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СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ
Другої    (чергової)  сесії 
VII скликання

24.12.2015 р.
м. Сєвєродонецьк

Головуючий:	Бутков І.М. – секретар ради.

Присутні:	35   депутатів міської ради. 

Відсутні депутати:  Матохін Ю.В.

Протокольний запис: засідання другої (чергової) сесії міської ради скликано згідно п. 4 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», згідно п. 12 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 другої  (чергової) сесії міської ради 
VII скликання вважати відкритим. 
Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Вважати засідання другої  (чергової)  сесії міської ради 
VII скликання відкритим.
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Пропозиція прийнята.

Лунає Гімн України

Слухали:      Про обрання робочого секретаріату другої (чергової) сесії міської ради.
Доповідав:         Бутков І.М. – секретар ради.
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 другої (чергової) сесії міської ради в кількості 2-х осіб.
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 13.
Кількісний склад робочого секретаріату затверджено.

Головуючий:     До складу робочого секретаріату пропонуються депутати:
Пєнзов Олександр Федорович; 
Войтенко Сергій Анатолійович.
Хто за те, щоб обрати даних депутатів до складу робочого секретаріату, прошу проголосувати.
Голосування:	Затвердити робочий секретаріат другої (чергової) сесії міської ради у складі:
Пєнзов Олександр Федорович; 
                            Войтенко Сергій Анатолійович.
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
За – одноголосно.
Персональний склад секретаріату затверджено.
Пропоную робочому секретаріату зайняти свої місця.

Слухали:	Про формування порядку денного другої (чергової)   сесії міської ради.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар ради.

Порядок денний другої (чергової) сесії міської ради:

