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СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ
Чотирнадцятої  (чергової)  сесії 
сьомого  скликання

Перше пленарне засідання 

30.05.2016 р. 11.00
м. Сєвєродонецьк

Головуючий:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.

Присутні:	29   депутатів міської ради.

Відсутні депутати:  Балковський В.В., Водяник Р.В., 
Кочина Ю.С., Ніжельська О.С., Пєнзов О.Ф., Попов М.П., Шахов С.В.

Протокольний запис: засідання чотирнадцятої (чергової) 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 чотирнадцятої (чергової) сесії міської ради VII скликання вважати відкритим. 
Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Вважати засідання чотирнадцятої (чергової) сесії міської ради сьомого скликання відкритим.
За – одноголосно. 
Пропозиція прийнята.

Лунає Гімн України. 

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

Головуючий:     До складу секретаріату пропонуються депутати:
Акулов Георгій Олександрович; 
Чмирьова Ганна Іванівна.
Хто за те, щоб обрати даних депутатів до складу секретаріату, прошу проголосувати.
Голосування:	Затвердити секретаріат чотирнадцятої (чергової) сесії міської ради у складі:
Акулов Георгій Олександрович; 
Чмирьова Ганна Іванівна.
За – 27; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Персональний склад секретаріату затверджено.

Головуючий:	Є пропозиція функції лічильної комісії покласти на секретаріат. Якщо нема заперечень, прошу проголосувати за цю пропозицію.
Голосування:	Функції лічильної комісії покласти на секретаріат чотирнадцятої (чергової) сесії міської ради.
За – 28; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Пропозиція прийнята.

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

Порядок денний чотирнадцятої (чергової)сесії міської ради:

1.	Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік.
2.	Про звіт щодо виконання міського бюджету за І квартал 2016 року.
3.	Про затвердження нової редакції додатку № 1 до рішення міської ради від 29.01.2015 за № 4288  «Про затвердження Положень про податок на майно та акцизний податок».
4.	Про затвердження нової редакції додатку № 2 до рішення міської ради від 29.01.2015 за № 4288  «Про затвердження Положень про податок на майно та акцизний податок».
5.	Про хід виконання рішення сесії міської ради від 29.01.2015 року № 4291 «Про затвердження «Міської цільової Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху у м. Сєвєродонецьку на період до 2018 року» за 2015 рік.
6.	Про виконання рішення 28-ї сесії міської ради VI скликання № 1151 від 22.12.2011р. «Про затвердження Міської програми «Захист прав, свобод та законних інтересів дітей в м. Сєвєродонецьку» на 2012-2016 роки» за 2015 рік.
7.	Про зміни та доповнення до міської цільової комплексної програми «Розвитку фізичної культури та спорту на 2012-2016 рр».
8.	Про внесення доповнень до рішення сесії міської ради від 29 березня 2012 року № 1521 «Про затвердження міської Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2012-2016 роки».
9.	Про здійснення попередньої оплати робіт, що закуповуються за кошти місцевого бюджету.
10.	Про заключний звіт щодо результатів виконання рішення 17-ї (позачергової) сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 14.07.2011 року № 667 «Про затвердження Програми енергоефективності комунальних закладів культури м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки».
11.	Про виконання рішення 13-ї сесії міської ради VI скликання № 444 від 28.04.2011р. «Про затвердження міської програми підготовки кваліфікованих кадрів на 2011-2015рр».
12.	Про внесення змін в додаток до рішення № 1456 від 23.02.2012р. «Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища м. Сєвєродонецька та селищ міської ради в 2012-2016 рр.».
13.	Про затвердження Програми утримання нежитлових приміщень, що є  комунальною власністю територіальної громади м. Сєвєродонецька на 2016 рік у новій редакції.
14.	Про виконання Міської програми розвитку діяльності комунального підприємства «Комбінат шкільного харчування» Сєвєродонецької міської ради на 2014-2015 роки.
15.	Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під гараж гр. Мєркур'єву О.В.
16.	Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під господарську споруду 
гр. Мєркур'єву О.В.
17.	Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведеня земельної ділянки гр. Хечумяну А.Е.
18.	Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Трощію А.О.
19.	Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Рибальченко Л.Є.
20.	Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Кузнецовій В.О.
21.	Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Коротич А.Д.
22.	Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Каленюку С.П.
23.	Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Длінному К.М.
24.	Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Глушку О.В.
25.	Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Бугославському Ю.С.
26.	Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Бикову А.І.
27.	Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Бугайовій Н.Г.
28.	Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Чернику О.В.
29.	Про відмову гр. Ковальовій М.В. в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою.
30.	Про внесення змін до рішення сесії міської ради № 2335 від 20.12.2012р. «Про затвердження Порядку пайової участі у розвитку інфраструктури м. Сєвєродонецька».
31.	Про припинення права користування земельною ділянкою 
гр. Куниці М.М. та передачу в оренду земельної ділянки 
гр. Сорокотяженко В.Ф. (гараж).
32.	Про припинення права користування земельною ділянкою 
гр. Шарунову В.В. та передачу в оренду земельної ділянки 
гр. Уварову В.В. (під гараж).
33.	Про припинення права користування земельною ділянкою 
гр. Бабіну М.С. та передачу в оренду земельної ділянки 
гр. Стебловській Ю.П. (під гараж).
34.	Про припинення права користування земельню ділянкою 
гр. Ємельянову Г.А. та передачу в оренду земельної ділянки 
гр. Червоному М.А. (під будинок кави).
35.	Про припинення права користування земельною ділянкою 
гр. Ковтун Н.А.
36.	Про передачу в оренду земельної ділянки ВКФ ТОВ «ТАНА» (під 93/1000 часток об'єкту - комплексу будівель та споруд).
37.	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Альошиній Н.Є. (під існуючий окремий вхід до приміщення магазину-салону по торгівлі товарами промислової групи).
38.	Про надання згоди на об'єднання земельних ділянок гр. Мусатову В.В.
39.	Про поновлення договору оренди землі гр. Грачовій Т.В. (під об'єкт незавершеного будівництва: цех по виробництву безалкогольних напоїв).
40.	Про поновлення договору оренди землі гр. Буяновій О.В. (під гараж 
№ 30).
41.	Про поновлення договору оренди землі гр. Буяновій О.В. (під гараж 
№ 37-а).
42.	Про поновлення договорів оренди землі гр. Саморудову О.М (під кіоски з ремонту взуття).
43.	Про поновлення договорів оренди землі за матеріалами, представленими відділом земельних відносин.
44.	Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Коротич (під окремий вхід до нежитлового приміщення).
45.	Про внесення змін до договору оренди землі гр. Єфімцеву В.В.
46.	Про внесення змін до договору оренди землі гр. Крутовій І.Г.
47.	Про внесення змін до договору оренди землі АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
48.	Про внесення змін до договору оренди землі гр. Карпіну О.В.
49.	Про внесення змін до договору оренди землі гр. Щербаку С.О.
50.	Про внесення змін до договору оренди землі гр. Савєльєвій Н.М.
51.	Про внесення змін до договору оренди землі ТОВ «МАШРЕМПРИЛАД».
52.	Про надання згоди ТОВ «А.О. «МРІЯ-ІНВЕСТ» на передачу в суборенду земельної ділянки ТОВ МЖК «МРІЯ-ІНВЕСТ» під будівництво багатоквартирних житлових будинків по вул. Вілєсова, мікрорайон 80.
53.	Про відмову в наданні згоди на поділ земельної ділянки площею 
3,5116 га ПАТ «БУДКОМПЛЕКТ».
54.	Про відмову в наданні згоди на поділ земельних ділянок площею 1,8743 га, 0,4443 га та 1,6599 га ПАТ «БУДКОМПЛЕКТ».
55.	Про затвердження Програми інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2016 рік.

