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СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ
Двадцятої   (чергової)  сесії 
VII скликання

24.11.2016 р.
м. Сєвєродонецьк

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

Присутні:	32   депутата міської ради.

Відсутні депутати:  Матохін Ю.В., Пилипенко В.А., Сафронова І.О., 
Щербанюк Т.А.

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

Лунає Гімн України.

Головуючий: 	слово надається голові Сєвєродонецької міської виборчої комісії Луганської області Фомбергу О.О. 
Виступив:	Фомберг О.О. – голова Сєвєродонецької міської виборчої комісії Луганської області 
	Зачитав Постанову Сєвєродонецької міської виборчої комісії Луганської області від 22.11.2016р. № 15, а саме: 
	«Поновити депутатом Сєвєродонецької міської ради  Луганської області VII скликання від місцевої організації Політичної Партії «Опозиційний блок» Гавриленка Андрія Анатолійовича». 
	Зачитав Постанову Сєвєродонецької міської виборчої комісії Луганської області від 22.11.2016р. № 16, а саме: 
	«Визнати депутата Сєвєродонецької міської ради  Луганської області від Територіальної організації Політичної партії «Опозиційний блок» у м. Сєвєродонецьку Луганської області Шибанова Олександра Веніаміновича особою, що достроково припинила повноваження депутата Сєвєродонецької міської ради  Луганської області VII скликання, у зв’язку з виїздом на постійне проживання за межі України». 
	Зачитав  Постанову Сєвєродонецької міської виборчої комісії Луганської області від 22.11.2016р. № 17, а саме: 
	«Зареєструвати депутатом  Сєвєродонецької міської ради  Луганської області VII скликання від місцевої організації Політичної Партії «Опозиційний блок» наступного за черговістю  Гавриленка Андрія Анатолійовича».

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

Головуючий:     До складу секретаріату пропонуються депутати:
Грачова Тетяна Вікторівна; 
Мартиненко Ольга Олександрівна.
Хто за те, щоб обрати даних депутатів до складу робочого секретаріату, прошу проголосувати.
Голосування:	Затвердити робочий секретаріат двадцятої (чергової)сесії міської ради у складі:
Грачова Тетяна Вікторівна; 
Мартиненко Ольга Олександрівна.
За – 25; 
Проти – 0; 
Утримались – 7. 
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 двадцятої (чергової) сесії міської ради.
За – 30; 
Проти – 0; 
Утримались – 2. 
Пропозиція прийнята.

Головуючий:	В роботі сесії приймає участь головний спеціаліст  організаційного відділу апарату Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Віхрова Олена Едуардівна; 
	заступник начальника медичного департаменту МВС України м. Київ  Смик Анатолій Савелійович; 
	начальник ТМО МВС України у м.Сєвєродонецьку  Фісенко Інна Валентинівна.      

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

Порядок денний двадцятої (чергової) сесії міської ради:

1.	Про звіт щодо виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року.
2.	Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік.
3.	Про затвердження нової редакції Положення про сектор транспорту та зв'язку Департаменту економічного розвитку та торгівлі Сєвєродонецької міської ради.
4.	Про затвердження Програми співробітництва Сєвєродонецької міської ради та Луганського Регіонального відділення Асоціації міст України на 2017 рік.
5.	Про затвердження міської цільової Програми підвищення рівня дорожнього руху у м. Сєвєродонецьку на 2017 рік.
6.	Про затвердження звіту використання міського Фонду соціального захисту населення за 2015 рік та основні напрями формування і використання міського Фонду соціального захисту населення 
на 2016 рік.
7.	Про затвердження Міської цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017 рік.
8.	Про затвердження міської комплексної програми «СТОП – інфаркт» 
на 2017-2020 роки.
9.	Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Турбота» 
на 2017 рік.
10.	Про затвердження міської цільової Програми «Розширення діючого центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Сєвєродонецької міської ради» на 2017 рік.
11.	Про затвердження Програми зайнятості населення міста Сєвєродонецька на 2017 рік.
12.	Про затвердження Комплексної міської програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
	на 2017 рік.
13.	Про затвердження Комплексної міської програми соціального захисту ветеранів війни, праці, військової служби  воїнів-інтернаціоналістів, пенсіонерів та громадян похилого віку на 2017 рік.
14.	Про затвердження міської програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції 
	на 2017 рік.
15.	Про затвердження міської цільової програми «Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів м. Сєвєродонецька на 2017 рік».
16.	Про затвердження Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців Сєвєродонецької міської ради в новій редакції.
17.	Про виконання рішення 26-ї сесії міської ради VI скликання № 1047 від 24.11.2011р. «Про затвердження Міської програми організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах міста Сєвєродонецька на 2012-2016 роки».
18.	Про затвердження нової редакції Статуту Сєвєродонецького міського Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.
19.	Про затвердження нової редакції Статуту комунального закладу позашкільної освіти Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді.
20.	Про затвердження нової  редакції Статуту станції юних техніків відділу освіти Сєвєродонецької міської ради.
21.	Про затвердження нової редакції Статуту Сєвєродонецького міського Центру дитячої та юнацької творчості.
22.	Про затвердження нової редакції Статуту комунальної установи «Сєвєродонецький методичний центр».
23.	Про затвердження нової редакції Статуту середньої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 18 Сєвєродонецької міської ради Луганської області.
24.	Про затвердження нової редакції Статуту середньої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 16 Сєвєродонецької міської ради Луганської області.
25.	Про затвердження нової редакції Статуту середньої загальноосвітньої школи № 15 І-Ш ступенів Сєвєродонецької міської ради Луганської області.
26.	Про затвердження нової редакції Статуту СЗШ № 10.
27.	Про затвердження нової редакції Статуту середньої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 8 Сєвєродонецької міської ради Луганської області.
28.	Про затвердження нової редакції Статуту середньої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 7 Сєвєродонецької міської ради Луганської області.
29.	Про затвердження нової редакції Статуту середньої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 6 Сєвєродонецької міської ради Луганської області.
30.	Про затвердження нової редакції Статуту середньої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 5 Сєвєродонецької міської ради Луганської області.
31.	Про затвердження нової редакції Статуту середньої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 1 Сєвєродонецької міської ради Луганської області.
32.	Про затвердження нової редакції Статуту навчально-виховного комплексу «Гармонія» (загальноосвітнього навчального закладу І- ІІ ступенів - дошкільного навчального закладу (дитячого садка).
33.	Про затвердження нової редакції Статуту Сєвєродонецького міжшкільного навчально-виробничого комбінату.
34.	Про затвердження нової редакції Статуту Сєвєродонецького навчально-виховного комлексу «Спеціалізована школа-колегіум» Національного університету «Києво-Могилянська академія» Сєвєродонецької міської ради Луганської області.
35.	Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 43 «Веселка» Сєвєродонецької міської ради.
