради закінченого будівництвом об'єкта «Капітальний ремонт житлового будинку № 18 по вул. Менделєєва (утеплення будинку)».
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  перший заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу на баланс КП «Житлосервіс «РИТМ» УЖКГ Сєвєродонецької міської ради закінченого будівництвом об'єкта «Капітальний ремонт житлового будинку № 18 по вул. Менделєєва (утеплення будинку)».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4594 додається).

Слухали:	Про передачу на баланс ОСББ «Мир-20» закінченого будівництвом об'єкта «Капітальний ремонт житлового будинку № 20 по вул. Єгорова».
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  перший заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу на баланс ОСББ «Мир-20» закінченого будівництвом об'єкта «Капітальний ремонт житлового будинку № 20 по вул. Єгорова».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4595 додається).

Слухали:	Про передачу на баланс Сєвєродонецькому дитячо-юнацькому комплексу «Юність» закінченого будівництвом об'єкта «Капітальний ремонт системи гарячого водопостачання дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Альянс» Сєвєродонецького дитячо-юнацького комплексу «Юність».
Доповідав:	Чернишин П.Г. –  перший заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу на баланс Сєвєродонецькому дитячо-юнацькому комплексу «Юність» закінченого будівництвом об'єкта «Капітальний ремонт системи гарячого водопостачання дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Альянс» Сєвєродонецького дитячо-юнацького комплексу «Юність».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4596 додається).

Слухали:	Про затвердження Статуту Борівського навчально-виховного комплексу (загальноосвітній навчальний заклад І-III ступенів - дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)) Сєвєродонецької міської ради Луганської області.
Доповідав:	Ольшанський О.В. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Статуту Борівського навчально-виховного комплексу (загальноосвітній навчальний заклад І-III ступенів - дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)) Сєвєродонецької міської ради Луганської області».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4597 додається).

Слухали:	Про хід виконання рішення 15-ї сесії міської ради від 26.05.2011р. № 554 «Про затвердження міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла в м. Сєвєродонецьк на 2011-2017 роки» за 2014 рік.
Доповідав:	Ольшанський О.В. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про хід виконання рішення 15-ї сесії міської ради від 26.05.2011р. № 554 «Про затвердження міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла в 
м. Сєвєродонецьк на 2011-2017 роки» за 2014 рік».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4598 додається).

Слухали:	Про затвердження Звіту про виконання Плану заходів на 
I квартал 2015 р. щодо використання амортизаційних відрахувань за жовтень - грудень 2014 р., наданого концесіонером - ТОВ «ТАУН СЕРВІС».
Доповідав:	Ольшанський О.В. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Звіту про виконання Плану заходів на I квартал 2015 р. щодо використання амортизаційних відрахувань за жовтень - грудень 2014 р., наданого концесіонером - ТОВ «ТАУН СЕРВІС».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4599 додається).

Слухали:	Про погодження інвестиційної програми ТОВ «ТАУН СЕРВІС», розробленої відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 381 від 14.12.2012 року.
Доповідав:	Ольшанський О.В. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про погодження інвестиційної програми ТОВ «ТАУН СЕРВІС», розробленої відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 381 від 14.12.2012 року».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4600 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Бутенку А.О.
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. Бутенку А.О.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4601 додається).

Слухали:	Про відмову гр. Постильзі О.О. в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою.
Доповідав:	Ольшанський О.В. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про відмову гр. Постильзі О.О. в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4602 додається).

Слухали:	Про продовження терміну дії дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під існуючі індивідуальні гаражі гр. Тюгашкіну Г.М. та гр. Лємєсу В.А.
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 існуючі індивідуальні гаражі гр. Тюгашкіну Г.М. та гр. Лємєсу В.А.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4603 додається).