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

Головуючий:  В ході підготовки до сесії виникли деякі зміни: 
пропонується зняти з порядку денного питання, які були розглянуті на XIII позачерговій сесії від 24.05.2016р., а саме: питання №№ 30,31,32,33. Пропоную зняти вищезазначені питання «пакетом». 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування: 	зняти «пакетом» з порядку денного питання №№ 30,31,32,33.
За – 28; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Пропозиція прийнята.
Головуючий:	Пропоную зняти з порядку денного питання №№ 30,31,32,33. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування: 	зняти  з порядку денного питання №№ 30,31,32,33.
За – 21; 
Проти – 4; 
Утримались – 4.
	Пропозиція прийнята.

Головуючий:     В ході підготовки до сесії виникла необхідність розглянути терміново наступні питання:
	1. «Про внесення змін до рішення 8-ї (чергової) сесії міської ради VII скликання від 29.02.2016р. № 201 «Про затвердження Положення та Повноважень постійних комісій міської ради VII скликання»; 
	2. «Про внесенян змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 08.04.2016р. № 238 «Про затвердження «Міської цільової програми фінансової підтримки та здійснення внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, що підпорядковані Сєвєродонецькій міській раді, на 2016 рік»; 
	3. «Про затвердження Додаткової угоди № 17 від 10.05.2016р. до Концесійного договору № 1 від 02.07.2009р. на об'єкт комунальної власності територіальної громади 
м. Сєвєродонецька Луганської обл. - цілісний майновий комплекс КП «Сєвєродонецькводоканал»; 
	4. «Про погодження наданого концесіонером - ТОВ «ТАУН СЕРВІС» Розрахунку амортизаційних відрахувань за січень - березень 2016р.»; 
	5. «Про затвердження Звіту про виконання Плану заходів на 
І квартал 2016р. щодо використання амортизаційних відрахувань за жовтень - грудень 2015р. наданого концесіонером - ТОВ «ТАУН СЕРВІС»; 
	6. «Про скасування рішення дев'яносто третьої сесії міської ради № 4197 від 27.11.2014р. «Про внесення змін до рішення сесії міської ради № 1037 від 27.10.2011р. «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Сєвєродонецьку»; 
	7. «Про передачу в оренду земельних ділянок гр. Шатілову Д.Г. (під існуючі окремі входи та вітрину до приміщення магазину продовольчих товарів)»; 
	8. «Про припинення права користування земельною ділянкою ТОВ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЇ» та передачу в оренду земельної ділянки ТОВ «СПЕЦТЕХРЕСУРС 2016» (під будівлю управління)»; 
	9. «Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Бутенку А.О. (присадибна ділянка)». 
	Хто за те, щоби включити «пакетом» озвучені питання  до порядку денного. 
Головуючий:	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Включити «пакетом»до порядку денного озвучені питання.
За – 21; 
Проти – 6; 
Утримались – 2.
Пропозиція прийнята. 
Головуючий:	Хто за те, щоби включити до порядку денного озвучені питання, прошу голосувати.
Голосування:	Включити до порядку денного наступні питання: 
	1. «Про внесення змін до рішення 8-ї (чергової) сесії міської ради VII скликання від 29.02.2016р. № 201 «Про затвердження Положення та Повноважень постійних комісій міської ради VII скликання»; 
	2. «Про внесенян змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 08.04.2016р. № 238 «Про затвердження «Міської цільової програми фінансової підтримки та здійснення внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, що підпорядковані Сєвєродонецькій міській раді, на 2016 рік»; 
	3. «Про затвердження Додаткової угоди № 17 від 10.05.2016р. до Концесійного договору № 1 від 02.07.2009р. на об'єкт комунальної власності територіальної громади 
м. Сєвєродонецька Луганської обл. - цілісний майновий комплекс КП «Сєвєродонецькводоканал»; 
	4. «Про погодження наданого концесіонером - ТОВ «ТАУН СЕРВІС» Розрахунку амортизаційних відрахувань за січень - березень 2016р.»; 
	5. «Про затвердження Звіту про виконання Плану заходів на І квартал 2016р. щодо використання амортизаційних відрахувань за жовтень - грудень 2015р. наданого концесіонером - ТОВ «ТАУН СЕРВІС»; 
	6. «Про скасування рішення дев'яносто третьої сесії міської ради № 4197 від 27.11.2014р. «Про внесення змін до рішення сесії міської ради № 1037 від 27.10.2011р. «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Сєвєродонецьку»; 
	7. «Про передачу в оренду земельних ділянок гр. Шатілову Д.Г. (під існуючі окремі входи та вітрину до приміщення магазину продовольчих товарів)»; 
	8. «Про припинення права користування земельною ділянкою ТОВ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЇ» та передачу в оренду земельної ділянки ТОВ «СПЕЦТЕХРЕСУРС 2016» (під будівлю управління)»; 
	9. «Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Бутенку А.О. (присадибна ділянка)».
За – 21; 
Проти – 8; 
Утримались – 0.
	Пропозиція прийнята.

Головуючий:	надійшла пропозиція від депутатів Сєвєродонецької міської ради VII скликання Самарського С.В. і Шахова С.В. включити до порядку денного питання «Про висловлення Осуду секретарю Сєвєродонецької міської ради VII скликання, в.о. міського голови Пригебі Г.В.». 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Виступили:	Куниця С.П. – депутат міської ради, обраний від 
ПП «Опозиційний блок».
Голосування:	включити до порядку денного питання «Про висловлення Осуду секретарю Сєвєродонецької міської ради 
VII скликання, в.о. міського голови Пригебі Г.В.». 
За – 8; 
Проти – 20; 
Утримались – 1.
	Пропозиція не прийнята.

Головуючий:	пропоную включити до порядку денного розділ «Різне». 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Голосування:	включити до порядку денного розділ «Різне».
За – одноголосно. 
	Пропозиція прийнята.

Головуючий:	У кого ще є  зміни або доповнення до порядку денного?
Хто за те, щоб прийняти порядок денний в цілому, прошу голосувати.
Голосування:	Прийняти в цілому порядок денний 14-ї (чергової)  сесії міської ради.
За – 21; 
Проти – 0; 
Утримались – 8.
Пропозиція прийнята, порядок денний 14-ї (чергової)  сесії міської ради затверджено.

Головуючий:	Переходимо до розгляду питань порядку денного.

