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СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ
Дев’ятнадцятої   (чергової)  сесії 
VII скликання

31.10.2016 р.
м. Сєвєродонецьк

Головуючий:	Бутков І.М. – секретар міської ради.

Присутні:	29   депутатів міської ради.

Відсутні депутати:  Марініч Є.Ю., Матохін Ю.В., Проскурова Ю.В., Сафронова І.О., Фурман Ю.А., Шибанов О.В., 
Щербанюк Т.А.

Протокольний запис: засідання дев’ятнадцятої    (чергової) сесії міської ради скликано згідно п.11 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 пленарне засідання дев’ятнадцятої (чергової) сесії міської ради VII скликання вважати відкритим. 
Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Вважати засідання дев’ятнадцятої  (чергової) сесії міської ради VII скликання відкритим.
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

Лунає Гімн України.

Слухали:         	Про обрання робочого секретаріату дев’ятнадцятої (чергової)  сесії міської ради.
Доповідав:         Бутков І.М. – 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 дев’ятнадцятої (чергової)  сесії міської ради в кількості 2-х осіб.
За – одноголосно.
Кількісний склад робочого секретаріату затверджено.
Головуючий:     До складу робочого секретаріату пропонуються депутати:
Акулов Георгій Олександрович; 
Шатрова Людмила Василівна.
Хто за те, щоб обрати даних депутатів до складу робочого  секретаріату, прошу проголосувати.
Голосування:	Затвердити робочий секретаріат дев’ятнадцятої (чергової) сесії міської ради у складі:
Акулов Георгій Олександрович; 
Шатрова Людмила Василівна.
За – одноголосно.
Персональний склад робочого секретаріату затверджено.

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

Головуючий:	в роботі сесії приймає участь заступник начальника оргвідділу Луганської обласної військово - цивільної адміністрації Мухін М.Є.

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

Порядок денний 19-ї (чергової) сесії міської ради:

1.	Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік.
2.	Про затвердження Положення про Центр соціальної реабілітації дітей - інвалідів Сєвєродонецької міської ради в новій редакції.
3.	Про затвердження Положення про Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради в новій редакції.
4.	Про затвердження міської  програми «Організація  діяльності  відділу  з  соціально-гуманітарних   питань  Сєвєродонецької  міської   ради на 2017 рік».
5.	Про введення додатково асистента вчителя  у середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 11 м. Сєвєродонецька Луганської області.
6.	Про виконання рішення 28-ї сесії міської ради VІ скликання № 1151від 22.12.2011 р. «Про затвердження Міської програми «Захист прав, свобод та законних  інтересів  дітей в м. Сєвєродонецьку»  на 2012-2016 роки» за 1 півріччя 2016 року .
7.	Про затвердження  міської цільової Програми капітального ремонту житлового фонду м. Сєвєродонецька на 2017 рік.
8.	Про погодження Розрахунку амортизаційних відрахувань основних засобів та нематеріальних активів за липень-вересень 2016 р., наданого ТОВ «ТАУН СЕРВІС».
9.	Про передачу капітальних видатків на баланс відділу освіти Сєвєродонецької міської ради.
10.	Про затвердження нової редакції Статуту СДЮСТШ ВВС «Садко».
11.	Про надання гр. Майстренко Т.В.  дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0023 га під гараж  в кварталі 71 м. Сєвєродонецька.
12.	Про надання гр. Майстренко Т.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0024 га під гараж в кварталі 71 м. Сєвєродонецька.
13.	Про внесення змін до рішення десятої сесії міської ради № 279 від 08.04.2016 р. «Про підготовку Програми з розроблення містобудівної документації».
14.	Про  припинення права користування земельною ділянкою 
гр. Борисову П.П.
15.	Про припинення  права користування земельною ділянкою 
гр. Щербак Н.А.
16.	Про припинення права користування земельною ділянкою 
	гр. Прейс Н.Ф.
17.	Про припинення права користування земельною ділянкою 
гр. Маслову В.О. та передачу земельної ділянку гр. Петровій І.М. (під торговий павільйон №16).
18.	Про    припинення     права     користування земельною ділянкою ТОВ «ЛУГАНСЬКА ФІРМА ПО АГРОХІМІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ  СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «АГРОХІМ» та передачу в оренду земельної ділянки гр. Пономарьову М.М. (під будівлю магазину непродовольчих товарів).
19.	Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Гребенюк С.В. та передачу в оренду земельної ділянки гр. Дмитрієву Е.М.,  
гр. Дмитрієвій А.В.
20.	Про  припинення  права  користування земельною ділянкою  
гр. Зінченко Є.В.  та передачу в оренду земельної ділянки гр. Зибцеву  О.Л.  (під  нежитлову будівлю зі службовими спорудами).
21.	Про  припинення  права  користування земельною ділянкою  
гр. Зінченко Є.В.  та передачу в оренду земельної ділянки 
гр. Зибцеву  О.Л. (під комплекс будівель та споруд).
22.	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Длінному К.М. (під окремий вхід до приміщення  закусочної-пельменної).
23.	Про передачу в оренду земельних ділянок  гр. Коротич А.Д. під існуючі окремі входи та приямки до нежитлового приміщення.
24.	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Хечумяну А.Е. (під окремий вхід до приміщення магазину промислових товарів).
25.	Про передачу в оренду земельних  ділянок гр. Шварьовій О.В.  (під прибудову та існуючі окремі входи до магазину, окремий вхід та пандус до аптеки внаслідок реконструкції приміщення  продовольчих   товарів).
26.	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Грєбьонкіну О.Ю. (під існуючий індивідуальний гараж).
27.	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Кузнецовій В.О. (під існуючий індивідуальний гараж).
28.	Про передачу у власність земельної ділянки  гр. Постильзі О.М. (присадибна  ділянка).
29.	Про передачу в постійне користування земельної ділянки Сєвєродонецькій міській раді  під гараж.
30.	Про поновлення договору оренди землі  гр. Міщенку Д.А.
31.	Про поновлення договору оренди землі гр. Лошаку Г.П. (під існуючий кіоск по ремонту взуття).
32.	Про поновлення договору оренди землі гр. Показаніковій Л.В.
33.	Про поновлення договору оренди землі ТОВ «МАКС-98».
34.	Про поновлення договору оренди землі гр. Корнєєвій Р.В. (під реконструкцію з метою розширення торгового павільйону  № 5 (додаткова земельна ділянка)).
35.	Про поновлення договорів оренди землі  за матеріалами, представленими відділом земельних відносин та архітектури.
36.	Про відмову  в поновленні  договору оренди землі гр. Брусянській Н.М.
37.	Про надання згоди на поділ земельної ділянки гр. Агафонову С.М.
38.	Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки гр. Момот В.І.
39.	Про  внесення  змін  до  договору оренди землі  ТОВ «ОМЕГА ВЕРТИКАЛЬ».
40.	Про  внесення  змін  до  договору оренди землі гр. Кохно В.В.
41.	Про  внесення  змін  до  договору оренди землі гр. Височину О.М.
42.	Про  внесення  змін  до  договору оренди землі  гр. Титаренко М.М.
43.	Про  внесення  змін  до  договору оренди землі  гр. Кузьміновій Р.І.
44.	Про об'єднання земельних ділянок за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
ш. Будівельників, район буд. 23-а, що  перебувають в оренді 
гр. Мусатова В.В.
45.	Про надання згоди ТОВ «А.О. «МРІЯ-ІНВЕСТ» на передачу в суборенду ТОВ ХК «МРІЯ-ІНВЕСТ» земельної ділянки, площею 0,5588 га,  під будівництво багатоквартирних житлових будинків, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна,  мікрорайон 80.
46.	Про надання згоди ТОВ «А.О. «МРІЯ-ІНВЕСТ» на передачу в суборенду ТОВ ХК «МРІЯ-ІНВЕСТ» земельної ділянки, площею 0,8518 га,  під будівництво багатоквартирних житлових будинків (додаткова земельна ділянка), за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, район буд.116, мікрорайон 80.
47.	Про надання згоди ТОВ  ХК «МРІЯ-ІНВЕСТ» на передачу в суборенду ТОВ МЖК  «МРІЯ-ІНВЕСТ» земельної ділянки, площею 0,0750 га,  під будівництво багатоквартирного житлового будинку, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк,  мікрорайон 80.
48.	Про затвердження міської цільової  Програми організації і встановлення меж територій рекреаційного  призначення,  водоохоронних зон та прибережних захисних смуг у м. Сєвєродонецьку на 2017 рік.
49.	Про затвердження міської цільової  Програми розвитку  ринку земель  у  м. Сєвєродонецьку на 2016- 2017 роки.
50.	Про внесення змін до рішення сесії міської ради № 541 від 21.07.2016р. «Про затвердження міської цільової програми створення реєстру вільних земельних ділянок комунальної власності, які, або право на які, підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах)  на  2016-2017 роки».
51.	Про затвердження Програми інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2017 рік.
52.	Про затвердження «Програми забезпечення функціонування КУ «Трудовий архів м. Сєвєродонецька» на 2017 рік».
53.	Про затвердження Положення про Комунальну установу «Трудовий архів м. Сєвєродонецька» у новій редакції.
54.	Про створення архівного відділу Сєвєродонецької міської ради -  юридичної особи публічного права  та затвердження Положення про архівний відділ Сєвєродонецької міської ради.
55.	Про затвердження Положення про архівний відділ Сєвєродонецької міської ради у новій редакції.