Слухали:	Про продовження терміну дії дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під існуючі індивідуальні гаражі гр.Чорному І.В. та гр. Балабану С.І.
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 існуючі індивідуальні гаражі гр.Чорному І.В. та гр. Балабану С.І.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4604 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Кіріченко М.А. (гараж).
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. Кіріченко М.А. (гараж)».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4605 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Татаркіну Ю.А. (гараж).
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. Татаркіну Ю.А. (гараж)».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4606 додається).

Слухали:	Про поновлення договору оренди землі ТОВ «КОМПАНІЯ «МОСТКОМ».
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 «КОМПАНІЯ «МОСТКОМ».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4607 додається).

Слухали:	Про відмову у наданні пільги по сплаті земельного податку на період з 01.06.2015р. по 31.12.2015р. ДНЗ «СЄВЄРО-ДОНЕЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ».
Доповідав:	Ольшанський О.В. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про відмову у наданні пільги по сплаті земельного податку на період з 01.06.2015р. по 31.12.2015р. ДНЗ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4608 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення 95-ї (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради № 4276 від 25.12.2014р. «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 внесення змін до рішення 95-ї (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради № 4276 
від 25.12.2014р. «Про поділ земельної ділянки, що перебуває в оренді гр. Панасенко М.А.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4609 додається).

Слухали:	Про затвердження штатного розкладу Борівського навчально-виховного комплексу ( загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад ( ясла-садок ) Сєвєродонецької міської ради Луганської області.
Доповідав:	Ольшанський О.В.  –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження штатного розкладу Борівського навчально-виховного комплексу 
(загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад ( ясла-садок ) Сєвєро-донецької міської ради Луганської області».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4610 додається).

Слухали:	Про введення штатних одиниць до Борівського навчально-виховного комплексу ( загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад ( ясла-садок) Сєвєродонецької міської ради Луганської області.
Доповідав:	Ольшанський О.В. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про введення штатних одиниць до Борівського навчально-виховного комплексу 
( загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад ( ясла-садок) Сєвєродонецької міської ради Луганської області.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4611 додається).

Слухали:	Про реалізацію Проекту таборів з денним перебуванням Сєвєродонецького дитячо-юнацького комплексу «Юність», в рамках літньої оздоровчої кампанії 2015 року, «Райдуга дитинства».
Доповідав:	Ольшанкький О.В. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про реалізацію Проекту таборів з денним перебуванням Сєвєродонецького дитячо-юнацького комплексу «Юність», в рамках літньої оздоровчої кампанії 2015 року, «Райдуга дитинства».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4612 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту Сєвєродонецького дитячо-юнацького комплексу «Юність».
Доповідав:	Ольшанський О.В. –  заступник міського голови.
	Запропонував, за пропозицією постійної депутатської комісії по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, доповнити п. 2.14 даного проекту рішення словами «…батьківськими комітетами клубів…»; 
	п. 2.23 доповнити реченням «Перспективи діяльності гуртків, груп, секцій погоджуються з батьківськими комітетами клубів»; 
	п.5.4 доповнити наступним підпунктом « - співпрацює з батьківськими комітетами».
Протокольний запис: Внести зміни до проекту рішення, а саме:
 п. 2.14 доповнити словами «…батьківськими комітетами клубів..»;
п. 2.23 доповнити реченням «Перспективи діяльності гуртків, груп, секцій погоджуються з батьківськими комітетами клубів»;
п.5.4 доповнити наступним підпунктом « - співпрацює з батьківськими комітетами».
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту Сєвєродонецького дитячо-юнацького комплексу «Юність» зі змінами, запропонованими постійною депутатською комісією по управлінню житлово-комунальним господарством. 
	За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4613 додається).