Слухали:	Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік.
Доповідав:	Коростельов А.В. – перший заступник міського голови.
Виступили:	Ляховий В.В. – депутат міської ради заступник голови постійної депутатської комісії з питань планування та бюджету обраний від ПП «Всеукраїнське обє’днання «Батьківщина». 
	Запропонував внести зміни до даного проекту рішення а саме: 
	Головному розпоряднику бюджетних коштів УЖКГ передбачено кошти за КФК 100102 КЕКВ 3210 в сумі 433250грн. на капітальний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Вілєсова, 21 «а». Але у зв’язку з проведенням ретельного обстеження покрівлі зазначеного  житлового будинку виявлено додаткові обсяги робіт, пропонуємо збільшити суму до виділення з міського бюджету з 433250грн. до 682746грн., тобто додатково передбачити 249496грн. 
	Крім того, пропонуємо передбачити в загальному фонді міського бюджету кошти на фінансову підтримку для виплат заробітної плати КП «СКС» в сумі 500000 грн., КП «Житлосервіс «Злагода» в сумі 402378грн., КП «Житлосервіс «Промінь» в сумі 529432грн. Головним розпорядником визначити УЖКГ міської ради, кошти передбачити за КФК 100103 КЕКВ 2610. 
	Фурман Ю.А. – депутат міської ради, обраний від ПП «Наш край»; 
	Самарський С.В. – депутат міської ради, голова депутатської фракції «СОЛІДАРНІСТЬ».
Головуючий:	пропоную взяти за основу проект рішення «Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік». 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	взяти проект рішення «Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік» за основу. 
	За – одноголосно.
	Пропозиція прийнята.
Головуючий:	Надійшла пропозиція від депутата Ляхового В.В. внести зміни до даного проекту рішення. 
	Хто за внесення змін запропонованих депутатом Ляховим В.В., прошу голосувати. 
Голосування:	Внести зміни до проекту рішення «Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік», а саме: 
	Головному розпоряднику бюджетних коштів УЖКГ за КФК 100102 КЕКВ 3210 збільшити суму до виділення з міського бюджету з 433250грн. до 682746грн., тобто додатково передбачити 249496грн. 
	Передбачити в загальному фонді міського бюджету кошти на фінансову підтримку для виплат заробітної плати КП «СКС» в сумі 500000 грн., КП «Житлосервіс «Злагода» в сумі 402378грн., КП «Житлосервіс «Промінь» в сумі 529432грн. Головним розпорядником визначити УЖКГ міської ради, кошти передбачити за КФК 100103 КЕКВ 2610.
За – 28; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
	Пропозицій прийнята.
Протокольний запис: Проект рішення «Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік» прийнято зі змінами, а саме: 
	Головному розпоряднику бюджетних коштів УЖКГ за КФК 100102 КЕКВ 3210 збільшити суму до виділення з міського бюджету з 433250грн. до 682746грн., тобто додатково передбачити 249496грн. 
	Передбачити в загальному фонді міського бюджету кошти на фінансову підтримку для виплат заробітної плати КП «СКС» в сумі 500000 грн., КП «Житлосервіс «Злагода» в сумі 402378грн., КП «Житлосервіс «Промінь» в сумі 529432грн. Головним розпорядником визначити УЖКГ міської ради, кошти передбачити за КФК 100103 КЕКВ 2610
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік» зі змінами.
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 417 додається).

Слухали:	Про звіт щодо виконання міського бюджету за І квартал 2016 року.
Доповідав:	Коростельов А.В. – перший заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про звіт щодо виконання міського бюджету за І квартал 2016 року».
За – 27; 
Проти – 0; 
Утримались – 2.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 418 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції додатку № 1 до рішення міської ради від 29.01.2015 за № 4288  «Про затвердження Положень про податок на майно та акцизний податок».
Доповідав:	Коростельов А.В. – перший заступник міського голови.
Виступили:	Самарський С.В. – депутат міської ради, голова депутатської фракції «СОЛІДАРНІСТЬ»; 
	Марініч Е.Ю. – депутат міської ради, обрана від ПП  «Наш край».
Головуючий:     Прошу присутніх в залі засідань не заважати веденню сесії.  
 
Головуючий:     Зробив оголошення про перерву в роботі сесій до 17.00.

Після перерви.

Головуючий:	Пригеба Г.В. секретар міської ради.

Присутні:	27   депутатів міської ради.

Відсутні депутати:  Балковський В.В., Водяник Р.В., Лагунов Є.В., 
Лішик О.П., Марініч Е.Ю.,   Ніжельська О.С., Попов М.П., Шахов С.В., Щербанюк Т.А.

Головуючий:  Повертаємось до голосування по питанню № 3 «Про затвердження нової редакції додатку № 1 до рішення міської ради від 29.01.2015 за №  в сумі 4288  «Про затвердження Положень про податок на майно та акцизний податок».
Виступив:	Коростельов А.В. – перший заступник міського голови
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції додатку № 1 до рішення міської ради від 29.01.2015 за №  в сумі 4288  «Про затвердження Положень про податок на майно та акцизний податок».
За – 23; 
Проти – 0; 
Утримались – 4.
                            Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 419 додається).

Головуючий:	Надійшла пропозиція від депутатів проголосувати «пакетом» питання порядку денного №№ 4 - 38 (крім знятих з порядку денного № 30,31,32,33). 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Виступив:	Самарський С.В. – депутат міської ради, голова депутатської фракції «СОЛІДАРНІСТЬ». 
Голосування:	проголосувати «пакетом» питання порядку денного №№ 4-38 (крім знятих з порядку денного № 30,31,32,33).
За – 22; 
Проти – 3; 
	Утримались – 2.
	Пропозиція прийнята.

Головуючий:	По кожному з питань є проекти рішеннь. Хто за прийняття даних проектів рішень по суті прошу голосувати.
Голосування:	Прийняти проекти рішень №№ 4 - 38 (крім знятих з порядку денного № 30,31,32,33) по суті.
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 5; 
                            Рішення прийняті.

Слухали:	Про затвердження нової редакції додатку № 2 до рішення міської ради від 29.01.2015 за № 4288  «Про затвердження Положень про податок на майно та акцизний податок».
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції додатку № 2 до рішення міської ради від 29.01.2015 за 
№ 4288  «Про затвердження Положень про податок на майно та акцизний податок».
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 5.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 420 додається).

Слухали:	Про хід виконання рішення сесії міської ради від 29.01.2015 року № 4291 «Про затвердження «Міської цільової Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху у 
м. Сєвєродонецьку на період до 2018 року» за 2015 рік.
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про хід виконання рішення сесії міської ради від 29.01.2015 року № 4291 «Про затвердження «Міської цільової Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху у м. Сєвєродонецьку на період до 
2018 року» за 2015 рік».
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 5.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 421 додається).

Слухали:	Про виконання рішення 28-ї сесії міської ради VI скликання № 1151 від 22.12.2011р. «Про затвердження Міської програми «Захист прав, свобод та законних інтересів дітей в м. Сєвєродонецьку» на 2012-2016 роки» за 2015 рік.
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про виконання рішення 28-ї сесії міської ради VI скликання № 1151 від 22.12.2011р. «Про затвердження Міської програми «Захист прав, свобод та законних інтересів дітей в м. Сєвєродонецьку» на 
2012-2016 роки» за 2015 рік».
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 5.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 422 додається).