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

Головуючий:    В ході підготовки до сесії виникла необхідність додатково розглянути терміново наступні питання: 
	Про внесення змін до рішення 17- сесії Сєвєродонецької міської ради 
VII скликання від 29.09.2016р. № 752 «Про затвердження структури та чисельності виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради. 
	Про затвердження Положення про Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сєвєродонецької міської ради у новій редакції. 
	Про затвердження Положень відділів Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради. 
	Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 08.04.2016р. № 242 «Про затвердження Міської цільової програми благоустрою м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2016 рік» зі змінами. 
	Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 21.07.2016р. № 489 «Про затвердження Міської цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2016 рік. 
	Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 29.09.2016р. № 754 «Про затвердження нової редакції додатку 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» зі змінами. 
	Про затвердження «Міської цільової програми створення та розвитку системи відеоспостереження м. Сєвєродонецька на 2016-2017 роки. 
	Про затвердження Програми утримання нежитлових приміщень, що є комунальною власністю територіальної громади м. Сєвєродонецька на 2016 рік у новій редакції. 
	Про надання ТОВ «ТАУН СЕРВІС» розстрочки по сплаті концесійного платежу за ІІІ квартал 2016 року. 
	Про затвердження нової редакції Статуту Установи комунальної власності Волейбольний клуб «Сєвєродончанка. 
	Про затвердження розміру статутного капіталу КП «Сєвєродонецькі теплові мережі. 
	Про затвердження нової редакції Статуту КП «Сєвєродонецькі теплові мережі. 
	Про надання гр. Чередниченку М.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під гараж в кварталі 71 м. Сєвєродонецька. 
	Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою» під зупиночний комплекс в с. Воєводівка, р-н вул. Кооперативна, 7. 
	Про надання гр. Самарському О.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під гараж в кварталі 8-а м. Сєвєродонецька. 
	Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою» під зупиночний комплекс в р-ні пр. Центральний, 46. 
	Про внесення змін до рішення вісімдесят третьої (чергової) сесії міської ради № 3790 від 27.03.2014р. «Про надання дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою», у постійне користування, для зупиночних комплексів та установки тимчасових споруд. 
	Про внесення змін до рішення сесії міської ради № 708 від 29.09.2016р. «Про дозвіл на підготовку лоту до проведення земельних торгів та умов продажу права оренди земельної ділянки, кадастровий номер 4412900000:06:033:0042,   за   адресою:   м.   Сєвєродонецьк, 
пр. Гвардійський, район буд. 67, мікрорайон 80, право оренди якої підлягає продажу на земельних торгах у формі аукціону окремим лотом. 
	Про призначення розпорядника субвенцій за місцевим бюджетом нижчого рівня з провадження проектів що фінансуються в 2015-2017 роках за рахунок  коштів Європейського інвестиційного банку у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України.


Виступила:		Лішик О.П. – депутат міської ради, обрана від ПП БПП «СОЛІДАРНІСТЬ».
Розглянути № Д.11 окремо.
Головуючий:      Пропоную включити до порядку денного додаткові питання №№ 1-10; №№ 12-19 «пакетом».
Голосування:	включити до порядку денного   додаткові  питання №№ 1-10; №№ 12-19 «пакетом».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 1.
Пропозиція прийнята.