Слухали:	Про надання дозволу ТОВ «ТАУН СЕРВІС» на списання з активу підприємства основних засобів, та зняття з активу підприємства основних засобів, що отримані в концесію.
Доповідав:	Ольшанський О.В. –  заступник міського голови. 
Виступили:	Єршов В.І. – депутат міської ради, заступник голови комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності, обраний від ПР. 
Головуючий:	Запропонував даний проект рішення викласти в наступній редакції: «Про надання дозволу ТОВ «ТАУН СЕРВІС» на передачу з активу підприємства основних засобів, автомобілів ГАЗ-53 – 2 одиниці, ГАЗ-66 – 2 одиниці, Екскаватора ЕО2628 – 1 одиниця що отримані в концесію» та передати  на баланс КП «Сєвєродонецьккомунсервіс».	
Протокольний запис: Прийняти проект рішення зі змінами запропонованими міським головою, а саме:
п. 1 Дозволити ТОВ «ТАУН СЕРВІС»  передати основні засоби, що отримані в концесію на баланс КП  «Сєвєродонецьккомунсервіс», а саме   наступні автотранспортні засоби:
		Автомобіль  ГАЗ-53 державний  №ВВ3240АХ – 1 одиниця – інв. №504009;
		- Автомобіль  ГАЗ-66 державний №ВВ6168АО – 1 одиниця – інв. №504013;
		- Автомобіль  ГАЗ-66 державний №ВВ6170АО – 1 одиниця – інв. №504015;
	- Екскаватор ЕО2628  державний  №03331 – 1 одиниця – інв. № 504016. 
		п. 2. Дозволити ТОВ «ТАУН СЕРВІС» передати основні засоби, що отримані в концесію на баланс КП  «Сєвєродонецькі теплові мережі», а саме  наступний автотранспортний засіб: Автомобіль ГАЗ-53  державний 
№ ВВ3239АХ  – 1 одиниця – інв. №504008. 
		п. 3  Доручити міському голові Казакову В.В. від імені Концесієдавця – Сєвєродонецької міської ради – підписати відповідну Додаткову угоду до означеного Концесійного договору № 1 від 02.07.2009 року на об’єкт комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської області  - цілісний майновий комплекс КП «Сєвєродонецькводоканал». 
		п. 4 Після підписання Додаткової угоди до означеного Концесійного договору затвердити її рішенням  Сєвєродонецької міської ради. 
		п.  5 Оприлюднити дане рішення. 
		п. 6  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим і торгівельним обслуговуванням. 
		п. 7 – скасувати.  
		Скасувати додатки № 1, № 2 до даного проекту рішення.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу ТОВ «ТАУН СЕРВІС» на передачу з активу підприємства основних засобів, автомобілів ГАЗ-53-2 одиниці, ГАЗ-66 - 2 одиниці, Екскаватор  ЕО2628-1 одиниця що отримані в концесію» зі змінами, запропонованими міським головою та назвою «Про надання дозволу ТОВ «ТАУН СЕРВІС» на передачу з активу підприємства основних засобів, автомобілів ГАЗ-53 – 2 одиниці, ГАЗ-66 – 2 одиниці, Екскаватора ЕО2628 – 1 одиниця що отримані в концесію».
За – 26; 
Проти  – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4614 додається).