1.	Про затвердження «Програми соціально-економічного і культурного розвитку  м. Сєвєродонецька на 2016 рік».
2.	Про міський бюджет на 2016 рік.
3.	Про  внесення змін до міського бюджету на 2015 рік.
4.	Про  звіт щодо виконання міського бюджету за 9 місяців 2015 року.
5.	Про  затвердження загальної чисельності працівників виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради на 2016 рік.
6.	Про затвердження структури виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради на 2016 рік.
7.	Про преміювання, встановлення надбавок, доплат, надання матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення міському голові, першому заступнику міського голови та заступникам міського голови.
8.	Про преміювання міського голови за підсумками роботи у грудні 
2015 року.
9.	Про затвердження «Стратегії розвитку міста Сєвєродонецька на період до 2020 року».
10.	Про затвердження Міської цільової програми «Адаптація ВПО у м.Сєвєродонецьку на 2016 - 2018 роки».
11.	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 міській раді, на 2015 рік» зі змінами.
12.	Про виконання «Міської соціальної цільової Програми сприяння здійсненню повноважень органами самоорганізації населення на території Сєвєродонецької міської ради на 2015 рік».
13.	Про затвердження «Міської соціальної цільової Програми сприяння здійсненню повноважень органами самоорганізації населення на території Сєвєродонецької міської ради на 2016 рік».
14.	Про затвердження «Міської цільової програми благоустрою 
м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2016 рік».
15.	Про затвердження «Міської цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Сєвєродонецька на 2016 рік».
16.	Про затвердження рішення виконкому від 02.12.2015 р. № 579 «Про внесення змін і доповнень до рішення сесії від 30.07.2015 р. № 4631 «Про затвердження «Програми відшкодування частини відсоткових ставок за залученими кредитами на 2015 - 2019 роки».
17.	Про затвердження Звіту про виконання Плану заходів на ІІІ квартал 
2015 р. щодо використання амортизаційних відрахувань за квітень-червень 2015 р., наданого Концесіонером - ТОВ «ТАУН СЕРВІС».
18.	Про хід виконання Інвестиційної програми ТОВ «ТАУН СЕРВІС» за шостий рік дії Концесійного договору № 1 від 02.07.2009 року.
19.	Про прийняття у комунальну власність територіальної громади м.Сєвєродонецька Луганської області матеріальних цінностей.
20.	Про затвердження змін до Статуту комунального закладу «Сєвєродонецький міський Палац культури».
21.	Про згоду на передачу матеріальних цінностей та нерухомого майна, що розташоване за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Жовтнева, 7 з комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області.
22.	Про передачу господарських споруд (сараїв, гаражів), які знаходяться на балансі КП «Житлосервіс «Ритм» у власність громадян.
23.	Про припинення права користування земельними ділянками 
гр. Ворочку М.М. та передачу в оренду земельних ділянок 
гр. Ворочок О.О.
24.	Про припинення права користування земельною ділянкою 
гр. Беленській І.П. та передачу в оренду земельної ділянки 
гр. Гусєйнову Р.Д.
25.	Про припинення права користування земельними ділянками 
гр. Кохно М.В. та передачу в оренду земельних ділянок гр. Кохно В.В.
26.	Про припинення права користування земельною ділянкою 
ІВП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ МЦ ОРГМІН» ТОВ та передачу в оренду земельної ділянки ТОВ «ПРОМТЕХСТРОЙ-СВ» (комплекс будівель та споруд).
27.	Про припинення права користування земельною ділянкою ТОВ «СХІДНІ РЕСУРСИ» та передачу в оренду земельної ділянки ТОВ «АВТОПОРТ С» (автозаправний комплекс).
28.	Про припинення права користування земельною ділянкою 
гр. Самарській Т.В. та передачу в оренду земельної ділянки 
гр. Сокольцю В.О. (нежиле приміщення).
29.	Про припинення права користування земельною ділянкою 
гр. Проценко В.А. та передачу в оренду земельної ділянки 
гр. Ганіній Г.Б. (гараж).
30.	Про припинення права користування земельною ділянкою ВКФ ТОВ «ТАНА» та передачу в оренду земельної ділянки гр. Красюк Л.П. (нежитлова будівля).
31.	Про припинення права користування земельною ділянкою 
гр. Талану С.А. та передачу в оренду земельної ділянки 
гр. Осколкову Д.В. (торговельний павільйон та майданчик виносної торгівлі).
32.	Про припинення права користування земельною ділянкою 
гр. Зайцеву М.М.  та передачу в оренду земельної ділянки 
гр. Слюсаревій Т.В. (гараж).
33.	Про припинення права користування земельними ділянками СЄВЄРОДОНЕЦЬКОМУ МІСЬКОМУ ВІДДІЛУ ГУМВС УКРАЇНИ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ.
34.	Про припинення права користування земельними ділянками 
гр. Зражевському Р.О.
35.	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Дідківській Н. Б. (автостоянка легкового автотранспорту).
36.	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Рязанцевій Л.О. (окремий вхід до приміщення офісу).
37.	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Чемрат Л.П. (гараж).
38.	Про передачу в оренду земельних ділянок ДП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕЦ» (перемичка трубопроводів артезіанської води).
39.	Про об'єднання земельних ділянок за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вул. Об'їзна, 20, що перебувають в оренді гр. Агафонова С.М.
40.	Про передачу у власність земельної ділянки гр. Матюшку О.П. (присадибна ділянка).
41.	Про передачу у власність земельної ділянки гр. Краснянській Г.П. (присадибна ділянка).
42.	Про передачу у власність земельної ділянки гр. Іванову В.М. (присадибна ділянка).
43.	Про передачу у власність земельних ділянок гр. Бондар С.В. (присадибна ділянка).
44.	Про поновлення договору оренди землі гр. Семенову Є.В.
45.	Про поновлення договору оренди землі гр. Бабєнковій Л.П.
46.	Про поновлення договору оренди землі гр. Зибцеву О.Л.
47.	Про поновлення договору оренди землі гр. Єгорову Д.Г. (гараж).
48.	Про поновлення договорів оренди землі за матеріалами, представленими відділом земельних відносин.
49.	Про внесення змін до договору оренди землі гр. Гуленку С.О.
50.	Про внесення змін до договору оренди землі гр. Зарецькій Н.О.
51.	Про внесення змін до договору оренди землі гр. Коробці О.П.
52.	Про внесення змін до договору оренди землі гр. Циганенко В.О.
53.	Про внесення змін до договору оренди гр. Рибальченку О.В. та 
гр. Кретову С.О.
54.	Про внесення змін до договору оренди землі гр. Набієву Ш.К.
55.	Про внесення змін до договору оренди землі 
ТОВ «А.О. «МРІЯ-ІНВЕСТ».
56.	Про внесення змін до договору оренди землі гр. Кликовій Л.А.
57.	Про внесення змін до договору оренди землі гр. Слєпцову М.Л.
58.	Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ДП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (виробничі та адміністративна будівлі та споруди).
59.	Про надання згоди на відновлення меж земельних ділянок та надання дозволу на  розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) ТДВ «СЗХНО».
60.	Про надання дозволу на розробку технічної  документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Курінній Л.А. (гараж).
61.	Про відмову у поновленні договору оренди землі гр. Ходирєву В.О. (павільйон з літнім майданчиком).
62.	Про внесення змін до рішень сесій міської ради.
63.	Про затвердження висновків комісії по вирішенню земельних спорів у межах Сєвєродонецької міської ради щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства.
64.	Про надання пільг по сплаті земельного податку на 2016 рік на території м.Сєвєродонецька.
65.	Про затвердження іменованого об'єкту - житлового району Щедрищеве міста Сєвєродонецька та переліку вулиць міста Сєвєродонецька.
66.	Про відмову гр. Гуленку С.О. в наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для зміни цільового призначення земельної ділянки.
67.	Про відмову гр. Місінкевич Ю.Ю. та гр. Малимон А.О. в наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
68.	Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під існуючий індивідуальний гараж 
гр. Асланову В.М.
69.	Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під існуючий індивідуальний гараж гр. Майстренку В.Д.
70.	Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під існуючий індивідуальний гараж 
гр. Самойленку В.О.
71.	Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Альошиній Н.Є.
72.	Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Гончарову І.Г.
73.	Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Слєпцову М.Л.
74.	Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Титаренко М.М.
75.	Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під існуючий індивідуальний гараж 
гр. Дарниченку В.І.
76.	Про продовження терміну дії дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Тельному О.В.
77.	Про введення додаткових штатних одиниць до КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека».
78.	Про створення філій КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» у смт. Сиротине та смт. Борівське.
79.	Про хід виконання рішення 26-ї сесії міської ради VI  скликання № 1047 від 24.11.2011 р. «Про затвердження Міської програми  організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах міста Сєвєродонецька на 2012 - 2016 роки» за 2015 рік.
80.	Про хід виконання рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 22.10.2015 року № 4805 «Про затвердження міської програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2016 роки» за 2015 рік.
81.	Про затвердження Плану роботи Сєвєродонецької міської ради та її виконавчих органів на 2016 рік і звіт про виконання Плану роботи Сєвєродонецької міської ради та її виконавчих органів за 2015 рік.

