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СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ
Дванадцятої   (позачергової)  сесії 
Сьомого  скликання

05.05.2016 р.
м. Сєвєродонецьк

Головуючий:	Пригеба Г.В. секретар міської ради.

Присутні:	29   депутатів міської ради.

Відсутні депутати:  Грачова Т.В., Стариков Є.В., Ляховий В.В., 
Матохін Ю.В., Мєзєнцев Г.В., Проскурова Ю.В., 
Шахов С.В.

Протокольний запис: засідання дванадцятої  (позачергової) сесії міської ради скликано згідно п.9 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», 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 пленарне засідання дванадцятої  (позачергової) сесії міської ради VII скликання вважати відкритим. Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Для проведення процедури поіменного голосування, до обрання робочого секретаріату, прошу допомогти Войтенка Сергія Анатолійовича.

Голосування:	Вважати засідання дванадцятої  (позачергової) сесії міської ради сьомого  скликання відкритим.
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

Лунає Гімн України

Слухали:      Про обрання секретаріату дванадцятої  (позачергової)сесії міської ради.
Доповідав:         Пригеба Г.В. секретар міської 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 дванадцятої  (позачергової)  сесії міської ради в кількості 2-х осіб.
За – одноголосно.
Кількісний склад секретаріату затверджено.

Головуючий:     До складу робочого секретаріату пропонуються депутати:
Войтенко Сергій Анатолійович; 
Летюча Лариса Леонідівна.
Хто за те, щоб обрати даних депутатів до складу робочого секретаріату, прошу проголосувати.
Голосування:	Затвердити робочий секретаріат дванадцятої  (позачергової) сесії міської ради у складі:
Войтенко Сергій Анатолійович; 
Летюча Лариса Леонідівна.
За – 25; 
Проти – 0; 
Утримались – 4.
Персональний склад секретаріату затверджено.

Головуючий:	Є пропозиція функції лічильної комісії покласти на робочий секретаріат. Якщо нема заперечень, прошу проголосувати за цю пропозицію.
Голосування:	Функції лічильної комісії покласти на робочий секретаріат дванадцятої  (позачергової) сесії міської ради.
За – 27; 
Проти – 0; 
Утримались – 2.
Пропозиція прийнята.

Слухали:	Про формування порядку денного дванадцятої  (позачергової)  сесії міської ради.
Доповідав:	Пригеба Г.В. секретар міської ради.

Порядок денний дванадцятої  (позачергової) сесії міської ради:

1.	Про затвердження заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
2.	Про затвердження персонального складу виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради.
3.	Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік.

Головуючий:	Є пропозиція порядок денний прийняти за основу. Якщо нема заперечень, прошу  проголосувати.
Голосування:	Прийняти за основу порядок денний дванадцятої  (позачергової)  сесії міської ради.
За – 21; 
Проти – 4; 
Утримались – 4.
Порядок денний прийнято за основу.

Головуючий:     В ході підготовки до сесії виникли деякі зміни:
Виникла необхідність терміново розглянути наступні питання: 
«Про передачу внутрішньобудинкових систем опалення та горячого водопостачання збалансу КП «Сєвєродонецькі теплові мережі» на баланс КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» та КП «Єдина аварійнодиспетчерська служба м. Сєвєродонецька».
Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Включити до порядку денного питання: «Про передачу внутрішньобудинкових систем опалення та горячого водопостачання збалансу КП «Сєвєродонецькі теплові мережі» на баланс КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» та КП «Єдина аварійнодиспетчерська служба 
м. Сєвєродонецька». 
За – 20; 
Проти – 9; 
Утримались – 0.
Пропозиція прийнята.
	«Про передачу житлового фонду та майна з балансу КП «Житлосервіс «Ритм», КП «Житлосервіс «Добробут», КП «Житлосервіс «Промінь», КП «Житлосервіс «Евріка» на баланс КП «Житлосервіс «Світанок».
Голосування:	Включити до порядку денного питання «Про передачу житлового фонду та майна з балансу КП «Житлосервіс «Ритм», КП «Житлосервіс «Добробут», КП «Житлосервіс «Промінь», КП «Житлосервіс «Евріка» на баланс КП «Житлосервіс «Світанок».
За – 20; 
Проти – 9; 
Утримались – 0.
	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 дванадцятої  (позачергової) сесії міської ради.
За – 20; 
Проти – 9; 
Утримались – 0.
Пропозиція прийнята, порядок денний дванадцятої  (позачергової) сесії міської ради затверджено в цілому.