Слухали:	Про зміни та доповнення до міської цільової комплексної програми «Розвитку фізичної культури та спорту на 
2012-2016 рр».
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про зміни та доповнення до міської цільової комплексної програми «Розвитку фізичної культури та спорту на 2012-2016 рр».
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 5.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 423 додається).

Слухали:	Про внесення доповнень до рішення сесії міської ради 
від 29 березня 2012 року № 1521 «Про затвердження міської Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2012-2016 роки».
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення доповнень до рішення сесії міської ради від 29 березня 2012 року № 1521 «Про затвердження міської Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2012-2016 роки».
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 5.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 424 додається).

Слухали:	Про здійснення попередньої оплати робіт, що закуповуються за кошти місцевого бюджету.
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про здійснення попередньої оплати робіт, що закуповуються за кошти місцевого бюджету».
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 5.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 425 додається).

Слухали:	Про заключний звіт щодо результатів виконання рішення 
17-ї (позачергової) сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 14.07.2011 року № 667 «Про затвердження Програми енергоефективності комунальних закладів культури м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки».
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про заключний звіт щодо результатів виконання рішення 17-ї (позачергової) сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 14.07.2011 року № 667 «Про затвердження Програми енергоефективності комунальних закладів культури м. Сєвєродонецька 
на 2011-2015 роки».
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 5.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 426 додається).

Слухали:	Про виконання рішення 13-ї сесії міської ради VI скликання № 444 від 28.04.2011р. «Про затвердження міської програми підготовки кваліфікованих кадрів на 2011-2015рр».
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про виконання рішення 13-ї сесії міської ради VI скликання № 444 від 28.04.2011р. «Про затвердження міської програми підготовки кваліфікованих кадрів на 2011-2015рр».
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 5.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 427 додається).

Слухали:	Про внесення змін в додаток до рішення № 1456 від 23.02.2012р. «Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища м. Сєвєродонецька та селищ міської ради в 2012-2016 рр.».
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін в додаток до рішення № 1456 від 23.02.2012р. «Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища 
м. Сєвєродонецька та селищ міської ради в 2012-2016 рр.».
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 5.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 428 додається).

Слухали:	Про затвердження Програми утримання нежитлових приміщень, що є  комунальною власністю територіальної громади м. Сєвєродонецька на 2016 рік у новій редакції.
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Програми утримання нежитлових приміщень, що є  комунальною власністю територіальної громади м. Сєвєродонецька на 2016 рік 
у новій редакції».
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 5.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 429 додається).

Слухали:	Про виконання Міської програми розвитку діяльності комунального підприємства «Комбінат шкільного харчування» Сєвєродонецької міської ради 
на 2014-2015 роки.
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про виконання Міської програми розвитку діяльності комунального підприємства «Комбінат шкільного харчування» Сєвєродонецької міської ради на 2014-2015 роки».
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 5.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 430 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під гараж 
гр. Мєркур'єву О.В.
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під гараж гр. Мєркур'єву О.В.».
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 5.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 431 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під господарську споруду гр. Мєркур'єву О.В.
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під господарську споруду гр. Мєркур'єву О.В.».
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 5.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 432 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведеня земельної ділянки гр. Хечумяну А.Е.
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведеня земельної ділянки 
гр. Хечумяну А.Е.».
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 5.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 433 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Трощію А.О.
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
гр. Трощію А.О.».
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 5.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 434 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Рибальченко Л.Є.
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
гр. Рибальченко Л.Є.».
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 5.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 435 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Кузнецовій В.О.
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
гр. Кузнецовій В.О.».
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 5.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 436 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Коротич А.Д.
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
гр. Коротич А.Д.».
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 5.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 437 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Каленюку С.П.
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
гр. Каленюку С.П.».
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 5.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 438 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Длінному К.М.
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
гр. Длінному К.М.».
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 5.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 439 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Глушку О.В.
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
гр. Глушку О.В.».
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 5.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 440 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Бугославському Ю.С.
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
гр. Бугославському Ю.С.».
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 5.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 441 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Бикову А.І.
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
гр. Бикову А.І.».
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 5.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 442 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Бугайовій Н.Г.
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
гр. Бугайовій Н.Г.».
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 5.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 443 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Чернику О.В.
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
 гр. Чернику О.В.».
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 5.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 444 додається).

Слухали:	Про відмову гр. Ковальовій М.В. в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою.
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про відмову гр. Ковальовій М.В. в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою».
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 5.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 445 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельню ділянкою 
гр. Ємельянову Г.А. та передачу в оренду земельної ділянки гр. Червоному М.А. (під будинок кави).
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення права користування земельню ділянкою гр. Ємельянову Г.А. та передачу в оренду земельної ділянки гр. Червоному М.А. (під будинок кави)».
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 5.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 446 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Ковтун Н.А.
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Ковтун Н.А.».
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 5.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 447 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки ВКФ ТОВ «ТАНА» (під 93/1000 часток об'єкту - комплексу будівель та споруд).
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки ВКФ ТОВ «ТАНА» (під 93/1000 часток об'єкту - комплексу будівель та споруд)».
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 5.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 448 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки 
гр. Альошиній Н.Є. (під існуючий окремий вхід до приміщення магазину-салону по торгівлі товарами промислової групи).
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Альошиній Н.Є. (під існуючий окремий вхід до приміщення магазину-салону по торгівлі товарами промислової групи)».
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 5.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 449 додається).

Слухали:	Про надання згоди на об'єднання земельних ділянок 
гр. Мусатову В.В.
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання згоди на об'єднання земельних ділянок гр. Мусатову В.В.».
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 5.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 450 додається).

Головуючий:     Пропоную перейти до розгляду додаткових питань.

Слухали:	Про внесення змін до рішення 8-ї (чергової) сесії міської ради VII скликання від 29.02.2016р. № 201 «Про затвердження Положення та Повноважень постійних комісій міської ради VII скликання».
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради. 
	Запропонував внести зміни до даного проекту рішення, а саме: пункт 1 рішення викласти в наступній редакції:
	«Доручити постійній комісії по забезпеченню законності, правопорядку, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян  здійснення контролю за дотриманням вимог ч.1 ст.59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а саме, що сільський, селищний, міський голова, секретар, депутат сільської, селищної, міської ради, голова, заступник голови, депутат районної, обласної, районної у місті бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання».
Відповідно пп 1, 2, 3, 4 проекту рішення вважати пп 2, 3, 4, 5
Виступили:	Самарський С.В. – депутат міської ради, голова депутатської фракції «СОЛІДАРНІСТЬ». 
Головуючий:	пропоную проект рішення «Про внесення змін до рішення 8-ї (чергової) сесії міської ради VII скликання від 29.02.2016р. № 201 «Про затвердження Положення та Повноважень постійних комісій міської ради VII скликання» взяти за основу. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	взяти за основу даний проект рішення. 
За – 23; 
Проти – 0; 
Утримались – 4.
	Пропозицій прийнята, проект рішення взято за основу.
Головуючий:	Надійшла пропозиція внести зміни до даного проекту рішення.
Пункт 1 рішення викласти в наступній редакції:
	«Доручити постійній комісії по забезпеченню законності, правопорядку, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян  здійснення контролю за дотриманням вимог ч.1 ст.59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а саме, що сільський, селищний, міський голова, секретар, депутат сільської, селищної, міської ради, голова, заступник голови, депутат районної, обласної, районної у місті бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання». 
	Хто за зміни до даного проекту рішення, прошу голосувати. 
Голосування:	Внести зміни до даного проекту рішення, запропоновані секретарем ради Пригебою Г.В. 
За – 23; 
Проти – 0; 
Утримались – 4.
	Зміни затверджено. 
Протокольний запис: Проект рішення прийняти  зі змінами, а саме: пункт 1 рішення викласти в наступній редакції:
	«Доручити постійній комісії по забезпеченню законності, правопорядку, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян  здійснення контролю за дотриманням вимог ч.1 ст.59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а саме, що сільський, селищний, міський голова, секретар, депутат сільської, селищної, міської ради, голова, заступник голови, депутат районної, обласної, районної у місті бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання».
Відповідно пп 1, 2, 3, 4 проекту рішення вважати пп 2, 3, 4, 5
Голосування:	Прийняти рішення  «Про внесення змін до рішення 8-ї (чергової) сесії міської ради VII скликання від 29.02.2016р. № 201 «Про затвердження Положення та Повноважень постійних комісій міської ради VII скликання»  зі змінами.
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 5.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 451 додається).