36.	Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 42 «Червона квіточка» м. Сєвєродонецька Луганської області.
37.	Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 41 «Червоні вітрила» Сєвєродонецької міської ради.
38.	Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 38 «Росиночка» Сєвєродонецької міської ради.
39.	Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 37 «Струмочок» Сєвєродонецької міської ради.
40.	Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 30 «Ладусі» Сєвєродонецької міської ради.
41.	Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 26 «Світанок» Сєвєродонецької міської ради.
42.	Про затвердження нової редакції Статуту середньої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 20 міста Сєвєродонецька Луганської області.
43.	Про затвердження нової редакції Статуту спеціалізованої середньої школи № 17 І-Ш ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов 
м. Сєвєродонецька Луганської області.
44.	Про затвердження нової редакції Статуту середньої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 14 Сєвєродонецької міської ради Луганської області.
45.	Про затвердження нової редакції Статуту середньої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 12 міста Сєвєродонецька  Луганської області.
46.	Про затвердження нової редакції Статуту середньої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 11 міста Сєвєродонецька Луганської області.
47.	Про затвердження нової редакції Статуту середньої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 4 м. Сєвєродонецька Луганської області.
48.	Про затвердження нової редакції Статуту середньої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 13 міста Сєвєродонецька Луганської області.
49.	Про затвердження нової редакції Статуту Дитячо-юнацької спортивної школи № 1 м. Сєвєродонецька.
50.	Про затвердження нової редакції Статуту Сєвєродонецького багатопрофільного ліцею Сєвєродонецької міської ради Луганської області.
51.	Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 14 «Білочка» Сєвєродонецької міської ради.
52.	Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 25 «Журавлик» Сєвєродонецької міської ради.
53.	Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 24 «Сніжинка» Сєвєродонецької міської ради.
54.	Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 22 «Лелека» Сєвєродонецької міської ради.
55.	Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 19 «Ластівка» Сєвєродонецької міської ради.
56.	Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 12 «Малюк» Сєвєродонецької міської ради.
57.	Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 10 
	м. Сєвєродонецька Луганської області.
58.	Про затвердження нової редакції Статуту Борівського НОК.
59.	Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 11 «Світлячок» Сєвєродонецької міської ради.
60.	Про затвердження нової редакції Статуту Сєвєродонецької гуманітарно-естетичної гімназії Сєвєродонецької міської ради Луганської області.
61.	Про затвердження нової редакції Положення про відділ освіти Сєвєродонецької міської ради.
62.	Про затвердження міської Цільової комплексної програми «Розвитку фізичної культури та спорту» на 2017 рік.
63.	Про затвердження міської Комплексної програми «Молодь Сєвєродонецька на 2017 рік».
64.	Про затвердження міської Комплексної програми «Оздоровлення та відпочинок дітей на 2017 рік».
65.	Про затвердження міської програми «Забезпечення функціонування відділу молоді та спорту м. Сєвєродонецька на 2017 рік».
66.	Про затвердження Положення про відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради в новій редакції.
67.	Про затвердження міської цільової програми «Розвитку комплексно дитячо-юнацьких спортивних шкіл м. Сєвєродонецька на 2017 рік».
68.	Про затвердження нової редакції Статуту комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 3 відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради.
69.	Про затвердження нової редакції Статуту Льодового Палацу спорту відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради.
70.	Про затвердження нової редакції Статуту Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 2 відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради.
71.	Про затвердження нової редакції Статуту комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 1 відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради.
72.	Про затвердження Програми утримання нежитлових приміщень, що є комунальною власністю територіальної громади м. Сєвєродонецька на 2016 рік у новій редакції.
73.	Про припинення права користування земельними ділянками ДП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ».
74.	Про припинення права користування земельними ділянками 	