Головуючий:	Є пропозиція прийняти за основу порядок денний. Якщо нема заперечень, прошу  проголосувати.
Голосування:	Прийняти за основу порядок денний другої (чергової) сесії міської ради.
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Порядок денний прийнято за основу.

Головуючий       У кого є  зміни або доповнення до порядку денного?

Виступив:	Зарецький С.В. – депутат міської ради, обраний від 
ПП «НАШ КРАЙ». 
	Запропонував розглянути питання порядку денного «Про затвердження «Програми соціально-економічного і культурного розвитку  м. Сєвєродонецька на 2016 рік» та  «Про міський бюджет на 2016 рік»  останніми.
Головуючий:	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	розглянути питання порядку денного «Про затвердження «Програми соціально-економічного і культурного розвитку  м. Сєвєродонецька на 2016 рік» та   «Про міський бюджет на 2016 рік»  останніми.
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Пропозиція прийнята.

Головуючий:   	В ході підготовки до сесії виникли деякі зміни: 
- Відділ кадрової з питань служби в органах місцевого самоврядування просить виключити з порядку денного наступні питання: 
	№ 5 «Про  затвердження загальної чисельності працівників виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради на 
2016 рік»; 
		№ 6 «Про затвердження структури виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради на 2016 рік»;
		№ 7 «Про преміювання, встановлення надбавок, доплат, надання матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення міському голові, першому заступнику міського голови та заступникам міського голови»; 
	№ 8 «Про преміювання міського голови за підсумками роботи у грудні 2015 року». 
-  Департамент економічного розвитку просить виключити з порядку денного питання: 
	№ 10 «Про затвердження Міської цільової програми «Адаптація ВПО у м.Сєвєродонецьку на 2016 - 2018 роки».
	- Управління житлового-комунального господарства просить виключити з порядку денного наступні питання: 
		№ 14 «Про затвердження «Міської цільової програми благоустрою м.Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 
2016 рік»; 
		№  15	Про затвердження «Міської цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Сєвєродонецька на 2016 рік».
	-  Відділ земельних відносин просить виключити з порядку денного наступні питання:
	№ 61 «Про відмову у поновленні договору оренди землі 
гр. Ходирєву В.О. (павільйон з літнім майданчиком)»;
№ 64 «Про надання пільг по сплаті земельного податку на 2016 рік на території м.Сєвєродонецька».
Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:    	виключити з порядку денного наступні питання: 
	№ 5 «Про  затвердження загальної чисельності працівників виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради на 
2016 рік»; 
		№ 6 «Про затвердження структури виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради на 2016 рік»;
		№ 7 «Про преміювання, встановлення надбавок, доплат, надання матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення міському голові, першому заступнику міського голови та заступникам міського голови»; 
	№ 8 «Про преміювання міського голови за підсумками роботи у грудні 2015 року»; 
	№ 10 «Про затвердження Міської цільової програми «Адаптація ВПО у м.Сєвєродонецьку на 2016 - 2018 роки»; 
		№ 14 «Про затвердження «Міської цільової програми благоустрою м.Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2016 рік»; 
	№ 15	Про затвердження «Міської цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Сєвєродонецька на 2016 рік»; 
	№ 61 «Про відмову у поновленні договору оренди землі 
гр. Ходирєву В.О. (павільйон з літнім майданчиком)»;
№ 64 «Про надання пільг по сплаті земельного податку на 2016 рік на території м.Сєвєродонецька».
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 13.
Пропозиція прийнята.