Головуючий:	Є пропозиція проголосувати «пакетом» додаткові питання порядку денного  з № 2 по № 9. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	проголосувати «пакетом» додаткові питання порядку денного  з № 2 по № 9. 
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 5.
 	Пропозиція прийнята. 

Головуючий:	По кожному з питань є проекти рішеннь. Хто за прийняття даних проектів рішень по суті прошу голосувати.
Голосування:	Прийняти проекти рішень додаткові №№ 2 – 9  по суті.
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 5; 
                            Рішення прийняті.

Слухали:	Про внесенян змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 08.04.2016р. № 238 «Про затвердження «Міської цільової програми фінансової підтримки та здійснення внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, що підпорядковані Сєвєродонецькій міській раді, на 2016 рік».
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесенян змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 08.04.2016р. № 238 «Про затвердження «Міської цільової програми фінансової підтримки та здійснення внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, що підпорядковані Сєвєродонецькій міській раді, на 2016 рік».
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 5.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 452 додається).

Слухали:	Про затвердженян Додаткової угоди № 17 від 10.05.2016р. до Концесійного договору № 1 від 02.07.2009р. на об'єкт комунальної власності територіальної громади 
м. Сєвєродонецька Луганської обл. - цілісний майновий комплекс КП «Сєвєродонецькводоканал».
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердженян Додаткової угоди 
№ 17 від 10.05.2016р. до Концесійного договору № 1 від 02.07.2009р. на об'єкт комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської обл. - цілісний майновий комплекс КП «Сєвєродонецькводоканал».
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 5.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 453 додається).

Слухали:	Про погодження наданого концесіонером - ТОВ «ТАУН СЕРВІС» Розрахунку амортизаційних відрахувань
за січень - березень 2016р.
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про погодження наданого концесіонером - ТОВ «ТАУН СЕРВІС» Розрахунку амортизаційних відрахувань за січень - березень 2016р.».
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 5.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 454 додається).

Слухали:	Про затвердження Звіту про виконання Плану заходів на І квартал 2016р. щодо використання амортизаційних відрахувань за жовтень - грудень 2015р. наданого концесіонером - ТОВ «ТАУН СЕРВІС».
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Звіту про виконання Плану заходів на І квартал 2016р. щодо використання амортизаційних відрахувань за жовтень - грудень 2015р. наданого концесіонером - ТОВ «ТАУН СЕРВІС».
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 5.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 455 додається).

Слухали:	Про скасування рішення дев'яносто третьої сесії міської ради № 4197 від 27.11.2014р. «Про внесення змін до рішення сесії міської ради № 1037 від 27.10.2011р. «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Сєвєродонецьку».
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про скасування рішення дев'яносто третьої сесії міської ради № 4197 від 27.11.2014р. «Про внесення змін до рішення сесії міської ради № 1037 від 27.10.2011р. «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Сєвєродонецьку».
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 5.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 456 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельних ділянок гр. Шатілову Д.Г. (під існуючі окремі входи та вітрину до приміщення магазину продовольчих товарів).
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельних ділянок гр. Шатілову Д.Г. (під існуючі окремі входи та вітрину до приміщення магазину продовольчих товарів)».
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 5.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 457 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельною ділянкою ТОВ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЇ» та передачу в оренду земельної ділянки ТОВ «СПЕЦТЕХРЕСУРС 2016» (під будівлю управління).
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення права користування земельною ділянкою ТОВ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЇ» та передачу в оренду земельної ділянки ТОВ «СПЕЦТЕХРЕСУРС 2016» (під будівлю управління)».
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 5.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 458 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Бутенку А.О. (присадибна ділянка).
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Бутенку А.О. (присадибна ділянка)».
За – 22; 
Проти – 0; 
Утримались – 5.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 459 додається).

Слухали:	Про поновлення договору оренди землі гр. Грачовій Т.В. (під об'єкт незавершеного будівництва: цех по виробництву безалкогольних напоїв).
Головуючий:	зачитав заяву депутата Грачовій Т.В. стосовно того, що вона не буде брати участь у голосуванні за даний проект рішення, згідно ст.59/1 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні».
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Виступив:	Самарський С.В. – депутат міської ради, голова депутатської фракції «СОЛІДАРНІСТЬ».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договору оренди землі гр. Грачовій Т.В. (під об'єкт незавершеного будівництва: цех по виробництву безалкогольних напоїв)».
За – 23; 
Проти – 0; 
Утримались – 3; 
Не голосував – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 460 додається).

Слухали:	Про поновлення договору оренди землі гр. Буяновій О.В. (під гараж № 30).
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договору оренди землі гр. Буяновій О.В. (під гараж № 30)».
За – 26; 
Проти – 0; 
	Утримались – 1. 
Вирішили:	(рішення № 461 додається).

Слухали:	Про поновлення договору оренди землі гр. Буяновій О.В. (під гараж № 37-а).
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Виступив:	Самарський С.В. – депутат міської ради, голова депутатської фракції «СОЛІДАРНІСТЬ».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договору оренди землі гр. Буяновій О.В. (під гараж № 37-а)».
За – 26; 
Проти – 0; 
	Утримались – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 462 додається).

Слухали:	Про поновлення договорів оренди землі 
гр. Саморудову О.М. (під кіоски з ремонту взуття).
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договорів оренди землі гр. Саморудову О.М (під кіоски з ремонту взуття)».
За – одноголосно. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 463 додається).

Слухали:	Про поновлення договорів оренди землі за матеріалами, представленими відділом земельних відносин.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови. 
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договорів оренди землі за матеріалами, представленими відділом земельних відносин».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 464 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
гр. Коротич А.Д.(під окремий вхід до нежитлового приміщення).
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 (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Коротич А.Д.  (під окремий вхід до нежитлового приміщення)».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 465 додається).

Слухали:	Про внесення змін до договору оренди землі 
гр. Єфімцеву В.В.
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 гр. Єфімцеву В.В.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 466 додається).