Головуючий:	включити до порядку денного   додаткові  питання №№ 1-10; №№ 12-19.
	Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	включити до порядку денного додаткові  питання №№ 1-10; №№ 12-19: 
	1. Про внесення змін до рішення 17- сесії Сєвєродонецької міської      
              ради VII скликання від 29.09.2016р. № 752 «Про затвердження   
              структури та чисельності виконавчих органів Сєвєродонецької  
              міської ради. 
	2. Про затвердження Положення про Територіальний центр 
              соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  
              Сєвєродонецької міської ради у новій редакції. 
	3. Про затвердження Положень відділів Управління житлово-
              комунального господарства Сєвєродонецької міської ради. 
	4. Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради 
               від 08.04.2016р. № 242 «Про затвердження Міської цільової 
               програми благоустрою м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 
               2016 рік» зі змінами. 
	5. Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради 
               від 21.07.2016р. № 489 «Про затвердження Міської цільової 
               програми реформування і розвитку житлово-комунального 
               господарства м. Сєвєродонецька на 2016 рік. 
	6.  Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради 
               від 29.09.2016р. № 754 «Про затвердження нової редакції додатку 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» зі змінами. 
	7. Про затвердження «Міської цільової програми створення та 
               розвитку системи відеоспостереження м. Сєвєродонецька на 2016-
               2017 роки. 
	8. Про затвердження Програми утримання нежитлових приміщень, що 
              є комунальною власністю територіальної громади м. Сєвєродонецька 
              на 2016 рік у новій редакції. 
	9. Про надання ТОВ «ТАУН СЕРВІС» розстрочки по сплаті 
               концесійного платежу за ІІІ квартал 2016 року. 
 	10.Про затвердження нової редакції Статуту Установи комунальної 
               власності Волейбольний клуб «Сєвєродончанка.           
          12. Про затвердження нової редакції Статуту КП «Сєвєродонецькі        
                 теплові мережі». 
 	13. Про надання гр. Чередниченку М.А. дозволу на розроблення 
                 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під гараж 
                 в кварталі 71 м. Сєвєродонецька. 
 	14. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
                відведення земельної ділянки КП «Сєвєродонецьке підприємство 
                садово-паркового господарства та благоустрою» під зупиночний 
                комплекс в с. Воєводівка, р-н вул. Кооперативна, 7. 
	15. Про надання гр. Самарському О.М. дозволу на розроблення 
                проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під гараж 
                в кварталі 8-а м. Сєвєродонецька. 
	16. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
                відведення земельної ділянки КП «Сєвєродонецьке підприємство 
                садово-паркового господарства та благоустрою» під зупиночний 
                 комплекс в р-ні пр. Центральний, 46. 
 	17. Про внесення змін до рішення вісімдесят третьої (чергової) сесії 
                міської ради № 3790 від 27.03.2014р. «Про надання дозволу на 
                складання проектів землеустрою щодо відведення земельних 
                ділянок КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового 
                господарства та благоустрою», у постійне користування, для 
                зупиночних комплексів та установки тимчасових споруд. 
 	18. Про внесення змін до рішення сесії міської ради № 708 від 
                29.09.2016р. «Про дозвіл на підготовку лоту до проведення 
                земельних торгів та умов продажу права оренди земельної ділянки, 
                кадастровий номер 4412900000:06:033:0042, за адресою: м. 
                Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, район буд. 67, мікрорайон 80, 
                 право оренди якої підлягає продажу на земельних торгах у формі 
                 аукціону окремим лотом. 
	19. Про призначення розпорядника субвенцій за місцевим бюджетом 
                нижчого рівня з провадження проектів що фінансуються в 2015-
                2017 роках за рахунок  коштів Європейського інвестиційного банку 
                у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення 
                України.
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались –  1.
	Пропозиція прийнята.
Виступили:	Грачова Т.В. – депутат міської ради, обрана від ПП «Наш край»;
    	Лішик О.П. – депутат міської ради, обрана від ПП БПП «СОЛІДАРНІСТЬ».
Головуючий:	Пропоную включити  до порядку денного 
додаткове питання № 11 «Про затвердження розміру статутного капіталу КП «Сєвєродонецькі теплові мережі».
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	включити до порядку денного питання додаткове № 11 «Про затвердження розміру статутного капіталу КП «Сєвєродонецькі теплові мережі».
За – одноголосно. 
	Пропозиція прийнята.

Головуючий       У кого є  зміни або доповнення до порядку денного?

Виступили:	Акулов Г.О. – депутат міської ради, обраний від ПП «Наш край». 
	Запропонував зняти з порядку денного питання № 54 «Про створення архівного відділу Сєвєродонецької міської ради -  юридичної особи публічного права  та затвердження Положення про архівний відділ Сєвєродонецької міської ради» у зв’язку з тим, що дане питання потребує доопрацювання; 
	Лішик О.П. – депутат міської ради, обрана від ПП БПП «СОЛІДАРНІСТЬ».
Головуючий:	Надійшла пропозиція від депутат Акулова Г.О. зняти з порядку денного питання № 54.
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Зняти з порядку денного  питання № 54 «Про створення архівного відділу Сєвєродонецької міської ради -  юридичної особи публічного права  та затвердження Положення про архівний відділ Сєвєродонецької міської ради».
За – 21; 
Проти – 4; 
Утримались – 4.
Пропозиція прийнята.

Головуючий:	У кого ще є  зміни або доповнення до порядку денного?
Виступив:	Височин А.Ю. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії по управлінню житлово- комунальним  господарством, власністю, комунальною власністю,  побутовим та торгівельним обслуговуванням, обраний від ПП «Опозиційний блок». 
	Запропонував включити до порядку денного питання: 
	«Про прийняття звернення  до Верховної ради України  з питань перейменування міста Сєвєродонецьк». 
Головуючий: 	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.  
Голосування:	включити до  порядку денного  питання «Про прийняття звернення  до Верховної ради України  з питань перейменування міста Сєвєродонецьк». 
За – 28; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
	Пропозиція прийнята.

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

Виступив:	Старіков Є.В. – депутат міської ради, обраний від  ПП «Наш край». 
	Зробив повідомлення про те, що у Сєвєродонецькій міській раді VII створена депутатська фракція ПП «Наш край» до якої увійшли 5 депутатів. 
	Головою фракції обрано Старікова  Євгена Вікторовича.

Головуючий:	У кого ще є  зміни або доповнення до порядку денного?
Виступили:	Зарецький С.В. – депутат міської ради, обраний від ПП «Наш край». 
	Запропонував включити до порядку денного питання «Про прийняття звернення  до мініста внутрішніх справ України Авакова А.Б.,  голови Служби безпеки України Грицака В.С. та Генерального прокурора України Луценка Ю.В.»;  
	Самарський С.В. – депутат міської ради, голова депутатської фракції «СОЛІДАРНІСТЬ». 
Головуючий: 	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.  
Голосування:	включити до  порядку денного  питання «Про прийняття звернення  до мініста внутрішніх справ України Авакова А.Б., голови Служби безпеки України Грицака В.С. та Генерального прокурора України Луценка Ю.В.». 
За – 24; 
Проти – 5; 
Утримались – 0.
	Пропозиція прийнята. 