Головуючий:	Постійна депутатська комісія з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ просить включити до порядку денного наступні питання: 
	«Про  припинення  права  користування  земельними ділянками ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ АЗОТБУД»; 
	«Про  припинення   права   користування земельною ділянкою гр. Бурлаковій Л.П.»; 
	«Про   надання    дозволу   на    розробку    технічної документації  із  землеустрою  щодо  встановлення (відновлення)   меж   земельних   ділянок   в  натурі   (на місцевості) ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АЗОТБУД»; 
	«Про   надання    дозволу   на    розробку    технічної документації  із  землеустрою  щодо  встановлення (відновлення)    меж    земельної    ділянки    в    натурі   (на місцевості) гр. Бєденку Я.М. та гр. Бєденку А.М. (гараж)»; 
	«Про поновлення  договору оренди землі  гр. Попову В.С. (гараж)»; 
	«Про внесення  змін  до договору оренди землі  
гр. Ноженку Ю.М.»;
	«Про внесення змін  до рішення сесії міської ради № 2342 
від 20.12.2012р. «Про передачу у власність земельної ділянки  гр. Зуєвій Л.А.»;
«Про внесення змін до рішення сесії міської ради № 1499 від 25.10.2007р.    «Про передачу в оренду земельної ділянки  гр. Ноженко С.В.». 
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
Голосування:	включити до порядку денного питання: 
	«Про  припинення  права  користування  земельними ділянками ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ АЗОТБУД»; 
	«Про  припинення   права   користування земельною ділянкою гр. Бурлаковій Л.П.»; 
	«Про   надання    дозволу   на    розробку    технічної документації  із  землеустрою  щодо  встановлення (відновлення)   меж   земельних   ділянок   в  натурі   (на місцевості) ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АЗОТБУД»; 
	«Про   надання    дозволу   на    розробку    технічної документації  із  землеустрою  щодо  встановлення (відновлення)    меж    земельної    ділянки    в    натурі   (на місцевості) гр. Бєденку Я.М. та гр. Бєденку А.М. (гараж)»; 
	«Про поновлення  договору оренди землі  гр. Попову В.С. (гараж)»; 
	«Про внесення  змін  до договору оренди землі  
гр. Ноженку Ю.М.»;
	«Про внесення змін  до рішення сесії міської ради № 2342 
від 20.12.2012р. «Про передачу у власність земельної ділянки  гр. Зуєвій Л.А.»; 
	«Про внесення змін до рішення сесії міської ради № 1499 від 25.10.2007р.    «Про передачу в оренду земельної ділянки  гр. Ноженко С.В.».
За – 23; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 12. 
Пропозиція прийнята.

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

Виступила:	Летюча Л.Л. – депутат міської ради, обрана від ПП. «БПП «СОЛІДАРНІСТЬ». 
	Запропонувала включити  до порядку денного питання 
«Про затвердження Регламенту роботи міської ради 
VII скликання». 
Головуючий:	Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
Голосування:	включити  до порядку денного питання «Про затвердження Регламенту роботи міської ради VII скликання».
За – 23; 
Проти – 0; 
Утримались – 0;
Не голосували – 13.
Пропозиція прийнята.

Головуючий:	Переходимо до розгляду питань порядку денного.

Виступив:	Гавриленко А.А. – депутат міської ради, обраний від ПП «Опозиційний блок».
	Запропонував розглянути питання порядку денного з № 3 по № 81 ( крім виключених №№ 5; 6; 7; 8; 10; 14; 15; 61; 64) та питання «з голосу» пакетом. 
Головуючий:	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування: 	розглянути питання порядку денного з № 3 по № 81 ( крім виключених №№ 5; 6; 7; 8; 10; 14; 15; 61; 64) та питання 
«з голосу» пакетом. 
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 13.
Пропозиція прийнята.

Головуючий:     Пропоную проголосувати за проекти рішень порядку денного 
                            з № 3 по № 81 ( крім виключених №№ 5; 6; 7; 8; 10; 14; 15; 61; 64) та питання «з голосу».
Виступила:       Грачова Т.В. – депутат міської ради, обрана від  ПП «НАШ КРАЙ»
Голосування:     Прийняти проекти рішень з № 3 по № 81 ( крім виключених №№ 5; 6; 7; 8; 10; 14; 15; 61; 64) та питання «з голосу».

Слухали:	Про  внесення змін до міського бюджету на 2015 рік.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про  внесення змін до міського бюджету на 2015 рік».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 13 додається).

Слухали:	Про  звіт щодо виконання міського бюджету за 9 місяців 2015 року.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про  звіт щодо виконання міського бюджету за 9 місяців 2015 року».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 14 додається).

Слухали:	Про затвердження «Стратегії розвитку міста Сєвєродонецька на період до 2020 року».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження «Стратегії розвитку міста Сєвєродонецька на період до 2020 року».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 15 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 міській раді, на 2015 рік» зі змінами.
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 міській раді, на 2015 рік» зі змінами».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 16 додається).

Слухали:	Про виконання «Міської соціальної цільової Програми сприяння здійсненню повноважень органами самоорганізації населення на території Сєвєродонецької міської ради 
на 2015 рік».
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 2015 рік».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 17 додається).

Слухали:	Про затвердження «Міської соціальної цільової Програми сприяння здійсненню повноважень органами самоорганізації населення на території Сєвєродонецької міської ради 
на 2016 рік».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження «Міської соціальної цільової Програми сприяння здійсненню повноважень органами самоорганізації населення на території Сєвєродонецької міської ради на 2016 рік».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 18 додається).