Слухали:	Про встановлення податку на майно в частині плати за землю на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради.
Доповідав:	Ольшанський О.В. –  заступник міського голови.
Виступили:	Самарський С.В. – депутат міської ради, обраний від ВО «Батьківщини»; 
	Мураховський О.О. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії  по забезпеченню законності, правопорядку, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян обраний від ПР;
	Бутков І.М.   – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ, обраний від ПР;
	Малеванець О.А. – депутат міської ради, заступник голови постійної депутатської комісії по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю обраний від ПР. 
Головуючий:	Пропоню взяти даний проект рішення за основу, за вийнятком Додатка № 1 до Положення. 
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
Голосування:	Прийняти рішення «Про встановлення податку на майно в частині плати за землю на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради»  за основу, за вийнятком Додатка № 1 до Положення. 
	За – одноголосно. 
	Рішення прийнято за основу.
Головуючий:   Пропоную розглянути окремо пункти Додатку № 1 до Положення  , які визивають суперечки, це пункти 2, 6 та 10.
Виступили:	Бондаренко О.В. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань охорони здоров`я та соціального захисту населення, обраний від ПР.
	Єршов В.І.  – депутат міської ради, заступник голови постійної депутатської комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності, обраний від ПР.
	Запропонував внести зміни до п. 2 Додатку № 1 до Положення, а саме: прийняти коефіцієнт «2». 
Головуючий:   надійшла пропозиція від депутата Єршова В.І. прийняти коефіцієнт «2» п. 2 Додатку № 1до Положення даного проекту рішення.
Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	прийняти коефіцієнт «2» п. 2 Додатку № 1 до Положення даного проекту рішення. 
	За – 15;
	Проти – 6; 
	Утримались – 0. 
	Пропозиція не прийнята.
Головуючий:     Пропоную продовжити обговорення.
Виступив:        	Кас’яненко О.В. – начальник відділу земельних відносин.
                           Єршов В.І.  – депутат міської ради, заступник голови постійної депутатської комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності, обраний від ПР
Запропонував взяти запропонований Додаток № 1 до Положення  за основу.
Головуючий:	Надійшла пропозиція від депутата Єршова В.І. взяти за основу Додаток № 1 до Положення даного проекту рішення. 
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
Голосування:     Взяти за основу Додаток № 1 до Положення даного проекту рішення.
	За – 24; 
  	Проти – 2; 
	Утримались – 1.
	Пропозиція не прийнята. 
Головуючий:	Пропоную продовжити обговорення пунктів, які визивають суперечки. Надійшла пропозиція від депутатів внести зміни до п. 6 Додатку № 1 до Положення, а саме: прийняти коефіцієнт «0,5». 
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
Голосування:     Прийняти коефіцієнт «0,5» п. 6 Додатку № 1 до Положення даного проекту рішення.
	За – 21; 
  	Проти – 2; 
	Утримались – 4.
	Пропозиція не прийнята. 
Головуючий:	Пропоную розглянути п. 10 Додатку № 1 до Положення. Є пропозиція прийняти коефіцієнт «3,0» по п. 10 Додатку № 1 до Положення. 
Виступили:     Єршов В.І.  – депутат міської ради, заступник голови постійної депутатської комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності, обраний від ПР;
                            Кас’яненко О.В. – начальник відділу земельних відносин;
                            Мураховський О.О. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії  по забезпеченню законності, правопорядку, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян обраний від ПР;
                            Самарський С.В. – депутат міської ради, обраний від ВО «Батьківщини»;
Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Головуючий:   Пропоную перейти до госування п.10. Є пропозиція прийняти коефіцієнт «3,0» по п. 10 Додатку № 1 до Положення.
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
Голосування:   Прийняти коефіцієнт «3,0» п. 10 Додатку № 1 до Положення даного проекту рішення.
	За – 26; 
  	Проти – 0; 
	Утримались – 1.
	Пропозиція прийнята
Головуючий:	Пропоную п. 2 Додатку № 1 до Положення прийняти коефіцієнт «2,5». 
	Хто за данню пропозицію прошу голосувати. 
Голосування:    Прийняти коефіцієнт «2,5» п. 2 Додатку № 1 до Положення даного проекту рішення.
	За – 25; 
  	Проти – 0; 
	Утримались – 2.
	Пропозиція не прийнята. 
Головуючий:	Пропоную п. 6 Додатку № 1 до Положення прийняти коефіцієнт «1,0». 
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
Голосування:     Прийняти коефіцієнт «1,0» п. 6 Додатку № 1 до Положення даного проекту рішення.
	За – 26; 
  	Проти – 0; 
	Утримались – 1.
	Пропозиція прийнята.
Головуючий:	Пропоную п. 2 Додатку № 1 до Положення прийняти коефіцієнт «2,4». 
	Хто за данню пропозицію прошу голосувати. 
Голосування:     Прийняти коефіцієнт «2,4» п. 2 Додатку № 1 до Положення даного проекту рішення.
	За – 25; 
  	Проти – 0; 
	Утримались – 2.
	Пропозиція не прийнята. 
Головуючий:	Пропоную п. 2 Додатку № 1 до Положення  прийняти коефіцієнт «2,3». 
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:     Прийняти коефіцієнт «2,3» п. 2 Додатку № 1 до Положення даного проекту рішення. 
	За – 21; 
  	Проти – 1; 
	Утримались – 4.
	Пропозиція не прийнята.
Виступив:          Бутков І.М.   – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ, обраний від ПР.
Пропоную прийняти по п. 2 Додатку № 1 до Положення коефіцієнт «2,0».
Головуючий:	Надійшла пропозиція від  депутата Буткова І.М. п. 2 Додатку № 1 до Положення прийняти коефіцієнт «2,0». 