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

Виступили:	Пригеба Г.В. – депутат міської ради, обраний від РП Олега Ляшка. 
	Запропонував включити до порядку денного питання «Про прийняття звернення  до Міністра внутрішніх справ, Генерального прокурора  України щодо дій посадових осіб Національної поліції та прокуратури»,
	Лішик О.П. – депутат міської ради, обрана від ПП БПП «СОЛІДАРНІСТЬ». 
За – 24; 
Проти – 5; 
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 19-ї (чергової)  сесії міської ради.
За – 26; 
Проти – 1; 
Утримались – 2.
Пропозиція прийнята, порядок денний 19-ї (чергової)  сесії міської ради затверджено в цілому. 

Головуючий:	зачитав повідомлення депутата Сєвєродонецької міської ради VII скликання Кузьмінова Ю.К. про факт наявність  конфлікту інтересів при голосуванні за проект рішення № 43 «Про внесення змін до договору оренди землі 
гр. Кузьміновій Р.І.». 
	
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:	Грачова Т.В. – депутат міської ради, заступник голови постійної депутатської комісії з питань будівництва, архітектури, земельних  відносин, охорони навколишнього  середовища,  та розвитку  селищ, обрана від ПП «Наш край». 
	Запропонувала внести зміни до даного проекту рішення, а саме:  
	У зв’язку з тим, що необхідно терміново відремонтувати систему опалення у міському Палаці культури необхідно кошти, які були передбачені на капітальний ремонт системи опалення міського Палацу культури зменшити на 35000 та спрямувати на оплату послуг з поточного ремонту системи теплопостачання міського Палацу культури. 
	Лішик О.П. – депутат міської ради, обрана від ПП БПП «СОЛІДАРНІСТЬ».
Головуючий:	пропоную взяти за основу даний проект рішення. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	взяти за основу проект рішення «Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік». 
За – одноголосно.
Головуючий:	надійшла пропозиція від депутата Грачовій Т.В. внести зміни до даного проекту рішення. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	внести зміни до даного проекту рішення, а саме: кошти, які були передбачені на капітальний ремонт системи опалення міського Палацу культури зменшити на 35000 та спрямувати на оплату послуг з поточного ремонту системи теплопостачання міського Палацу культури.  
	За – одноголосно.
Протокольний запис: рішення прийнято зі змінами: кошти, які були передбачені на капітальний ремонт системи опалення міського Палацу культури зменшити на 35000 та спрямувати на оплату послуг з поточного ремонту системи теплопостачання міського Палацу культури.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік» зі змінами, запропонованими депутатом Горочовою Т.В.
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 772 додається).

Головуючий:	пропоную розглянути «пакетом» всі питання порядку денного, крім питань порядку денного № 36; 43; 55; Додаткові № 11;12 та питань «з голосу». 
Виступили:	Ніжельська О.С. – депутат міської ради, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання  «САМОПОМІЧ».  
	Запропонувала розглянути окремо питання порядку денного № 7; 51.
Голосування:	розглянути «пакетом» наступні питання  порядку денного: №№ 2 – 6; 8 – 35; 37 – 42; 44 – 50, 52, 53, №№ Д 1 – Д10; 
Д 13 – Д 19. 
	За – 24; 
	Проти – 5; 
	Утримались – 0. 
	Пропозиція прийнята. 

Головуючий:	По кожному з питань є проекти рішеннь. Хто за прийняття даних проектів рішень по суті прошу голосувати.
Голосування:	Прийняти проекти рішень №№ 2 – 6; 8 – 35; 37 – 42; 44 – 50, 52, 53, №№ Д 1 – Д10; Д 13 – Д 19 по суті.
За – 24; 
Проти – 2; 
Утримались – 0;
Не голосувало – 3.
                            Рішення прийняті.

Слухали:	Про затвердження Положення про Центр соціальної реабілітації дітей - інвалідів Сєвєродонецької міської ради в новій редакції.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Положення про Центр соціальної реабілітації дітей - інвалідів Сєвєродонецької міської ради в новій редакції».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 773 додається).

Слухали:	Про затвердження Положення про Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради в новій редакції.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Положення про Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради в новій редакції».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 774 додається).

Слухали:	Про затвердження міської  програми «Організація  діяльності  відділу  з  соціально-гуманітарних   питань  Сєвєродонецької  міської   ради на 2017 рік».
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження міської  програми «Організація  діяльності  відділу  з  соціально-гуманітарних   питань  Сєвєродонецької  міської   ради на 2017 рік».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 775 додається).

Слухали:	Про введення додатково асистента вчителя  у середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 11 
м. Сєвєродонецька Луганської області.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про введення додатково асистента вчителя  у середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 
№ 11 м. Сєвєродонецька Луганської області».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 776 додається).

Слухали:	Про виконання рішення 28-ї сесії міської ради VІ скликання № 1151 від 22.12.2011 р. «Про затвердження Міської програми «Захист прав, свобод та законних  інтересів  дітей в м. Сєвєродонецьку»  на 2012-2016 роки» за 1 півріччя 
2016 року .
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про виконання рішення 28-ї сесії міської ради VІ скликання № 1151 від 22.12.2011 р. «Про затвердження Міської програми «Захист прав, свобод та законних  інтересів  дітей в м. Сєвєродонецьку»  на 2012-2016 роки» за 1 півріччя 2016 року».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 777 додається).

Слухали:	Про погодження Розрахунку амортизаційних відрахувань основних засобів та нематеріальних активів за липень-вересень 2016 р., наданого ТОВ «ТАУН СЕРВІС».
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про погодження Розрахунку амортизаційних відрахувань основних засобів та нематеріальних активів за липень-вересень 2016 р., наданого ТОВ «ТАУН СЕРВІС».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 778 додається).

Слухали:	Про передачу капітальних видатків на баланс відділу освіти Сєвєродонецької міської ради.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу капітальних видатків на баланс відділу освіти Сєвєродонецької міської ради».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 779 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту СДЮСТШ ВВС «Садко».
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту СДЮСТШ ВВС «Садко».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 780 додається).