Слухали:	Про затвердження рішення виконкому від 02.12.2015 р. 
№ 579 «Про внесення змін і доповнень до рішення сесії від 30.07.2015 р. № 4631 «Про затвердження «Програми відшкодування частини відсоткових ставок за залученими кредитами на 2015 - 2019 роки».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження рішення виконкому від 02.12.2015 р. № 579 «Про внесення змін і доповнень до рішення сесії від 30.07.2015 р. № 4631 «Про затвердження «Програми відшкодування частини відсоткових ставок за залученими кредитами на 2015 - 2019 роки».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 19 додається).

Слухали:	Про затвердження Звіту про виконання Плану заходів на 
ІІІ квартал 2015 р. щодо використання амортизаційних відрахувань за квітень-червень 2015 р., наданого Концесіонером - ТОВ «ТАУН СЕРВІС».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Звіту про виконання Плану заходів на ІІІ квартал 2015 р. щодо використання амортизаційних відрахувань за квітень-червень 2015 р., наданого Концесіонером - ТОВ «ТАУН СЕРВІС».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 20 додається).

Слухали:	Про хід виконання Інвестиційної програми ТОВ «ТАУН СЕРВІС» за шостий рік дії Концесійного договору № 1 
від 02.07.2009 року.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про хід виконання Інвестиційної програми ТОВ «ТАУН СЕРВІС» за шостий рік дії Концесійного договору № 1 від 02.07.2009 року».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 21 додається).

Слухали:	Про прийняття у комунальну власність територіальної громади м.Сєвєродонецька Луганської області матеріальних цінностей.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про прийняття у комунальну власність територіальної громади м.Сєвєродонецька Луганської області матеріальних цінностей».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 22 додається).

Слухали:	Про затвердження змін до Статуту комунального закладу «Сєвєродонецький міський Палац культури».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження змін до Статуту комунального закладу «Сєвєродонецький міський Палац культури».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 23 додається).

Слухали:	Про згоду на передачу матеріальних цінностей та нерухомого майна, що розташоване за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вул. Жовтнева,7 з комунальної власності територіальної громади м.Сєвєродонецька у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про згоду на передачу матеріальних цінностей та нерухомого майна, що розташоване за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Жовтнева,7 з комунальної власності територіальної громади м.Сєвєродонецька у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 24 додається).

Слухали:	Про передачу господарських споруд (сараїв, гаражів), які знаходяться на балансі КП «Житлосервіс «Ритм» у власність громадян.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу господарських споруд (сараїв, гаражів), які знаходяться на балансі 
КП «Житлосервіс «Ритм» у власність громадян».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 25 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельними ділянками гр. Ворочку М.М. та передачу в оренду земельних ділянок гр. Ворочок О.О.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення права користування земельними ділянками гр. Ворочку М.М. та передачу в оренду земельних ділянок гр. Ворочок О.О».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 26 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Беленській І.П. та передачу в оренду земельної ділянки гр. Гусєйнову Р.Д.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Беленській І.П. та передачу в оренду земельної ділянки гр. Гусєйнову Р.Д.».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 27 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельними ділянками гр. Кохно М.В. та передачу в оренду земельних ділянок 
гр. Кохно В.В.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення права користування земельними ділянками гр. Кохно М.В. та передачу в оренду земельних ділянок гр. Кохно В.В.».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 28 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельною ділянкою ІВП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ МЦ ОРГМІН» ТОВ та передачу в оренду земельної ділянки ТОВ «ПРОМТЕХСТРОЙ-СВ» (комплекс будівель та споруд).
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення права користування земельною ділянкою ІВП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ МЦ ОРГМІН» ТОВ та передачу в оренду земельної ділянки ТОВ «ПРОМТЕХСТРОЙ-СВ» (комплекс будівель та споруд)».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 29 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельною ділянкою ТОВ «СХІДНІ РЕСУРСИ» та передачу в оренду земельної ділянки ТОВ «АВТОПОРТ С» (автозаправний комплекс).
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення права користування земельною ділянкою ТОВ «СХІДНІ РЕСУРСИ» та передачу в оренду земельної ділянки ТОВ «АВТОПОРТ С» (автозаправний комплекс)».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 30 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Самарській Т.В. та передачу в оренду земельної ділянки гр. Сокольцю В.О. (нежиле приміщення).
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Самарській Т.В. та передачу в оренду земельної ділянки гр. Сокольцю В.О. (нежиле приміщення)».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 31 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Проценко В.А. та передачу в оренду земельної ділянки гр. Ганіній Г.Б. (гараж).
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Проценко В.А. та передачу в оренду земельної ділянки гр. Ганіній Г.Б. (гараж)».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 32 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельною ділянкою ВКФ ТОВ «ТАНА» та передачу в оренду земельної ділянки гр. Красюк Л.П. (нежитлова будівля).
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення права користування земельною ділянкою ВКФ ТОВ «ТАНА» та передачу в оренду земельної ділянки гр. Красюк Л.П. (нежитлова будівля)».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 33 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Талану С.А. та передачу в оренду земельної ділянки 
гр. Осколкову Д.В. (торговельний павільйон та майданчик виносної торгівлі).
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Талану С.А. та передачу в оренду земельної ділянки гр. Осколкову Д.В. (торговельний павільйон та майданчик виносної торгівлі)».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 34 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Зайцеву М.М.  та передачу в оренду земельної ділянки 
гр. Слюсаревій Т.В. (гараж).
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Зайцеву М.М.  та передачу в оренду земельної ділянки гр. Слюсаревій Т.В. (гараж)».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 35 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельними ділянками СЄВЄРОДОНЕЦЬКОМУ МІСЬКОМУ ВІДДІЛУ ГУМВС УКРАЇНИ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення права користування земельними ділянками СЄВЄРОДОНЕЦЬКОМУ МІСЬКОМУ ВІДДІЛУ ГУМВС УКРАЇНИ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 36 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельними ділянками гр. Зражевському Р.О.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення права користування земельними ділянками гр. Зражевському Р.О.».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 37 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки 
гр. Дідківській Н. Б. (автостоянка легкового автотранспорту).
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Дідківській Н. Б. (автостоянка легкового автотранспорту)».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 38 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Рязанцевій Л.О. (окремий вхід до приміщення офісу).
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Рязанцевій Л.О. (окремий вхід до приміщення офісу)».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 39 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Чемрат Л.П. (гараж).
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Чемрат Л.П. (гараж)».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 40 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельних ділянок ДП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕЦ» (перемичка трубопроводів артезіанської води).
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельних ділянок ДП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕЦ» (перемичка трубопроводів артезіанської води)».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 41 додається).