Слухали:	Про внесення змін до договору оренди землі гр. Крутовій І.Г.
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 гр. Крутовій І.Г.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 467 додається).

Слухали:	Про внесення змін до договору оренди землі 
АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
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 АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 468 додається).

Різне:
Головуючий:	Пропоную перейти до розділу «Різне» та  надати слово Понамарьовій Тетяні Андріївні з питання роботи ОСББ (ремонту покрівлі дому за адресою: вул. Мендєлєєва,18).
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	надати слово Понамарьовій Т. А. з питання роботи ОСББ (ремонту покрівлі дому за адресою: вул. Мендєлєєва,18).
За – одноголосно.
	Пропозиція прийнята.
Виступили:	Понамарьова Т. А. стосовно ремонту покрівлі дому за адресою: вул. Мендєлєєва,18.
	Бутков І.М. – депутат міської ради, обраний від ПП «Опозиційний блок»; 
	Самарський С.В. – депутат міської ради, голова депутатської фракції «СОЛІДАРНІСТЬ»; 
	Кузьмінов О.К. – заступник міського голови.

Головуючий:	Надійшла пропозиція від депутатів зробити перерву в роботі чотирнадцятої  (чергової)  сесії, оскільки зараз вісімнадцята година і  згідно ст. 2.16 Розділу 12 Регламенту Сєвєродонецької міської ради VII скликання робота сесії має бути зупинена. 
	Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	зробити перерву в роботі чотирнадцятої  (чергової)  сесії відповідно до Регламенту. 
За – 23; 
Проти – 0; 
	Утримались – 4. 
	Пропозиція прийнята.

Друге пленарне засідання  чотирнадцятої  (чергової)  сесії.

22.06.2016 р. 11.00

м. Сєвєродонецьк

Головуючий:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.

Присутні:	28   депутатів міської ради.

Відсутні депутати:  Кочина Ю.С., Лішик О.П., Матохін Ю.В., 
Ніжельська О.С., Сафронова І.О., Фурман Ю.А., Шахов С.В., Щербанюк Т.А.

Протокольний запис: друге пленарне засідання чотирнадцятої (чергової) 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 чотирнадцятої (чергової) сесії міської ради VII скликання вважати відкритим. 
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Вважати друге пленарне засідання чотирнадцятої (чергової) сесії міської ради сьомого скликання відкритим.
За – одноголосно. 
Пропозиція прийнята.

Лунає Гімн України. 

Головуючий:	Робочий секретаріат прошу зайняти свої місця та продовжити ведення протоколу. У зв’язку з тим, що 
Акулов Г.О.  відсутній на засіданні сесії, пропоную дообрати в робочий секретаріат Войтенка С.А. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	дообрати в секретаріат Войтенка С.А. 
За – 24; 
Проти – 0; 
	Утримались – 2. 
	Пропозиція прийнята.

Головуючий:	на сесії присутній заступник начальника організаційного відділу Луганської обласної військово - цивільної адміністрації, куратор міста Сєвєродонецька Мухін Михайло Євгенович.

Головуючий:     Порядок денний чотирнадцятої (чергової) сесії міської ради знаходиться на столах у депутатів. З прошлого засідання залишились нерозглянутими питання №№ 48 – 55.
                             Але в ході підготовки до другого засідання сесії виникла необхідність терміново розглянути наступні питання. Пропоную включити додатково до порядку денного питання:  
	1. «Про прийняття звернення до Президента України, голови Верховної Ради України,	Прем'єр-міністра України, голови  Державної фіскальної служби України, голови Служби Безпеки України»; 
	2. «Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки на території Сєвєродонецької міської ради»; 
	3. «Про перерозподіл бюджетних асигнувань міського бюджету на 2016 рік»; 
	4. «Про внесення змін до джерел фінансування та видаткової частини міського бюджету на 2016 рік»; 
	5. «Про внесення змін до рішення шостої сесії Сєвєродонецької міської ради сьомого скликання від 16.02.2016р. № 113 «Про передачу матеріальних цінностей та нерухомого майна, що розташоване за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вул. Юності (колишня Жовтнева), 7 
з комунальної власності територіальної громади 
м. Сєвєродонецька у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області»; 
	6.  «Про прийняття звернення до Начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України»; 
	7. «Про затвердження нової редакції додатка до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 08.04.2016р. № 238 «Про затвердження «Міської цільової програми фінансової підтримки та здійснення внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, що підпорядковані Сєвєродонецькій міській раді, на 2016 рік».
Виступив:	Самарський С.В. – депутат міської ради, голова депутатської фракції «СОЛІДНІСТЬ». 
Головуючий:	Хто за те, щоби включити «пакетом» до порядку денного вищезазначені питання, прошу голосувати. 
Голосування:	включити «пакетом»до порядку денного вищезазначені питання. 
За – 21; 
Проти – 2; 
	Утримались – 3. 
	Пропозиція прийнята. 
Головуючий:	Хто за те, щоби включити до порядку денного озвучені питання, прошу голосувати 
Голосування:	включити до порядку денного наступні питання: 
	1. «Про прийняття звернення до Президента України, голови Верховної Ради України,	Прем'єр-міністра України, голови Служби Безпеки України»; 
	2. «Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки на території Сєвєродонецької міської ради». 
	3. «Про перерозподіл бюджетних асигнувань міського бюджету на 2016 рік»; 
	4. «Про внесення змін до джерел фінансування та видаткової частини міського бюджету на 2016 рік»; 
	5. «Про внесення змін до рішення шостої сесії Сєвєродонецької міської ради сьомого скликання від 16.02.2016р. № 113 «Про передачу матеріальних цінностей та нерухомого майна, що розташоване за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Юності (колишня Жовтнева), 7 з комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області»; 
	6.  «Про прийняття звернення до Начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України»; 
	7. «Про затвердження нової редакції додатка до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 08.04.2016р. № 238 «Про затвердження «Міської цільової програми фінансової підтримки та здійснення внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, що підпорядковані Сєвєродонецькій міській раді, на 2016 рік».
За – 21; 
Проти – 1; 
	Утримались – 4. 
	Пропозиція прийнята.

Головуючий:	У кого ще є  зміни або доповнення до порядку денного?
Хто за те, щоб прийняти порядок денний другого засідання 14-ї (чергової) сесії у цілому, прошу голосувати.
Голосування:	Прийняти в цілому порядок денний другого засідання 14-ї (чергової)  сесії міської ради.
За – 21; 
Проти – 0; 
Утримались – 5.
	Пропозиція прийнята, порядок денний другого засідання 14-ї (чергової)  сесії міської ради затверджено в цілому.