Слухали:	Про надання гр. Майстренко Т.В.  дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0023 га під гараж  в кварталі 71 
м. Сєвєродонецька.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Майстренко Т.В.  дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0023 га під гараж  в кварталі 71 м. Сєвєродонецька».
За – одноголосно.
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Вирішили:	(рішення № 781 додається).

Слухали:	Про надання гр. Майстренко Т.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0024 га під гараж в кварталі 71 
м. Сєвєродонецька.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр.Майстренко Т.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0024 га під гараж в кварталі 71 м. Сєвєродонецька».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 782 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення десятої сесії міської ради 
№ 279 від 08.04.2016 р. «Про підготовку Програми з розроблення містобудівної документації».
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення десятої сесії міської ради № 279 від 08.04.2016 р. «Про підготовку Програми з розроблення містобудівної документації».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 783 додається).

Слухали:	Про  припинення  права  користування земельною ділянкою гр. Борисову П.П.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про  припинення  права  користування земельною ділянкою гр. Борисову П.П.».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 784 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Щербак Н.А.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про  припинення   права     користування земельною ділянкою гр. Щербак Н.А.».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 785 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Прейс Н.Ф.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Прейс Н.Ф.».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 786 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Маслову В.О. та передачу земельної ділянки 
гр. Петровій І.М. (під торговий павільйон № 16).
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Маслову В.О. та передачу земельної ділянки гр. Петровій І.М. (під торговий павільйон № 16)».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 787 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельною ділянкою ТОВ  «ЛУГАНСЬКА ФІРМА ПО АГРОХІМІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ  СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «АГРОХІМ» та передачу в оренду земельної ділянки 
гр. Пономарьову М.М. (під будівлю магазину непродовольчих товарів).
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення  права користування земельною ділянкою ТОВ «ЛУГАНСЬКА ФІРМА ПО АГРОХІМІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ  СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «АГРОХІМ» та передачу в оренду земельної ділянки гр. Пономарьову М.М. (під будівлю магазину непродовольчих товарів)».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 788 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Гребенюк С.В. та передачу в оренду земельної ділянки гр. Дмитрієву Е.М.,  гр. Дмитрієвій А.В.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Гребенюк С.В. та передачу в оренду земельної ділянки гр. Дмитрієву Е.М.,  гр. Дмитрієвій А.В.».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 789 додається).

Слухали:	Про  припинення  права  користування земельною ділянкою  гр. Зінченко Є.В.  та передачу в оренду земельної ділянки 
гр. Зибцеву  О.Л.  (під  нежитлову будівлю зі службовими спорудами).
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про  припинення  права  користування земельною ділянкою  гр. Зінченко Є.В.  та передачу в оренду земельної ділянки гр. Зибцеву  О.Л.  (під  нежитлову будівлю зі службовими спорудами)».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 790 додається).

Слухали:	Про  припинення  права  користування земельною ділянкою  гр. Зінченко Є.В.  та передачу в оренду земельної ділянки 
гр. Зибцеву  О.Л. (під комплекс будівель та споруд).
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про  припинення  права  користування земельною ділянкою  гр. Зінченко Є.В.  та передачу в оренду земельної ділянки гр. Зибцеву  О.Л. (під комплекс будівель та споруд)».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 791 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Длінному К.М. (під окремий вхід до приміщення  закусочної-пельменної).
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Длінному К.М. (під окремий вхід до приміщення  закусочної-пельменної)».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосував – 3 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 792 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельних ділянок  гр. Коротич А.Д. під існуючі окремі входи та приямки до нежитлового приміщення.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельних ділянок  гр. Коротич А.Д. під існуючі окремі входи та приямки до нежитлового приміщення».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 793 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Хечумяну А.Е. (під окремий вхід до приміщення магазину промислових товарів).
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Хечумяну А.Е. (під окремий вхід до приміщення магазину промислових товарів)».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 794 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельних  ділянок гр. Шварьовій О.В.  (під прибудову та існуючі окремі входи до магазину, окремий вхід та пандус до аптеки внаслідок реконструкції приміщення  продовольчих   товарів).
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельних  ділянок гр. Шварьовій О.В.  (під прибудову та існуючі окремі входи до магазину, окремий вхід та пандус до аптеки внаслідок реконструкції приміщення  продовольчих   товарів)».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 795 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки 
гр. Грєбьонкіну О.Ю. (під існуючий індивідуальний гараж).
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Грєбьонкіну О.Ю. (під існуючий індивідуальний гараж)».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 796 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Кузнецовій В.О. (під існуючий індивідуальний гараж).
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Кузнецовій В.О. (під існуючий індивідуальний гараж)».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 797 додається).

Слухали:	Про передачу у власність земельної ділянки  
гр. Постильзі О.М. (присадибна  ділянка).
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу у власність земельної ділянки  гр. Постильзі О.М. (присадибна  ділянка)».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 798 додається).

Слухали:	Про передачу в постійне користування земельної ділянки Сєвєродонецькій міській раді  під гараж.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в постійне користування земельної ділянки Сєвєродонецькій міській раді  під гараж».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 799 додається).

Слухали:	Про поновлення договору оренди землі  гр. Міщенку Д.А.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договору оренди землі  гр. Міщенку Д.А.».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 800 додається).

Слухали:	Про поновлення договору оренди землі гр. Лошаку Г.П. (під існуючий кіоск по ремонту взуття).
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договору оренди землі гр. Лошаку Г.П. (під існуючий кіоск по ремонту взуття)».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 801 додається).

Слухали:	Про поновлення договору оренди землі 
гр. Показаніковій Л.В.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договору оренди землі гр. Показаніковій Л.В.».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 802 додається).

Слухали:	Про поновлення договору оренди землі ТОВ «МАКС-98».
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договору оренди землі ТОВ «МАКС-98».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 803 додається).

Слухали:	Про поновлення договору оренди землі гр. Корнєєвій Р.В. (під реконструкцію з метою розширення торгового павільйону  № 5 (додаткова земельна ділянка).
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договору оренди землі гр. Корнєєвій Р.В. (під реконструкцію з метою розширення торгового павільйону  № 5 (додаткова земельна ділянка)».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 804 додається).

Слухали:	Про поновлення договорів оренди землі  за матеріалами, представленими відділом земельних відносин та архітектури.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договорів оренди землі  за матеріалами, представленими відділом земельних відносин та архітектури».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 805 додається).

Слухали:	Про надання згоди на поділ земельної ділянки 
гр. Агафонову С.М.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання згоди на поділ земельної ділянки гр. Агафонову С.М.».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 806 додається).

Слухали:	Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки 
гр. Момот В.І.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки гр. Момот В.І.».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 807 додається).