Слухали:	Про об'єднання земельних ділянок за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вул. Об'їзна, 20, що перебувають в оренді гр. Агафонова С.М.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про об'єднання земельних ділянок за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Об'їзна, 20, що перебувають в оренді гр. Агафонова С.М.».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 42 додається).

Слухали:	Про передачу у власність земельної ділянки 
гр. Матюшку О.П. (присадибна ділянка).
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу у власність земельної ділянки гр. Матюшку О.П. (присадибна ділянка)».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 43 додається).

Слухали:	Про передачу у власність земельної ділянки 
гр. Краснянській Г.П. (присадибна ділянка).
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу у власність земельної ділянки гр. Краснянській Г.П. (присадибна ділянка)».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 44 додається).

Слухали:	Про передачу у власність земельної ділянки гр. Іванову В.М. (присадибна ділянка).
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу у власність земельної ділянки гр. Іванову В.М. (присадибна ділянка)».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 45 додається).

Слухали:	Про передачу у власність земельних ділянок гр. Бондар С.В. (присадибна ділянка).
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу у власність земельних ділянок гр. Бондар С.В. (присадибна ділянка)».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 46 додається).

Слухали:	Про поновлення договору оренди землі гр. Семенову Є.В.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договору оренди землі гр. Семенову Є.В.».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 47 додається).

Слухали:	Про поновлення договору оренди землі гр. Бабєнковій Л.П.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договору оренди землі гр. Бабєнковій Л.П.».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 48 додається).

Слухали:	Про поновлення договору оренди землі гр. Зибцеву О.Л.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договору оренди землі гр. Зибцеву О.Л.».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 49 додається).

Слухали:	Про поновлення договору оренди землі гр. Єгорову Д.Г. (гараж).
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договору оренди землі гр. Єгорову Д.Г. (гараж)».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 50 додається).

Слухали:	Про поновлення договорів оренди землі за матеріалами, представленими відділом земельних відносин.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договорів оренди землі за матеріалами, представленими відділом земельних відносин».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 51 додається).

Слухали:	Про внесення змін до договору оренди землі 
гр. Гуленку С.О.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до договору оренди землі гр. Гуленку С.О.».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 52 додається).

Слухали:	Про внесення змін до договору оренди землі 
гр. Зарецькій Н.О.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до договору оренди землі гр. Зарецькій Н.О.».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 53 додається).

Слухали:	Про внесення змін до договору оренди землі 
гр. Коробці О.П.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до договору оренди землі гр. Коробці О.П.».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 54 додається).

Слухали:	Про внесення змін до договору оренди землі 
гр. Циганенко В.О.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до договору оренди землі гр. Циганенко В.О.».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 55 додається).

Слухали:	Про внесення змін до договору оренди гр. Рибальченку О.В. та гр. Кретову С.О.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до договору оренди гр. Рибальченку О.В. та гр. Кретову С.О.».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 56 додається).

Слухали:	Про внесення змін до договору оренди землі 
гр. Набієву Ш.К.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до договору оренди землі гр. Набієву Ш.К.».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 57 додається).

Слухали:	Про внесення змін до договору оренди землі 
ТОВ «А.О. «МРІЯ-ІНВЕСТ».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до договору оренди землі ТОВ «А.О. «МРІЯ-ІНВЕСТ».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 58 додається).

Слухали:	Про внесення змін до договору оренди землі 
гр. Кликовій Л.А.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до договору оренди землі гр. Кликовій Л.А.».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 59 додається).