Слухали:	Про прийняття звернення до Президента України, голови Верховної Ради України,	Прем'єр-міністра України, голови Служби Безпеки України.
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Виступили:	Кузьмінов О.Ю. – заступник міського голови; 
	Самарський С.В. – депутат міської ради, голова депутатської фракції «СОЛІДНІСТЬ»: 
	Запропонував внести доповнення до даного проекту рішення: «Просимо розглянути питання щодо націоналізації ТОВ «ЛЕО»;
	Шахов С.В. – голова депутатської фракції ПП «Наш край»; 
	Кузьмінов Ю.К. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань будівництва, архітектури, земельних  відносин, охорони навколишнього  середовища,  та розвитку  селищ, обраний від ПП «Опозиційний блок»; 
	Вікторова Вікторія – мешканка гуртожитку по проспекту Центральному, 74; 
	Попов М.П. –  депутат міської ради, обраний від ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ»; 
	Бутков І.М. – депутат міської ради, обраний від ПП «Опозиційний блок»: 
	Запропонував внести зміни та доповнення до даного проекту рішення, а саме: 
	Звернутися  (додатково) до   голови Державної фіскальної служби України:  	«Просимо організувати перевірку використання земельних ділянок на території 
м. Сєвєродонецька та повноту сплати (орендна плата, податок) за користування земельними ділянками, вжити заходи щодо притягнення до відповідальності за несплату податків ТОВ «ЛЄО» з 2002 року». 
	Маріниіч Е.Ю. – депутат міської ради, обрана від ПП «Наш край»: 
	Запропонувала виключити зі  звернення прізвище депутата Самарського С.В.   
Головуючий:	у зв’язку з тим, що надійшли пропозиції від депутатів внести зміни до даного проекту рішення, пропоную взяти даний проект рішення за основу. 
	Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	взяти проект рішення «Про прийняття звернення до Президента України, голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, голови Служби Безпеки України» за основу.  
За – 27; 
Проти – 0; 
	Утримались – 0; 
	Не голосували – 1. 
	Пропозиція прийнята.	
Головуючий:	надійшла пропозиція від депутата Буткова І.М. внести зміни до даного проекту рішення. 
	Хто за зміни, запропоновані депутатом Бутковим І.М., прошу голосувати. 
Голосування:	внести зміни до даного проекту рішення: 
	Звернутися  (додатково) до   голови Державної фіскальної служби України та сформулювати його так:  	«Просимо організувати перевірку використання земельних ділянок на території м. Сєвєродонецька та повноту сплати (орендна плата, податок) за користування земельними ділянками, та вжити заходи щодо притягнення до відповідальності за несплату податків ТОВ «ЛЄО» з 2002 року».
За – 27; 
Проти – 0; 
	Утримались – 0; 
	Не голосували – 1. 
	Пропозиція прийнята. 
Головуючий:	надійшла пропозиція від депутат Самарського С.В. внести  зміни до даного проекту рішення. 
	Хто за зміни, запропоновані депутатом Самарським С.В., прошу голосувати. 
Голосування:	внести зміни до даного проекту рішення: «Просимо розглянути питання щодо націоналізації ТОВ «ЛЕО». 
За – одноголосно. 
	Пропозиція прийнята.  
Головуючий:   надійшла пропозиція від депутата Марінич Е.Ю. внести  зміни до даного проекту рішення. 
	Хто за зміни, запропоновані депутатом Марінич Е.Ю., прошу голосувати. 
Голосування:	затвердити зміни до даного проекту рішення: виключити зі  звернення прізвище депутата Самарського С.В.   
За – 26; 
Проти – 1; 
	Утримались – 0; 
	Не голосував – 1. 
	Пропозиція прийнята.
Головуючий:	пропоную прийняти проект рішення «Про прийняття звернення до Президента України, голови Верховної Ради України,	Прем'єр-міністра України, голови Служби Безпеки України» зі змінами. 
Голосування: 	прийняти рішення «Про прийняття звернення до Президента України, голови Верховної Ради України,	Прем'єр-міністра України, голови Служби Безпеки України» в цілому, зі змінами запропонованими депутатами Бутковим І.М., 
Самарським С.В. та Марініч Е.Ю.
Протокольний запис: Проект рішення прийнято з наступними змінами: 
	1.Звернутися  (додатково) до   голови Державної фіскальної служби України та сформулювати його так:  	«Просимо організувати перевірку використання земельних ділянок на території м. Сєвєродонецька та повноту сплати (орендна плата, податок) за користування земельними ділянками, вжити заходи щодо притягнення до відповідальності за несплату податків ТОВ «ЛЄО» з 2002 року.» 
	2. Просимо розглянути питання щодо націоналізації ТОВ «ЛЕО». 
	3. Виключити зі  звернення прізвище депутата 
Самарського С.В.   
Голосування:	Прийняти рішення «Про прийняття звернення до Президента України, голови Верховної Ради України,	Прем'єр-міністра України, голови  Державної фіскальної служби України, голови Служби Безпеки України» зі змінами.
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 469 додається).

Головуючий:	пропоную розглянути  «пакетом» питання порядку денного  №№ 48 - 55. 
	Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	розглянути «пакетом» питання порядку денного №№ 48 - 55. 
За – 22; 
Проти – 3; 
	Утримались – 2; 
	Не голосував – 1.  
	Пропозиція прийнята.

Головуючий:	По кожному з цих питань є проекти рішеннь. Хто за прийняття даних проектів рішень по суті прошу голосувати.
Голосування:	Прийняти проекти рішень №№ 48 - 55  по суті.
За – 22; 
Проти –0; 
	Утримались – 5; 
Не голосував – 1. 
                            Рішення прийняті.

Слухали:	Про внесення змін до договору оренди землі 
гр. Карпіну О.В.
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до договору оренди землі гр. Карпіну О.В.».
За – 22; 
Проти – 0; 
	Утримались – 5; 
Не голосував – 1.  
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 470 додається).

Слухали:	Про внесення змін до договору оренди землі 
гр. Щербаку С.О.
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до договору оренди землі гр. Щербаку С.О.».
За – 22; 
Проти – 0; 
	Утримались – 5; 
Не голосував – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 471 додається).

Слухали:	Про внесення змін до договору оренди землі 
гр. Савєльєвій Н.М.
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до договору оренди землі гр. Савєльєвій Н.М.».
За – 22; 
Проти –0; 
	Утримались – 5; 
Не голосував – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 472 додається).

Слухали:	Про внесення змін до договору оренди землі 
ТОВ «МАШРЕМПРИЛАД».
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до договору оренди землі ТОВ «МАШРЕМПРИЛАД».
За – 22; 
Проти – 0; 
	Утримались – 5; 
Не голосував – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 473 додається).

Слухали:	Про надання згоди ТОВ «А.О. «МРІЯ-ІНВЕСТ» на передачу в суборенду земельної ділянки ТОВ МЖК «МРІЯ-ІНВЕСТ» під будівництво багатоквартирних житлових будинків по вул. Вілєсова, мікрорайон 80.
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання згоди ТОВ «А.О. «МРІЯ-ІНВЕСТ» на передачу в суборенду земельної ділянки ТОВ МЖК «МРІЯ-ІНВЕСТ» під будівництво багатоквартирних житлових будинків по вул. Вілєсова, мікрорайон 80.».
За – 22; 
Проти – 0; 
	Утримались – 5; 
Не голосував – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 474 додається).

Слухали:	Про відмову в наданні згоди на поділ земельної ділянки площею 3,5116 га ПАТ «БУДКОМПЛЕКТ».
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про відмову в наданні згоди на поділ земельної ділянки площею 3,5116 га 
ПАТ «БУДКОМПЛЕКТ».
За – 22; 
Проти – 0; 
	Утримались – 5; 
Не голосував – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 475 додається).