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
Голосування:     Прийняти коефіцієнт «2,0» п. 2 Додатку № 1 до Положення  даного проекту рішення.
	За – 26; 
  	Проти – 0; 
	Утримались – 1.
	Пропозиція прийнята. 
Виступили:        Ольшанський О.В. – заступник міського голови
	Надійшла пропозиція від директора департаменту  з юридичних питань та контролю міської ради 
Мураховського О.О. –  викласти п. 10 Додатку № 1 до Положення в наступній редакції: «юридичні та фізичні особи, які не мають належним чином оформлених документів на землю, за винятком платників, зазначених у 
п. 4-8».
Мураховський О.О. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії  по забезпеченню законності, правопорядку, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян обраний від ПР.
Головуючий:  Надійшла пропозиція п. 10 Додатку № 1 до Положення  викласти в наступній редакції «юридичні та фізичні особи, які не мають належним чином оформлених документів на землю, за винятком платників, зазначених у 
п. 4-8».
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
Голосування:  Викласти п. 10 Додатку № 1 до Положення в наступній редакції «юридичні та фізичні особи, які не мають належним чином оформлених документів на землю, за винятком платників, зазначених у п. 4-8».
	За – 26; 
  	Проти – 0; 
	Утримались – 1.
	Пропозиція прийнята. 
Виступив:          Ольшанський О. В. – заступник міського голови
Запропонував п. 11 Додатку № 1 до Положення даного проекту рішення,  за пропозицією департаменту  з юридичних питань та контролю міської ради, викласти в наступній редакції:
«землекористувачі, які мають у постійному користуванні земельні ділянки, окрім: 
	а) підприємств, установ та організацій, що належать до  державної та комунальної власності; 
	б) громадські організації інвалідів України, їх підприємства (об’єднання), установи та організації;
	в) релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, виключно для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності;
	г) публічних акціонерних товариств залізничного транспорту загального користування, утворених   відповідно до Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування»; 
	д) вищих навчальних закладів незалежно від форми власності».
Виступили:        Мураховський О.О. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії  по забезпеченню законності, правопорядку, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян обраний від ПР;
Бондаренко О.В. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань охорони здоров`я та соціального захисту населення, обраний від ПР.
Головуючий:	Надійшла пропозиція від директора департаменту  з юридичних питань та контролю міської ради 
Мураховського О.О. –  викласти п. 11 Додатку № 1 до Положення в наступній редакції: « землекористувачі, які мають у постійному користуванні земельні ділянки, окрім: 
	а) підприємств, установ та організацій, що належать до  державної та комунальної власності; 
	б) громадські організації інвалідів України, їх підприємства (об’єднання), установи та організації;
	в) релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, виключно для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності;
	г) публічних акціонерних товариств залізничного транспорту загального користування, утворених   відповідно до Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування»; 
	д) вищих навчальних закладів незалежно від форми власності».
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
Голосування:  Викласти п. 11 Додатку № 1 до Положення в наступній редакції: « землекористувачі, які мають у постійному користуванні земельні ділянки, окрім: 
	а) підприємств, установ та організацій, що належать до  державної та комунальної власності; 
	б) громадські організації інвалідів України, їх підприємства (об’єднання), установи та організації;
	в) релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, виключно для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності;
	г) публічних акціонерних товариств залізничного транспорту загального користування, утворених   відповідно до Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування»; 
	д) вищих навчальних закладів незалежно від форми власності».
	За – 19 
  	Проти – 1; 
	Утримались – 3.
	Пропозиція не прийнята. 
Протокольний запис: Внести зміни до Додатку № 1 Положення про податок на майно, в частині плати за землю проекту рішення «Про встановлення податку на майно в частині плати за землю на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради» :
1. п. 2 Додатку № 1 до Положення затвердити коефіцієнт «2,0»;
2. п. 6 Додатку № 1 до Положення затвердити коефіцієнт «1,0»;
                            3.  п. 10 Додатку № 1 до Положення затвердити коефіцієнт «3,0»;
                            4. п. 10 Додатку № 1 до Положення викласти  в наступній редакції «юридичні та фізичні особи, які не мають належним чином оформлених документів на землю, за винятком платників, зазначених у п. 4-8».
Голосування:	Прийняти рішення «Про встановлення податку на майно в частині плати за землю на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради» зі змінами, а саме:
 1. п. 2 Додатку № 1 до Положення затвердити коефіцієнт «2,0»;
2. п. 6 Додатку № 1 до Положення затвердити коефіцієнт «1,0»;
                            3.  п. 10 Додатку № 1 до Положення затвердити коефіцієнт «3,0»;
                            4. п. 10 Додатку № 1 до Положення викласти  в наступній редакції «юридичні та фізичні особи, які не мають належним чином оформлених документів на землю, за винятком платників, зазначених у п. 4-8».
	За – 26 
  	Проти – 0; 
	Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4615 додається).