Слухали:	Про внесення змін до договору оренди землі 
гр. Слєпцову М.Л.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до договору оренди землі гр. Слєпцову М.Л.».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 60 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ДП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (виробничі та адміністративна будівлі та споруди).
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ДП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (виробничі та адміністративна будівлі та споруди).
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 61 додається).

Слухали:	Про надання згоди на відновлення меж земельних ділянок та надання дозволу на  розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) ТДВ «СЗХНО».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання згоди на відновлення меж земельних ділянок та надання дозволу на  розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) ТДВ «СЗХНО».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 62 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на розробку технічної  документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Курінній Л.А. (гараж).
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на розробку технічної  документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Курінній Л.А. (гараж)».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 63 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішень сесій міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішень сесій міської ради».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 64 додається).

Слухали:	Про затвердження висновків комісії по вирішенню земельних спорів у межах Сєвєродонецької міської ради щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження висновків комісії по вирішенню земельних спорів у межах Сєвєродонецької міської ради щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 65 додається).

Слухали:	Про затвердження іменованого об'єкту - житлового району Щедрищеве міста Сєвєродонецька та переліку вулиць міста Сєвєродонецька.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження іменованого об'єкту - житлового району Щедрищеве міста Сєвєродонецька та переліку вулиць міста Сєвєродонецька».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 66 додається).

Слухали:	Про відмову гр. Гуленку С.О. в наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для зміни цільового призначення земельної ділянки.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про відмову гр. Гуленку С.О. в наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для зміни цільового призначення земельної ділянки».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 67 додається).

Слухали:	Про відмову гр. Місінкевич Ю.Ю. та гр. Малимон А.О. в наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про відмову гр. Місінкевич Ю.Ю. та 
гр. Малимон А.О. в наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 68 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під існуючий індивідуальний гараж гр. Асланову В.М.
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. Асланову В.М.».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 69 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під існуючий індивідуальний гараж гр. Майстренку В.Д.
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. Майстренку В.Д.».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 70 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під існуючий індивідуальний гараж гр. Самойленку В.О.
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. Самойленку В.О.».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 71 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Альошиній Н.Є.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
гр. Альошиній Н.Є.».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 72 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Гончарову І.Г.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
гр. Гончарову І.Г.».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 73 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Слєпцову М.Л.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
гр. Слєпцову М.Л.».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 74 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Титаренко М.М.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
гр. Титаренко М.М.».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 75 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під існуючий індивідуальний гараж гр. Дарниченку В.І.
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. Дарниченку В.І.».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 76 додається).

Слухали:	Про продовження терміну дії дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
гр. Тельному О.В.
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 гр. Тельному О.В.».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 77 додається).

Слухали:	Про введення додаткових штатних одиниць до 
КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про введення додаткових штатних одиниць до КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 78 додається).

Слухали:	Про створення філій КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» у смт. Сиротине та смт. Борівське.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про створення філій 
КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» у 
смт. Сиротине та смт. Борівське».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 79 додається).

Слухали:	Про хід виконання рішення 26-ї сесії міської ради VI  скликання № 1047 від 24.11.2011 р. «Про затвердження Міської програми  організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах міста Сєвєродонецька 
на 2012 - 2016 роки» за 2015 рік.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про хід виконання рішення 26-ї сесії міської ради VI  скликання № 1047 від 24.11.2011 р. «Про затвердження Міської програми  організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах міста Сєвєродонецька на 2012 - 2016 роки» за 2015 рік».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 80 додається).

Слухали:	Про хід виконання рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 22.10.2015 року № 4805 «Про затвердження міської програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2016 роки» за 2015 рік.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про хід виконання рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 22.10.2015 року № 4805 «Про затвердження міської програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2016 роки» 
за 2015 рік».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 81 додається).

Слухали:	Про затвердження Плану роботи Сєвєродонецької міської ради та її виконавчих органів на 2016 рік і звіт про виконання Плану роботи Сєвєродонецької міської ради та її виконавчих органів за 2015 рік.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Плану роботи Сєвєродонецької міської ради та її виконавчих органів на 2016 рік і звіт про виконання Плану роботи Сєвєродонецької міської ради та її виконавчих органів за 2015 рік».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 82 додається).

Слухали:	Про  припинення  права  користування  земельними ділянками ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ АЗОТБУД».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про  припинення  права  користування  земельними ділянками ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ АЗОТБУД».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 83 додається).

Слухали:	Про  припинення   права   користування земельною ділянкою гр. Бурлаковій Л.П.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про  припинення   права   користування земельною ділянкою гр. Бурлаковій Л.П.».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 84 додається).

Слухали:	Про   надання    дозволу   на    розробку    технічної документації  із  землеустрою  щодо  встановлення (відновлення)   меж   земельних   ділянок   в  натурі   (на місцевості) ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АЗОТБУД».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про   надання    дозволу   на    розробку    технічної документації  із  землеустрою  щодо  встановлення (відновлення)   меж   земельних   ділянок   в  натурі   (на місцевості) ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АЗОТБУД».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 85 додається).