Головуючий:	Переходимо до розгляду питань порядку денного.

Головуючий:	зачитав заяву депутата Кузьмінова Ю.К про те, що для запобігання можливого конфлікту інтересів, він не буде приймати участь у голосуванні за проекти рішень «Про затвердження заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради» та «Про затвердження персонального складу виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради».

Слухали:	Про затвердження заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
Доповідав:	Пригеба Г.В. секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради».
За – 19; 
Проти – 8; 
Утримались – 0; 
Не голосував – 2.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 404 додається).

Виступила:	Ніжельська О.С. – депутат міської ради, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ».

Слухали:	Про затвердження персонального складу виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради.
Доповідав:	Пригеба Г.В. секретар міської ради.
Виступив:	Ніжельська О.С. – депутат міської ради, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження персонального складу виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради».
За – 19; 
Проти – 9; 
Утримались – 0; 
Не голосував – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 405 додається).

Виступила:	Лішик О.П. – депутат міської ради, обрана від 
ПП «БПП «СОЛІДАРНІСТЬ».

Слухали:	Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік.
Доповідав:	Коростельов А.В. – перший заступник міського голови.
Виступили:	Самарський С.В. – депутат міської ради, голова депутатської фракції «СОЛІДАРНІСТЬ»; 
	Ніжельська О.С. – депутат міської ради, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ». 
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік».
За – 20; 
Проти – 1; 
Утримались – 2; 
Не голосували – 6.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 406 додається).

Слухали:	Про передачу внутрішньобудинкових систем опалення та горячого водопостачання збалансу КП «Сєвєродонецькі теплові мережі» на баланс КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» та КП «Єдина аварійнодиспетчерська служба м. Сєвєродонецька».
Доповідав:	Пригеба Г.В. секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу внутрішньобудинкових систем опалення та горячого водопостачання збалансу КП «Сєвєродонецькі теплові мережі» на баланс КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» та КП «Єдина аварійнодиспетчерська служба м. Сєвєродонецька».
За – 20; 
Проти – 7; 
Утримались – 2; 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 407 додається).

Слухали:	Про передачу житлового фонду та майна з балансу КП «Житлосервіс «Ритм», КП «Житлосервіс «Добробут», КП «Житлосервіс «Промінь», КП «Житлосервіс «Евріка» на баланс КП «Житлосервіс «Світанок».
Доповідав:	Пригеба Г.В. секретар міської ради.
Виступив:	Самарський С.В. – депутат міської ради, голова депутатської фракції «СОЛІДАРНІСТЬ»; 
	Кузьмінов О.Ю. – заступник міського голови; 
	Ніжельська О.С. – депутат міської ради, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ»;
Фурман Ю.А. – депутат міської ради, обраний  від ПП «Наш край».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу житлового фонду та майна з балансу КП «Житлосервіс «Ритм», КП «Житлосервіс «Добробут», КП «Житлосервіс «Промінь», КП «Житлосервіс «Евріка» на баланс КП «Житлосервіс «Світанок».
За – 20; 
Проти – 3; 
Утримались – 0; 
Не голосував – 6.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 408 додається).

Різне:

Головуючий:	Зробив оголошення щодо проведення в місті урочистих заходів  з нагоди 71-ої річниці Перемоги над нацизмом в Європі.
Виступили:	Лішик О.П. – депутат міської ради, заступник голови Луганської обласної військово - цивільної адміністрації; 
	Чмирьова Г.І. – депутат міської ради, обрана від 
ПП «Опозиційний блок»; 
	Бутков І.М. – депутат міської ради, обраний від ПП «Опозиційний блок»:
	Озвучив позицію ветеранів, а саме: міські заходи, присвячені 71-ої річниці Перемоги над нацизмом в Європі треба проводити на пл. Миру, як традицію, що склалася в місті; 
	Зарецький С.В. – заступник міського голови. 
	 


Головуючий:	На цьому порядок денний дванадцятої  (позачергової) сесії міської ради вичерпано.

Лунає Гімн України.


Секретар міської ради                                                     Г.В.Пригеба