гр. Коваленко І.М. та передачу в оренду земельних ділянок 
гр. Стрельченко В.В. (під існуючий окремий вхід та приямок до нежилого приміщення).
75.	Про припинення права користування земельною ділянкою 
гр. Ахметханову Р.Г. та передачу в оренду земельної ділянки гр. Рябусі А.О. (під будівлю виробничого корпусу № 4).
76.	Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Заху Ю.Ю. та гр. Смалію М.М. та передачу в оренду земельної ділянки 
гр. Заху Ю.Ю. та гр. Головку О.В. (під 42/100 часток відкритої автостоянки, майстерень по ремонту автомобілів з побутовими приміщеннями, боксів та підсобного приміщення.
77.	Про припинення права користування земельною ділянкою 
гр. Кузло А.М. та передачу в оренду земельної ділянки ПП «ЦЕНТР ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ «СТИМУЛ-К» (під окремий вхід до приміщення діагностично-кардіологічного кабінету).
78.	Про припинення права користування земельною ділянкою 
гр. Череднику А.В. та передачу в оренду земельної ділянки 
гр. Гусєйнову Р.Д. огли (під існуючий індивідуальний гараж).
79.	Про припинення права користування земельною ділянкою 
гр. Близнюку О.І. та передачу в оренду земельної ділянки гр. Логоші С.Г. (під існуючий індивідуальний гараж).
80.	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Богометенку О.М. (під існуючий окремий вхід до приміщення туристичного агентства та комп'ютерного клубу).
81.	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Курило В.В. (під існуючий окремий вхід до нежилого приміщення магазину «Каштан».
82.	Про передачу в оренду земельної ділянки гр Бугославському Ю.С. (під існуючий індивідуальний гараж).
83.	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Грішиній Т.Б. (під 2 (два) існуючі індивідуальні гаражі).
84.	Про поділ земельної ділянки, за адресою: м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, будинок 44-В, що перебуває в оренді гр. Шманова Я.В.
85.	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Пашутинському В.О. (під існуючий індивідуальний гараж).
86.	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Котлярову Г.Б. (під існуючий індивідуальний гараж).
87.	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Снєгірьову Б.Г. (під існуючий індивідуальний гараж).
88.	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Валуйському В.М. (під існуючий індивідуальний гараж).
89.	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Гречаному В.В. (під існуючий індивідуальний гараж).
90.	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Крикливій Л.І. (під існуючий індивідуальний гараж).
91.	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Коляденко Н.І. (під існуючий індивідуальний гараж).
92.	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Кошкіну В.О. (під сарай 
№ 75).
93.	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Ларіну Є.А. (під існуючі гаражі).
94.	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Яновському О.С. (під існуючий індивідуальний гараж).
95.	Про відмову в наданні згоди на відчуження права оренди земельної ділянки ТОВ «А.О. "Мрія-Інвест».
96.	Про відмову у припиненні права користування земельною ділянкою ТОВ «А.О. «Мрія-Інвест».
97.	Про передачу у власність земельної ділянки гр. Погрібатьку О.П. (під гараж).
98.	Про передачу у власність земельної ділянки гр. Гаріну Є.П. (під існуючий індивідуальний гараж).
99.	Про передачу у власність земельної ділянки гр. Новохатській О.Ю. (присадібна ділянка).
100.	Про поновлення договору оренди землі гр. Резниченко З.О.
101.	Про поновлення договорів оренди землі за матеріалами, представленими відділом земельних відносин та архітектури.
102.	Про внесення змін до договору оренди землі гр. Знаменському О.М. та гр. Знаменській Т.І.
103.	Про внесення змін до договору оренди землі гр. Пивоварову В.І.
104.	Про внесення змін до договору оренди землі гр. Крохмаль О.Л. та 
гр. Крохмалю Ю.І.
105.	Про внесення змін до договору оренди землі СТ «ОЗЕРНЕ».
106.	Про внесення змін до рішення сесії міської ради № 183 від 29.02.2016р. «Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Клімову О.П. (під окремий вхід до стоматологічного кабінету)».
107.	Про надання пільги по сплаті земельного податку на 2017 рік 
гр. Орленковій Т.В., гр. Орленкову А.Ю.
108.	Про затвердження Міської програми сприяння розвитку громадянського суспільства м. Сєвєродонецька Луганської області на 2017 рік.
109.	Про затвердження Програми висвітлення діяльності Сєвєродонецької міської ради та її виконавчих органів на 2017 рік.
110.	Про затвердження Програми розвитку архівної справи у 
м. Сєвєродонецьку на 2017 рік.
111.	Про затвердження Програми вшанування, нагородження громадян Почесною грамотою виконавчого комітету Сєвєроджонецької міської ради на 2017 рік.