Слухали:	Про   надання    дозволу   на    розробку    технічної документації  із  землеустрою  щодо  встановлення (відновлення)    меж    земельної    ділянки    в    натурі   (на місцевості) гр. Бєденку Я.М. та гр. Бєденку А.М. (гараж).
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про   надання    дозволу   на    розробку    технічної документації  із  землеустрою  щодо  встановлення (відновлення)    меж    земельної    ділянки    в    натурі   (на місцевості) гр. Бєденку Я.М. та гр. Бєденку А.М. (гараж)».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 86 додається).

Слухали:	Про поновлення  договору оренди землі  гр. Попову В.С. (гараж).
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення  договору оренди землі  гр. Попову В.С. (гараж)».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 87 додається).

Слухали:	Про внесення  змін  до договору оренди землі  
гр. Ноженку Ю.М.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення  змін  до договору оренди землі  гр. Ноженку Ю.М.».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 88 додається).

Слухали:	Про внесення змін  до рішення сесії  міської ради  № 2342 від 20.12.2012р. «Про передачу у власність земельної ділянки  гр. Зуєвій Л.А.».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін  до рішення сесії                               міської ради  № 2342 від 20.12.2012р. «Про передачу у власність земельної ділянки  гр. Зуєвій Л.А.».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 89 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення сесії міської ради №1499 від 25.10.2007р. «Про передачу в оренду земельної ділянки  
гр. Ноженко С.В.».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення сесії                               міської ради № 1499 від 25.10.2007р.    «Про передачу в оренду земельної ділянки  гр. Ноженко С.В.».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 90 додається).

Слухали:	Про затвердження Регламенту роботи міської ради 
VII скликання.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар ради. 
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Регламенту роботи міської ради VII скликання».
За – 23; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 91 додається).

Виступив:	Зарецький С.В. – депутат міської ради, обраний від 
ПП «НАШ КРАЙ». 
	Запропонував зробити перерву в роботі сесії на 30 хвилин з приводу консультацій з питань Програми розвитку та бюджету на 2016 рік.
Головуючий:	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Зробити перерву в роботі сесії на 30 хвилин. 
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 11.
Пропозиція прийнята.

Після перерви. 

Головуючий:	Бутков І.М. – секретар ради.

Присутні:	25   депутатів міської ради. 

Відсутні депутати: Акулов Г.О., Грачова Т.В., Дядик С.М., Зарецький С.В., Кочина Ю.С., Кузьмінов Ю.К., Летюча Л.О., Ляховий В.В.,  Матохін Ю.В., Пєнзов О.Ф., Ярош О.І.

Головуючий:	Нам необхідно обрати в робочий секретаріат одну кандидатуру у зв’язку з тим, що депутат Пєнзов О.Ф. залишив сесію. 
	Пропоную кандидатуру Лагунова Є.В. 
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Хто за те, щоб обрати депутата Лагунова Є.В. до складу секретаріату, прошу проголосувати.
За – 14; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Пропозиція прийнята.

Слухали:	Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку  м. Сєвєродонецька на 2016 рік.
Доповідав:	Чернишин П.Г. – перший заступник міського голови.
Виступили:	Пригеба Г.В. – депутат міської ради, голова депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка; 
	Ніжельська О.С. – депутат міської ради, голова депутатської фракції ПП «Обєднання «САМОПОМІЧ». 
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження «Програми соціально-економічного і культурного розвитку  
м. Сєвєродонецька на 2016 рік».
За – 14;
Проти – 9;
Утримались – 2.
Рішення не прийнято.

Слухали:	Про міський бюджет на 2016 рік.
Доповідала:	Багрінцева М.І. – начальник фінансового управління.
Виступили:	Самарський С.В. – депутат міської ради, голова депутатської фракції Солідарність; 
	Шахов С.В. – депутат міської ради, голова депутатської фракції ПП «Наш край»; 
	Ніжельська О.С. – депутат міської ради, голова депутатської фракції ПП «Обєднання «САМОПОМІЧ»; 
	Водяник Р.В. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів, обраний від ПП «Опозиційний блок»; 
	Пригеба Г.В. – депутат міської ради, голова депутатської фракції радикальної партії Олега Ляшка; 
	Чернишин П.Г. – перший заступник міського голови.
Головуючий:	Пропоную даний проект рішення приймати шляхом поіменного голосування.
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
	Пропозиція прийнята.

Головуючий:	Оголошую перерву на 10 хвилин для підготовки оргвідділом іменних  бланків для проведення процедури поіменного голосування.

Після перерви. 

Головуючий:   Після перерви в зал засідань повернулось чотирнадцять депутатів.
                            Проводимо поіменне голосування.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	За підсумками поіменного голосування проект рішення «Про міський бюджет на 2016 рік» не прийнятий.
Результати поіменного голосування:
За – 14;
Проти – 0;
Утримались – 0; 
Рішення не прийнято.

Головуючий:	На цьому порядок денний другої (чергової)  сесії міської ради вичерпано.



Секретар ради                                                     І.М.Бутков 