Слухали:	Про  внесення  змін  до  договору оренди землі  ТОВ «ОМЕГА ВЕРТИКАЛЬ».
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про  внесення  змін  до  договору оренди землі  ТОВ «ОМЕГА ВЕРТИКАЛЬ».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 808 додається).

Слухали:	Про  внесення  змін  до  договору оренди землі 
гр. Кохно В.В.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про  внесення  змін  до  договору оренди землі гр. Кохно В.В.».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 809 додається).

Слухали:	Про  внесення  змін  до  договору оренди землі 
гр. Височину О.М.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про  внесення  змін  до  договору оренди землі гр. Височину О.М.».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 810 додається).

Слухали:	Про  внесення  змін  до  договору оренди землі  
гр. Титаренко М.М.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про  внесення  змін  до  договору оренди землі  гр. Титаренко М.М.».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 811 додається).

Слухали:	Про об'єднання земельних ділянок за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, ш. Будівельників, район буд. 23-а, що  перебувають в оренді гр. Мусатова В.В.
Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про об'єднання земельних ділянок за адресою: м. Сєвєродонецьк, ш. Будівельників, район 
буд. 23-а, що  перебувають в оренді гр. Мусатова В.В.».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 812 додається).

Слухали:	Про надання згоди ТОВ «А.О. «МРІЯ-ІНВЕСТ» на передачу в суборенду ТОВ ХК «МРІЯ-ІНВЕСТ» земельної ділянки, площею 0,5588 га,  під будівництво багатоквартирних житлових будинків, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вул. Гагаріна,  мікрорайон 80.
Доповідав:	Бутков І.М. – 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 ТОВ ХК «МРІЯ-ІНВЕСТ» земельної ділянки, площею 0,5588 га,  під будівництво багатоквартирних житлових будинків, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна,  мікрорайон 80».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 813 додається).

Слухали:	Про надання згоди ТОВ «А.О. «МРІЯ-ІНВЕСТ на передачу в суборенду ТОВ ХК «МРІЯ-ІНВЕСТ» земельної ділянки, площею 0,8518 га,  під будівництво багатоквартирних житлових будинків (додаткова земельна ділянка), за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, район буд. 116, мікрорайон 80.
Доповідав:	Бутков І.М. – 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 ТОВ ХК «МРІЯ-ІНВЕСТ» земельної ділянки, площею 0,8518 га,  під будівництво багатоквартирних житлових будинків (додаткова земельна ділянка), за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, район буд. 116, мікрорайон 80».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 814 додається).

Слухали:	Про надання згоди ТОВ  ХК «МРІЯ-ІНВЕСТ» на передачу в суборенду ТОВ МЖК «МРІЯ-ІНВЕСТ» земельної ділянки, площею 0,0750 га,  під будівництво багатоквартирного житлового будинку, за адресою: м. Сєвєродонецьк,  мікрорайон 80.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання згоди ТОВ  ХК «МРІЯ-ІНВЕСТ» на передачу в суборенду ТОВ МЖК «МРІЯ-ІНВЕСТ» земельної ділянки, площею 0,0750 га,  під будівництво багатоквартирного житлового будинку, за адресою: м. Сєвєродонецьк,  мікрорайон 80».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 815 додається).

Слухали:	Про затвердження міської цільової  Програми організації і встановлення меж територій рекреаційного  призначення,  водоохоронних зон та прибережних захисних смуг у 
м. Сєвєродонецьку на 2017 рік.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження міської цільової  Програми організації і встановлення меж територій рекреаційного  призначення,  водоохоронних зон та прибережних захисних смуг у м. Сєвєродонецьку 
на 2017 рік».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 816 додається).

Слухали:	Про затвердження міської цільової  Програми розвитку  ринку земель  у  м. Сєвєродонецьку на 2016- 2017 роки.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження міської цільової  Програми розвитку  ринку земель  у  м. Сєвєродонецьку на 2016- 2017 роки».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 817 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення сесії міської ради № 541 від 21.07.2016р. «Про затвердження міської цільової програми створення реєстру вільних земельних ділянок комунальної власності, які, або право на які, підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах)  
на  2016-2017 роки».
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення сесії міської ради № 541 від 21.07.2016р. «Про затвердження міської цільової програми створення реєстру вільних земельних ділянок комунальної власності, які, або право на які, підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах)  на  2016-2017 роки».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 818 додається).

Слухали:	Про затвердження «Програми забезпечення функціонування КУ «Трудовий архів м. Сєвєродонецька» на 2017 рік».
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження «Програми забезпечення функціонування КУ «Трудовий архів 
м. Сєвєродонецька» на 2017 рік».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 819 додається).

Слухали:	Про затвердження Положення про Комунальну установу «Трудовий архів м. Сєвєродонецька» у новій редакції.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Положення про Комунальну установу «Трудовий архів м. Сєвєродонецька у новій редакції».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 820 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення 17- сесії Сєвєродонецької міської ради VII скликання від 29.09.2016р. № 752 «Про затвердження структури та чисельності виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради».
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 17- сесії Сєвєродонецької міської ради VII скликання від 29.09.2016р. № 752 «Про затвердження структури та чисельності виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 821 додається).

Слухали:	Про затвердження Положення про Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сєвєродонецької міської ради у новій редакції.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Положення про Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сєвєродонецької міської ради у новій редакції».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 822 додається).

Слухали:	Про затвердження Положень відділів Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Положень відділів Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 823 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 08.04.2016р. № 242 «Про затвердження Міської цільової програми благоустрою м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2016 рік» зі змінами.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 08.04.2016р. № 242 «Про затвердження Міської цільової програми благоустрою 
м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2016 рік» зі змінами».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 824 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 21.07.2016р. № 489 «Про затвердження Міської цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2016 рік».
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 21.07.2016р. № 489 «Про затвердження Міської цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства 
м. Сєвєродонецька на 2016 рік».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 825 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 29.09.2016р. № 754 «Про затвердження нової редакції додатку 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» зі змінами».
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 29.09.2016р. № 754 «Про затвердження нової редакції додатку 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» зі змінами».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 826 додається).

Слухали:	Про затвердження «Міської цільової програми створення та розвитку системи відеоспостереження м. Сєвєродонецька на 2016-2017 роки».
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження «Міської цільової програми створення та розвитку системи відеоспостереження м. Сєвєродонецька на 2016-2017 роки».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 827 додається).