Слухали:	Про відмову в наданні згоди на поділ земельних ділянок площею 1,8743 га, 0,4443 га та 1,6599 га ПАТ «БУДКОМПЛЕКТ».
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про відмову в наданні згоди на поділ земельних ділянок площею 1,8743 га, 0,4443 га та 1,6599 га ПАТ «БУДКОМПЛЕКТ».
За – 22; 
Проти –0; 
	Утримались – 5; 
Не голосував – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 476 додається).

Слухали:	Про затвердження Програми інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2016 рік.
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Програми інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2016 рік».
За – 22; 
Проти – 0; 
	Утримались – 5; 
Не голосував – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 477 додається).

Депутати Шахов С.В. та Пилипенко В.А. залишили сесійну залу.

Слухали:	Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки на території Сєвєродонецької міської ради.
Доповідав:	Кузьмінов Ю.К. – голова постійної депутатської комісії з питань будівництва, архітектури, земельних  відносин, охорони навколишнього  середовища,  та розвитку  селищ, обраний від ПП «Опозиційний блок». 
Виступив:	Самарський С.В. – депутат міської ради, голова депутатської фракції «СОЛІДНІСТЬ».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки на території Сєвєродонецької міської ради».
За – 22; 
Проти – 0; 
	Утримались – 4; 
Не голосували – 2.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 478 додається).

Депутат  Пилипенко В.А. повернувся до сесійної зали.

Слухали:	Про перерозподіл бюджетних асигнувань міського бюджету на 2016 рік.
Доповідав:	Коростельов А.В. – перший заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про перерозподіл бюджетних асигнувань міського бюджету на 2016 рік».
За – 21; 
Проти – 0; 
	Утримались – 5; 
Не голосував – 2.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 479 додається).

Виступили:	Бутков І.М. – депутат міської ради, обраний від ПП «Опозиційний блок»; 
	Маріниіч Е.Ю. – депутат міської ради, обрана від ПП «Наш край»;
	Самарський С.В. – депутат міської ради, голова депутатської фракції «СОЛІДНІСТЬ». 
  
Слухали:	Про внесення змін до джерел фінансування та видаткової частини міського бюджету на 2016 рік.
Доповідав:	Коростельов А.В. – перший заступник міського голови.
Виступили:	Самарський С.В. – депутат міської ради, голова постійної депутатської фракції «СОЛІДНІСТЬ»;
	Водяник Р.В. – голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів, обраний від ПП «Опозиційний блок». 
	Запропонував внести зміни до даного проекту рішення: 
	Збільшити за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2016 року видатки головному розпоряднику управлінню житлово-комунального господарства міської ради за КФК 100103 КЕКВ 2610 на 183333грн., на придбання запчастин для бульдозерної спецтехніки КП «СКС». 

Збільшити за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2016 року видатки головному розпоряднику управлінню охорони здоров’я  міської ради за КФК 080101 КЕКВ 2240 на 335000грн. Кошти необхідні для здійснення поточного ремонту - заміни вікон у денному самотинному стаціонарі, на поточний ремонт системи вентиляційної споруди, резервного електропостачання будівель хірургічного корпусу та пологового відділення, на поточний ремонт холодильників та пральних машин, на поточний ремонт крильця та сходинок у будівлі головного корпусу. 
Головуючий:	пропоную проект рішення «Про внесення змін до джерел фінансування та видаткової частини міського бюджету на 2016 рік» взяти за основу. 
	Хто за цю пропозицію, прошу голосувати.
Голосування:	взяти проект рішення «Про внесення змін до джерел фінансування та видаткової частини міського бюджету на 2016 рік» за основу. 
За – 23; 
Проти – 0; 
	Утримались – 4; 
	Не голосував – 1. 
	Пропозиція прийнята. 
Головуючий:	надійшла пропозиція від депутата Водяника Р.В. внести зміни до даного проекту рішення. 
	Хто за цю пропозицію, прошу голосувати.
Голосування:	затвердити зміни до даного проекту рішення, а саме: 
1.Збільшити за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2016 року видатки головному розпоряднику управлінню житлово-комунального господарства міської ради за КФК 100103 КЕКВ 2610 на 183333грн. 
	2. Збільшити за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2016 року видатки головному розпоряднику управлінню охорони здоров’я  міської ради за КФК 080101 КЕКВ 2240 на 335000грн. 
За – 22; 
Проти – 0; 
	Утримались – 5; 
	Не голосував – 1. 
	Пропозиція прийнята.
Протокольний запис: Проект рішення прийнято зі змінами:
	1.Збільшити за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2016 року видатки головному розпоряднику управлінню житлово-комунального господарства міської ради за КФК 100103 КЕКВ 2610 на 183333грн. 
	2. Збільшити за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2016 року видатки головному розпоряднику управлінню охорони здоров’я  міської ради за КФК 080101 КЕКВ 2240 на 335000грн.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до джерел фінансування та видаткової частини міського бюджету 
на 2016 рік.» зі змінами.
За – 23; 
Проти – 0; 
	Утримались – 4; 
Не голосував – 1.
Вирішили:	(рішення № 480 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення шостої сесії Сєвєродонецької міської ради сьомого скликання від 16.02.2016р. № 113 «Про передачу матеріальних цінностей та нерухомого майна, що розташоване за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Юності (колишня Жовтнева), 7 з комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області».
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення шостої сесії Сєвєродонецької міської ради сьомого скликання від 16.02.2016р. № 113 «Про передачу матеріальних цінностей та нерухомого майна, що розташоване за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Юності (колишня Жовтнева), 7 з комунальної власності територіальної громади 
м. Сєвєродонецька у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області».
За – одноголосно.
За – 23; 
Проти – 0; 
	Утримались – 4; 
Не голосував – 1.
Вирішили:	(рішення № 481 додається).

Слухали:	Про прийняття звернення до Начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України.
Доповідав:	Пригеба Г.В. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про прийняття звернення до Начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України».
За – 27; 
Проти – 0; 
	Утримались – 0; 
Не голосував – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 482 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції додатка до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 08.04.2016р. № 238 «Про затвердження «Міської цільової програми фінансової підтримки та здійснення внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, що підпорядковані Сєвєродонецькій міській раді, на 2016 рік».
Доповідав:	Кузьмінов О.Ю. – заступник міського голови.
Виступив:	Самарський С.В. – депутат міської ради, голова депутатської фракції «СОЛІДНІСТЬ».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції додатка до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 08.04.2016р. № 238 «Про затвердження «Міської цільової програми фінансової підтримки та здійснення внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, що підпорядковані Сєвєродонецькій міській раді, на 2016 рік».
За – 24; 
Проти – 0; 
	Утримались – 3; 
Не голосував – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 483 додається).

Різне:
Головуючий:	закликав депутатів Ніжельську О.С. та Попова М.П. з фракції ПП «Об’єднання «Самопоміч»  розпочати роботу в постійних депутатських комісіях.
Виступив:	Попов М.П. – депутат міської ради, обраний від ПП «Об’єднання «Самопоміч». 
	Зачитав звернення від мешканців міста стосовно освітлення вулиць міста у нічний час.

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



Секретар міської ради						Г.В. Пригеба