Слухали:	Про відмову у наданні пільги по сплаті земельного податку на 2015 рік гр. Орлєнковій Т.В.
Доповідав:	Ольшанський О.В. –  заступник міського голови.
Виступили:	Бутков І.М.   – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ, обраний від ПР, 
	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.
	Запропонував зняти з розгляду даний проект рішення. 
	Касьяненко О.В. – начальник відділу земельних відносин.
Головуючий:     Надійшла пропозиція зняти з розгляду даний проект рішення.
Голосування:	Зняти з порядку денного питання «Про відмову у наданні пільги по сплаті земельного податку на 2015 рік гр.Орлєнковій Т.В.».
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

Слухали:	Про поновлення договорів оренди землі за матеріалами, представленими відділом земельних відносин.
Доповідав:	Ольшанський О.В. –  заступник міського голови.
Виступили:	Самарський С.В. – депутат міської ради, обраний від ВО «Батьківщини»; 
	Бутков І.М.   – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ, обраний від ПР. 
	Зробив заяву про те, що він голосувати по даному проекту рішення не буде, у зв’язку з тим, що  згідно Закону України «Про запобігання та протидії корупції» у нього виник «конфлікт інтересів»; 
	Куница С.П. – депутат міської ради, обраний від ПР;
	Малеванець О.А. – депутат міської ради, заступник голови постійної депутатської комісії по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю,  обраний від ПР; 
Головуючий:	Надійшла пропозиція від депутата Самарського С.В. поставити окремо на голосування п. 1.1 даного проекту рішення. Ставлю п.1.1 на голосування окремо.
Голосування:	Хто за те щоб прийняти п. 1.1 даного проекту рішення  прошу голосувати. 
	За – 24; 
  	Проти – 0; 
	Утримались – 2.
	Пункт 1.1  не прийнято. 
Виступили:	Касьяненко О.В. – начальник відділу земельних відносин.
	Єршов В.І. – депутат міської ради, заступник голови постійної депутатської комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності, обраний від ПР.
Протокольний запис: Прийняти проект рішення виключивши з нього п. 1.1.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договорів оренди землі за матеріалами, представленими відділом земельних відносин» зі змінами, а саме: виключити п. 1.1.
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4616 додається).