Слухали:	Про затвердження Програми утримання нежитлових приміщень, що є комунальною власністю територіальної громади м. Сєвєродонецька на 2016 рік у новій редакції.
Доповідав:	Бутков І.М. – 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 – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
 Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 828 додається).

Слухали:	Про надання ТОВ «ТАУН СЕРВІС» розстрочки по сплаті концесійного платежу за ІІІ квартал 2016 року.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання ТОВ «ТАУН СЕРВІС» розстрочки по сплаті концесійного платежу за ІІІ квартал 2016 року».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 829 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту Установи комунальної власності Волейбольний клуб «Сєвєродончанка».
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту Установи комунальної власності Волейбольний клуб «Сєвєродончанка».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 830 додається).

Слухали:	Про надання гр. Чередниченку М.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під гараж в кварталі 71 м. Сєвєродонецька.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Чередниченку М.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під гараж в кварталі 71 
м. Сєвєродонецька».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
 Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 831 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою» під зупиночний комплекс в с. Воєводівка, р-н вул. Кооперативна, 7.
Доповідав:	Бутков І.М. – 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 КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою» під зупиночний комплекс в 
с. Воєводівка, р-н вул. Кооперативна, 7».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
 Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 832 додається).

Слухали:	Про надання гр. Самарському О.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під гараж в кварталі 8-а м. Сєвєродонецька.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Самарському О.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під гараж в кварталі 8-а 
м. Сєвєродонецька».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
 Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 833 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою» під зупиночний комплекс в р-ні 
пр. Центральний, 46.
Доповідав:	Бутков І.М. – 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 КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою» під зупиночний комплекс в 
р-ні пр. Центральний, 46».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 834 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення вісімдесят третьої (чергової) сесії міської ради № 3790 від 27.03.2014р. «Про надання дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою», у постійне користування, для зупиночних комплексів та установки тимчасових споруд.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення вісімдесят третьої (чергової) сесії міської ради № 3790 від 27.03.2014р. «Про надання дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою», у постійне користування, для зупиночних комплексів та установки тимчасових споруд».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 835 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення сесії міської ради № 708 від 29.09.2016р. «Про дозвіл на підготовку лоту до проведення земельних торгів та умов продажу права оренди земельної ділянки, кадастровий номер 4412900000:06:033:0042, за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, район буд. 67, мікрорайон 80, право оренди якої підлягає продажу на земельних торгах у формі аукціону окремим лотом».
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення сесії міської ради № 708 від 29.09.2016р. «Про дозвіл на підготовку лоту до проведення земельних торгів та умов продажу права оренди земельної ділянки, кадастровий номер 4412900000:06:033:0042, за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, район буд. 67, мікрорайон 80, право оренди якої підлягає продажу на земельних торгах у формі аукціону окремим лотом».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 836 додається).

Слухали:	Про призначення розпорядника субвенцій за місцевим бюджетом нижчого рівня з провадження проектів що фінансуються в 2015-2017 роках за рахунок  коштів Європейського інвестиційного банку у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про призначення розпорядника субвенцій за місцевим бюджетом нижчого рівня з провадження проектів що фінансуються в 2015-2017 роках за рахунок  коштів Європейського інвестиційного банку у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України».
	За – 24; 
	Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 837 додається).

Слухали:	Про затвердження  міської цільової Програми капітального ремонту житлового фонду м. Сєвєродонецька на 2017 рік.
Доповідав:	Кузьмінов О.Ю. – заступник міського голови.
Виступила:	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  міської цільової Програми капітального ремонту житлового фонду 
м. Сєвєродонецька на 2017 рік».
	За – 24; 
	Проти – 4; 
	Утримались – 1.	 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 838 додається).

Слухали:	Про відмову  в поновленні  договору оренди землі 
гр. Брусянській Н.М.
Доповідав:	Ольшанський С.В. – заступник міського голови.
Виступили:	Брусянський І.М.  – зацікавлена особа стосовно даного проекту рішення: 
	Закликав депутатів не приймати даний проект рішення. 
	Брусянська Н.М. – орендатор землі: 
	Закликала депутатів не приймати даний проект рішення. 
	Пригеба Г.В. – депутат міської ради, обраний від Радикальної партії Олега Ляшка: 
	Запропонував зняти даний проект рішення з порядку денного для більш детального  вивчення   на профільній комісії та розглянути  його на наступній сесії міської ради. 
	Летюча Л.Л. – депутат міської ради, член постійної депутатської комісії з питань будівництва, архітектури, земельних  відносин, охорони навколишнього  середовища,  та розвитку  селищ, обрана від ПП «БПП «СОЛІДАРНІСТЬ»:  
	Запропонувала громадянам  Бруснянському І.М. та Бруснянській Н.М. прийти на засідання постійної депутатської комісії з питань будівництва, архітектури, земельних  відносин, охорони навколишнього  середовища,  та розвитку  селищ з усіма документами стосовно оренди землі; 
	Самарський С.В. – голова депутатської фракції «СОЛІДАРНІСТЬ»: 
	Запропонував поновити договір оренди землі 
	гр. Брусянській Н.М.; 
	Ольшанській О.В. – заступник міського голови.
Головуючий:	Пропоную громадянам  Бруснянському І.М. та Бруснянській Н.М. прийти на засідання профільної депутатської комісії з усіма документами по оренді землі для остаточного висновку профільної комісії. Висловив намір особисто прийняти участь в засіданні комісії з цього питання.  
На цьому засідання сесії зняти з порядку денного дане питання для більшого вивчення. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Голосування:	Зняти з порядку денного питання № 36 «Про відмову  в поновленні  договору оренди землі гр. Брусянській Н.М.».
За – 27;
Проти – 0;
Утримались – 2.
Пропозиція прийнята.

Слухали:	Про  внесення  змін  до  договору оренди землі  
	гр. Кузьміновій Р.І.
Доповідав:	Ольшанській О.В. – заступник міського голови.
Виступив:	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». 
	Зробив заяву про те, що він не буде приймати участь при голосуванні по даному проекту рішення.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про  внесення  змін  до  договору оренди землі  гр. Кузьміновій Р.І.».
	За – 24; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 4; 
	Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 839 додається).