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

Головуючий:     В ході підготовки до сесії виникли деякі зміни:
- Організаційний відділ просить включити до порядку денного питання, які були оприлюднені на офіційному сайті Сєвєродонецької міської ради за 20 днів та пройшли узгодження в профільних постійних депутатських комісіях, але з технічних причин не були включені до порядку денного: 
«Про надання гр. Алєксановій Н.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під гараж в кварталі 71 м. Сєвєродонецька»; 
«Про надання гр. Єлістратову Р.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під гараж в кварталі 52 м. Сєвєродонецька»; 
«Про надання гр. Єрмаку Е.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під гараж в кварталі 71 м. Сєвєродонецька»; 
«Про надання гр. Маляренко І.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під окремий вхід до нежитлового приміщення за адресою: вул. Гагаріна, буд. 59/2, мікрорайон 76»; 
«Про надання дозволу гр. Козаченко І.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під гараж в кварталі 23-б 
м. Сєвєродонецька»; 
«Про надання дозволу гр. Труновій Ю.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під гараж в кварталі 32 
м. Сєвєродонецька»; 
«Про затвердження Додаткової угоди № 19 від 31.10.2016р. до Концесійного договору № 1 від 02.07.2009р. на об'єкт комунальної власності територіальної громади 
м. Сєвєродонецька Луганської обл. - цілісний майновий комплекс КП «Сєвєродонецькводоканал». 
Пропоную включити до порядку денного вищезазначені питання «пакетом».
Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування: 	включити до порядку денного вищезазначені питання «пакетом».
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята. 
Головуючий:	пропоную включити до порядку денного вищезазначені питання. 
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
Голосування: 	включити до порядку денного наступні питання: 
	«Про надання гр. Алєксановій Н.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під гараж в кварталі 71 м. Сєвєродонецька»; 
«Про надання гр. Єлістратову Р.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під гараж в кварталі 52 м. Сєвєродонецька»; 
«Про надання гр. Єрмаку Е.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під гараж в кварталі 71 м. Сєвєродонецька»; 
«Про надання гр. Маляренко І.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під окремий вхід до нежитлового приміщення за адресою: 
вул. Гагаріна, буд. 59/2, мікрорайон 76»; 
«Про надання дозволу гр. Козаченко І.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під гараж в кварталі 23-б 
м. Сєвєродонецька»; 
«Про надання дозволу гр. Труновій Ю.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під гараж в кварталі 32 
м. Сєвєродонецька»; 
	«Про затвердження Додаткової угоди № 19 від 31.10.2016р. 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 – одноголосно.
Пропозиція прийнята. 