Головуючий:     Згідно регламенту ми повинні зробити перерву в роботі сесії, але я пропоную завершити нашу роботу без перерви. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати.
Голосування:     Продовжити роботу сесії без перерви.
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

Слухали:	Про дозвіл щодо використання коефіцієнту співвідношення кількості безоплатно перевезених пасажирів і платних пасажирів.
Доповідав:	Ольшанський О.В.  –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про дозвіл щодо використання коефіцієнту співвідношення кількості безоплатно перевезених пасажирів і платних пасажирів».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4617 додається).

Слухали:	Про внесення змін до Плану заходів на II квартал 2015 року щодо використання амортизаційних відрахувань  за січень-березень 2015 року  на відновлення основних фондів (поліпшення об'єкту концесії та придбання майна) ТОВ «ТАУН СЕРВІС» погодженого рішенням.
Доповідав:	Ольшанський О.В. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до Плану заходів на II квартал 2015 року щодо використання амортизаційних відрахувань  за січень-березень 2015 року  на відновлення основних фондів (поліпшення об'єкту концесії та придбання майна) ТОВ «ТАУН СЕРВІС» погодженого рішенням».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4618 додається).

Слухали:	Про передачу на баланс КП «Сєвєродонецькліфт» капітальних видатків по капітальному ремонту моста через р. Борова.
Доповідав:	Ольшанський О.В. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу на баланс КП «Сєвєродонецькліфт» капітальних видатків по капітальному ремонту моста через р. Борова».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4619 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки  гр. Байдіній Ю.С. (нежитлове приміщення).
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. Байдіній Ю.С. (нежитлове приміщення)».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4620 додається).

Слухали:	Про припинення права  користування  земельною ділянкою КУ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ТЕАТР ДРАМИ».
Доповідав:	Ольшанський О.В. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення права  користування  земельною ділянкою КУ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ТЕАТР ДРАМИ».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4621 додається).

Слухали:	Про   надання    дозволу  на    розробку    технічної документації  із  землеустрою  щодо встановлення  меж  земельної ділянки  в натурі   (на місцевості) 
гр. Дідківській Н. Б. (автостоянка легкового авто-транспорту).
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. Дідківській Н. Б. (автостоянка легкового авто-транспорту)».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4622 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельною ділянкою АТ «УКРСИББАНК».
Доповідав:	Ольшанський О.В. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення права користування земельною ділянкою АТ «УКРСИББАНК».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4623 додається).

Слухали:	Про  внесення   змін   до   договору оренди землі 
ТОВ «ІНТЕРМЕТ-2009».
Доповідав:	Ольшанський О.В. –  заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про  внесення   змін   до   договору оренди землі ТОВ «ІНТЕРМЕТ-2009».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4624 додається).

Слухали:	Про повернення громадською організацією  «Фаворит» коня по кличці «Осот», внесення змін до Договору на утримання громадською організацією «Фаворит» комунального майна та передачу коня по кличці «Осот» громадянці 
Карташовій О.О.
Доповідав:	Ольшанський О.В. –  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 повернення громадською організацією  «Фаворит» коня по кличці «Осот», внесення змін до Договору на утримання громадською організацією «Фаворит» комунального майна та передачу коня по кличці «Осот» громадянці Карташовій О.О.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4625 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення четвертої (чергової) сесії міської ради шостого скликання № 30 від 09 грудня 2010 року «Про внесення змін до рішення першої сесії міської ради шостого скликання № 5 від 11 листопада 2010 року «Про утворення виконавчого комітету  міської ради та визначення його кількісного складу».
Доповідав:	Казаков В.В. –  міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення четвертої (чергової) сесії міської ради шостого скликання № 30 від 09 грудня 2010 року «Про внесення змін до рішення першої сесії міської ради шостого скликання № 5 від 11 листопада 2010 року «Про утворення виконавчого комітету  міської радита визначення його кількісного складу».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4626 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення першоїсесії міської ради шостого скликання № 7 від 11 листопада 2010 року «Про затвердження персонального складу виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради».
Доповідав:	Казаков В.В. –  міський голова.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення першої сесії міської ради шостого скликання № 7 від 11 листопада 2010 року «Про затвердження персонального складу виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4627 додається).