Слухали:	Про затвердження Програми інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2017 рік.
Доповідав:	Журба Ю.А. – керуючий справами виконкому. 
Виступила:	Ніжельська О.С. – голова комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ». 
	Запропонувала внести зміни до даного проекту рішення, а саме: 
	Доповнити п. 4 п.п. 4.6 «Запровадити систему електронних петицій у Сєвєродонецькій міській раді». 
Головуючий:	пропоную прийняти даний проект рішення за основу. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Програми інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2017 рік» за основу. 
	За – одноголосно. 
Головуючий:	надійшла пропозиція від депутата Ніжельської О.С. внести доповнення до даного проекту рішення, а саме:
доповнити п. 4 п.п. 4.6 «Запровадити систему електронних петицій у Сєвєродонецькій міській раді». 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	доповнити даний проект рішення : п. 4 п.п. 4.6 «Запровадити систему електронних петицій у Сєвєродонецькій міській раді». 
	За – одноголосно.
Протокольний запис: рішення прийнято з доповненнями: п. 4 п.п. 4.6 «Запровадити систему електронних петицій у Сєвєродонецькій міській раді».
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Програми інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2017 рік» з доповненнями .
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 840 додається).

Слухали:	Про затвердження Положення про архівний відділ Сєвєродонецької міської ради у новій редакції.
Доповідав:	Журба Ю.А. – керуючий справами виконкому.
Виступили:	Лішик О.П. – депутат міської ради, обрана від ПП БПП «СОЛІДАРНІСТЬ»; 
	Ніжельська О.С. – голова комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ»: 
	запропонувала не підтримувати даний проект рішення.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Положення про архівний відділ Сєвєродонецької міської ради у новій редакції».
	За – 23; 
	Проти – 4; 
	Утримались – 1.	 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 841 додається).

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

Головуючий:	пропоную питання додаткові питання № 11, 12 порядку денного розглянути разом. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування: 	розглянути разом додаткові питання № 11, 12 порядку денного. 
	За – 26; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 2. 
	Пропозиція прийнята.

Слухали:	Про затвердження розміру статутного капіталу КП «Сєвєродонецькі теплові мережі».
Доповідав:	Ольшанській О.В. – заступник міського голови.
Виступили:	Лішик О.П. – депутат міської ради, обрана від ПП БПП «СОЛІДАРНІСТЬ»; 
	Самарський С.В. – депутат міської ради, голова депутатської фракції «СОЛІДАРНІСТЬ»; 
	Кузьмінов О.Ю. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження розміру статутного капіталу КП «Сєвєродонецькі теплові мережі».
	За – 24; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 4. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 842 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту КП «Сєвєродонецькі теплові мережі».
Доповідав:	Ольшанській О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту КП «Сєвєродонецькі теплові мережі».
	За – 24; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 4. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 843 додається).

Слухали:	Про прийняття звернення  до Верховної ради України  з питань перейменування міста Сєвєродонецьк.
Доповідав:	Ольшанській О.В. – заступник міського голови.
Виступили:	Ніжельська О.С. – голова комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ»; 
	Грачова Т.В. – депутат міської ради, заступник голови постійної депутатської комісії з питань будівництва, архітектури, земельних  відносин, охорони навколишнього  середовища,  та розвитку  селищ, обрана від 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».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про прийняття звернення  до Верховної ради України  з питань перейменування міста Сєвєродонецьк».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 844 додається).

Слухали:	Про прийняття звернення  до міністра внутрішніх справ України Авакова А.Б., голови Служби безпеки України Грицака В.С. та Генерального прокурора України 
Луценка Ю.В.
Доповідав:	Зарецький С.В. – заступник міського голови.
Виступили:	Олексій Яровий – громадський активіст, тренер міської громадської організації  «Скімен», яку очолює Сімейко В.В.; 
	Самарський С.В. – депутат міської ради, голова депутатської фракції «СОЛІДАРНІСТЬ». 
	Запропонував зробити перерву в роботі сесії, згідно регламенту Сєвєродонецької міської ради VII скликання. 
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про прийняття звернення  до міністра внутрішніх справ України Авакова А.Б., голови Служби безпеки України Грицака В.С. та Генерального прокурора України Луценка Ю.В.».
	За – 24; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 3.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 845 додається).

Головуючий:	надійшла пропозиція від депутат Самарського С.В. зробити перерву в роботі сесії. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	зробити перерву в роботі сесії. 
	За – 1; 
	Проти – 23; 
	Утримались – 3; 
	Не голосував – 1. 
Головуючий:	Пропозиція не прийнята, продовжуємо роботу. 

Слухали:	Про прийняття звернення  до Міністра внутрішніх справ, Генерального прокурора  України щодо дій посадових осіб Національної поліції та прокуратури.
Доповідав:	Пригеба Г.В. – депутат міської ради, обраний від РП Олега Ляшка.
Виступили:	Самарський С.В. – депутат міської ради, голова депутатської фракції «СОЛІДАРНІСТЬ»: 
	Запропонував внести зміни до даного проекту рішення, а саме: перед прізвищем Прегеба Г.В. додати слово «корупціонер»; 
	Куниця С.П. – депутат міської ради, обраний від ПП «Опозиційний блок»; 
	Ніжельська О.С. – голова комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ». 
Головуючий:	пропоную даний проект рішення взяти за основу. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	прийняти проект рішення «Про прийняття звернення  до Міністра внутрішніх справ, Генерального прокурора  України щодо дій посадових осіб Національної поліції та прокуратури» за основу. 
	За – 22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало – 5.
Пропозиція  прийнята, проект рішення прийнято за основу. 
Головуючий:	Надійшла пропозиція від депутат Самарського С.В. внести зміни до даного проекту рішення додавши слово «корупціонер» . 
	Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 
Голосування:	внести зміни до даного проекту рішення, а саме: перед прізвищем Прегеба Г.В. додати слово «корупціонер». 
	За – 2; 
	Проти – 15; 
	Утримались – 3; 
	Не голосувало – 7.
Пропозиція не прийнята.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про прийняття звернення  до Міністра внутрішніх справ, Генерального прокурора  України щодо дій посадових осіб Національної поліції та прокуратури».
	За – 22; 
	Проти – 0; 
	Утримались – 1; 
	Не голосували – 4.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 846 додається).


Різне:

Виступила:	Летюча Л.Л. – депутат міської ради, обрана від ПП «БПП «СОЛІДАРНІСТЬ». 
	Звернила увагу депутатів та проблему бродячих собак на території смт. Борівське та міста Сєвєродонецька. 
	Ніжельська О.С. – голова комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ». 
	Звернула увагу на те, що результати поіменного голосування, які оприлюднюються на офіційному сайті Сєвєродоміської ради не містять повної назви питання, за яке проголосовано.

Головуючий:	Всі питання порядку денного розглянуто. На цьому засідання 19-ї (чергової)  сесії міської ради оголошую закритим.





Секретар міської ради                                                     І.М.Бутков