Головуючий:	В ході підготовки до сесії виникла необхідність розглянути деякі питання терміново. Всі ці питання пройшли узгодження в профільних постійних депутатських комісіях: 
	«Про внесення змін до рішення Сєвєродонецької міської ради від 21 липня 2016 року № 569 «Про згоду на безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної громади 
м. Сєвєродонецька Луганської області майна від Міжнародної організації з міграції»; 
	«Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу комунальної установи «Сєвєродонецький міський театр драми»; 
	«Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Сєвєродонецькою міською радою на 2017 рік»; 
	«Про затвердження Положення про відділ державного архітектурно-будівельного контролю Сєвєродонецької міської ради у новій редакції»; 
	«Про внесення змін до рішення сімнадцятої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради VІІ скликання від 29 вересня 2016 року № 724 «Про затвердження структури та Положення про Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради»; 
	«Про внесення змін до рішення дев'ятнадцятої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради VII скликання від 31 жовтня 2016 року № 823 «Про затвердження Положень відділів Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради»; 
	«Про внесення змін до рішення 11 чергової сесії Сєвєродонецької міської ради від 28 квітня 2016 року № 291 «Про створення комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків м. Сєвєродонецька та затвердження Положення про комісію»; 
	«Про хід виконання рішення п'ятдесят четвертої (позачергової) сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 28.12.2012 року № 2383 «Про затвердження Програми сприяння забезпечення житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв у м. Сєвєродонецьку на 2013-2017 роки» впродовж 2016 року»; 
	«Про затвердження нової редакції «Міської цільової програми фінансової підтримки комунальних підприємств, що підпорядковані Сєвєродонецькій міський раді, 
на 2016 рік»; 
	«Про затвердження «Міської цільової програми поводження з побутовими відходами м. Сєвєродонецька на 2017 рік»; 
	«Про затвердження «Міської цільової програми відновлення, реконструкції та будівництва світлофорних об'єктів 
                            м. Сєвєродонецька на 2017 рік»; 
	«Про затвердження «Міської цільової програми «Утримання озер м. Сєвєродонецька на 2017 рік»; 
	«Про затвердження «Міської цільової програми поводження з безпритульними тваринами та регулювання їх чисельності в м. Сєвєродонецьку на 2017 рік»; 
	«Про затвердження «Міської цільової програми «Урни для сміття м. Сєвєродонецька» на 2017 рік»; 
	«Про затвердження «Міської цільової програми «Тротуари м. Сєвєродонецька на 2017 рік»; 
	«Про затвердження «Міської цільової програми «Лічильники теплової енергії м. Сєвєродонецька» на 2017 рік»; 
	Про затвердження «Міської цільової програми «Краще новорічно-різдвяне оздоблення територій і/або будівель 
м. Сєвєродонецька» на 2017 рік»; 
	«Про затвердження «Міської соціальної цільової програми сприяння здійсненню повноважень органами самоорганізації населення на території Сєвєродонецької міської ради 
на 2017 рік»; 
	«Про затвердження «Міської цільової програми «Кращій двір м. Сєвєродонецька» на 2017 рік»; 
	«Про затвердження «Міської цільової програми «Лави паркові м. Сєвєродонецька» на 2017 рік»; 
	«Про затвердження «Міської цільової програми «Ліфти 
м. Сєвєродонецька» на 2017 рік»; 
	«Про затвердження «Міської цільової програми облаштування зупинок громадського транспорту 
м. Сєвєродонецька на 2017 рік»; 
	«Про затвердження «Міської цільової програми капітального ремонту каналізаційних колекторів господарсько-побутових стоків	м. Сєвєродонецька на 2017 рік»; 
	«Про затвердження «Міської цільової програми «Контейнери для сміття м. Сєвєродонецька» на 2017 рік»; 
	«Про затвердження «Міської цільової програми утримання, поточного ремонту та реконструкції системи зливової каналізації м. Сєвєродонецька на 2017 рік»; 
	«Про затвердження «Міської цільової програми відновлення, реконструкції та будівництва мереж зовнішнього освітлення м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2017 рік»; 
	«Про затвердження «Міської цільової програми «Дитячі майданчики м. Сєвєродонецька на 2017 рік»; 
	«Про затвердження «Міської цільової програми утримання та поточного ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів та вулиць м. Сєвєродонецька на 2017 рік»; 
	«Про затвердження «Міської цільової програми збереження і поновлення зелених насаджень м. Сєвєродонецька 
на 2017 рік»; 
	«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»; 
	«Про затвердження «Міської цільової програми стимулювання населення до впровадження енергозберігаючих заходів в м. Сєвєродонецьку на 2017 рік»; 
	«Про затвердження «Міської цільової програми «Фінансова підтримка комунальних підприємств, що підпорядковані Сєвєродонецькій міській раді» на 2017 рік»; 
	«Про затвердження «Міської цільової програми «Утримання кладовищ м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ» 
на 2017 рік»; 
	«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 затвердження Комплексної міської програми «Сімейне коло» на 2017 рік»; 
	«Про зміни штатного розпису КУ «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» та КУ «Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги»; 
	«Про затвердження «Програми забезпечення внутрішнього функціонування КУ «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Сєвєродонецької міської ради» на 2017 рік»; 
	«Про збільшення вартості харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста Сєвєродонецька»; 
	«Про введення додаткових штатних одиниць до штатного розкладу дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 43 «Веселка» відділу освіти Сєвєродонецької міської ради»; 
	«Про затвердження Міської цільової програми «Ефективне функціонування СДЮСТШ «САДКО» вищої категорії 