Головуючий:	Залишилось розглянути питання стосовно перейменування вулиць та питання про органцізацію консультацій з громадськістю щодо зміни назв площі і вулиць. Пропоную обговорити та розглянути ці питання одночасно. Прошу виступити  бажаючих з цього приводу.
Виступили:	Самарський С.В. – депутат міської ради, обраний від 
ВО «Батьківщини»; 
	Бутков І.М.   – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ, обраний від ПР; 
	Лєбєдєв С.І. – депутат міської ради, обраний від ПР.
	Кобзар А.М. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії промисловості, транспорту та зв`язку, економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва, обраний від ПР.
Головуючий:	В зв’язку з необхідністю проведення консультацій з громадськістю пропоную питання	 «Про перейменування вулиці Леніна», 	«Про перейменування проспекту Радянський» та  	«Про перейменування площі  Радянський» зняти з розгляду порядку денного. Хто за цю пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Зняти з порядку денного питання «Про перейменування вулиці Леніна», «Про перейменування проспекту Радянський» та «Про перейменування площі  Радянський». 
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
За – 26; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
	Пропозиція прийнята.

Слухали:	Про організацію консультацій з громадськістю щодо зміни назв площі і вулиць Сєвєродонецька.
Доповідав:	Казаков В.В. –  міський голова.
Виступили:	Бондаренко О.В. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань охорони здоров`я та соціального захисту населення, обраний від ПР; 
	Самарський С.В. – депутат міської ради, обраний від ВО «Батьківщини»; 
	Кобзар А.М. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії промисловості, транспорту та зв`язку, економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва, обраний від ПР; 
	Малеванець О.А. – депутат міської ради, заступник голови постійної депутатської комісії по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, обраний від ПР.  
Головуючий:	Надійшли пропозиції від депутатів внести зміни до даного проекту рішення: 
	1. Внести зміни в  назву рішення: «Про організацію консультацій з громадськістю щодо зміни назв площі і вулиць Сєвєродонецької громади»; 
	2. В п. 2 даного рішення після слів «…з громадськістю» добавити «згідно Статуту територіальної громади міста Сєвєродонецька» і далі за текстом. 
Протокольний запис: Внести зміни до проекту рішення, а саме:
1. Назву рішення викласти в наступній редакції : «Про організацію консультацій з громадськістю щодо зміни назв площі і вулиць Сєвєродонецької громади»; 
	2. В п. 2 даного рішення після слів «…з громадськістю…» добавити «…згідно Статуту територіальної громади міста Сєвєродонецька…» і далі за текстом.
Голосування:	Прийняти рішення «Про організацію консультацій з громадськістю щодо зміни назв площі і вулиць Сєвєродонецької громади» зі змінами: 
	 1. Назву рішення викласти в наступній редакції : «Про організацію консультацій з громадськістю щодо зміни назв площі і вулиць Сєвєродонецької громади»; 
	2. В п. 2 даного рішення після слів «…з громадськістю…» добавити «…згідно Статуту територіальної громади міста Сєвєродонецька…» і далі за текстом.
	За – 26; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4628 додається).
Різне:

Головуючий:	Зачитав лист  від 08.06.2015 року № 1/31-1770 керівника  Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Москаля Г.Г. стосовно переміщення блокпостів.

Головуючий:	На цьому порядок денний 102-ї (чергової)  сесії міської ради вичерпано.

Міський голова                                                     В.В. Казаков