на 2017 рік»; 
	«Про внесення змін до рішення 17-і  сесії  Сєвєродонецької міської ради VII скликання від 29.09.2016р. № 752 «Про затвердження структури та чисельності виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради».
Виступили:	Лішик О.П. – депутат міської ради, обрана від ПП БПП «СОЛІДАРНІСТЬ»; 
	Самарський С.В. –  депутат міської ради, голова постійної комісії з промисловості, транспорту та зв'язку, економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва, голова депутатської фракції «СОЛІДАРНІСТЬ»; 
	Ніжельська О.С. – депутат міської ради, голова постійної комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності, голова депутатської фракції ПП. «Об’єднання «САМОПОМІЧ»;
	Смик А. С. – заступник начальника медичного департаменту МВС України м. Київ; 
	Пригеба Г.В. – депутат міської ради, обраний від РП Олега Ляшка; 
	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». 
Головуючий:	пропоную включити «пакетом» вищезазначені питання до порядку денного. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування: 	включити «пакетом» вищезазначені питання до порядку денного. 
За – 24; 
Проти – 5; 
Утримались – 2. 
Пропозиція прийнята.
Головуючий:	пропоную включити  вищезазначені питання до порядку денного. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Голосування: 	включити до порядку денного наступні питання: 
	«Про внесення змін до рішення Сєвєродонецької міської ради від 21 липня 2016 року № 569 «Про згоду на безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної громади 
                            м. Сєвєродонецька Луганської області майна від Міжнародної організації з міграції»; 
	«Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу комунальної установи «Сєвєродонецький міський театр драми»; 
	«Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Сєвєродонецькою міською радою на 2017 рік»; 
	«Про затвердження Положення про відділ державного архітектурно-будівельного контролю Сєвєродонецької міської ради у новій редакції»; 
	«Про внесення змін до рішення сімнадцятої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради VІІ скликання від 29 вересня 2016 року № 724 «Про затвердження структури та Положення про Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради»; 
	«Про внесення змін до рішення дев'ятнадцятої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради VII скликання від 31 жовтня 2016 року № 823 «Про затвердження Положень відділів Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради»; 
	«Про внесення змін до рішення 11 чергової сесії Сєвєродонецької міської ради від 28 квітня 2016 року № 291 «Про створення комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків м. Сєвєродонецька та затвердження Положення про комісію»; 
	«Про хід виконання рішення п'ятдесят четвертої (позачергової) сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 28.12.2012 року № 2383 «Про затвердження Програми сприяння забезпечення житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв у м. Сєвєродонецьку на 2013-2017 роки» впродовж 2016 року»; 
	«Про затвердження нової редакції «Міської цільової програми фінансової підтримки комунальних підприємств, що підпорядковані Сєвєродонецькій міський раді, 
на 2016 рік»; 
	«Про затвердження «Міської цільової програми поводження з побутовими відходами м. Сєвєродонецька на 2017 рік»; 
	«Про затвердження «Міської цільової програми відновлення, реконструкції та будівництва світлофорних об'єктів 
м. Сєвєродонецька на 2017 рік»; 
	«Про затвердження «Міської цільової програми «Утримання озер м. Сєвєродонецька на 2017 рік»; 
	«Про затвердження «Міської цільової програми поводження з безпритульними тваринами та регулювання їх чисельності в м. Сєвєродонецьку на 2017 рік»; 
	«Про затвердження «Міської цільової програми «Урни для сміття м. Сєвєродонецька» на 2017 рік»; 
	«Про затвердження «Міської цільової програми «Тротуари м. Сєвєродонецька на 2017 рік»; 
	«Про затвердження «Міської цільової програми «Лічильники теплової енергії м. Сєвєродонецька» на 2017 рік»; 
	Про затвердження «Міської цільової програми «Краще новорічно-різдвяне оздоблення територій і/або будівель 
м. Сєвєродонецька» на 2017 рік»; 
	«Про затвердження «Міської соціальної цільової програми сприяння здійсненню повноважень органами самоорганізації населення на території Сєвєродонецької міської ради 
на 2017 рік»; 
	«Про затвердження «Міської цільової програми «Кращій двір м. Сєвєродонецька» на 2017 рік»; 
	«Про затвердження «Міської цільової програми «Лави паркові м. Сєвєродонецька» на 2017 рік»; 
	«Про затвердження «Міської цільової програми «Ліфти 
м. Сєвєродонецька» на 2017 рік»; 
	«Про затвердження «Міської цільової програми облаштування зупинок громадського транспорту 
м. Сєвєродонецька на 2017 рік»; 
	«Про затвердження «Міської цільової програми капітального ремонту каналізаційних колекторів господарсько-побутових стоків	м. Сєвєродонецька на 2017 рік»; 
	«Про затвердження «Міської цільової програми «Контейнери для сміття м. Сєвєродонецька» на 2017 рік»; 
	«Про затвердження «Міської цільової програми утримання, поточного ремонту та реконструкції системи зливової каналізації м. Сєвєродонецька на 2017 рік»; 
	«Про затвердження «Міської цільової програми відновлення, реконструкції та будівництва мереж зовнішнього освітлення м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2017 рік»; 
	«Про затвердження «Міської цільової програми «Дитячі майданчики м. Сєвєродонецька на 2017 рік»; 
	«Про затвердження «Міської цільової програми утримання та поточного ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів та вулиць м. Сєвєродонецька на 2017 рік»; 
	«Про затвердження «Міської цільової програми збереження і поновлення зелених насаджень м. Сєвєродонецька 
на 2017 рік»; 
	«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»; 
	«Про затвердження «Міської цільової програми стимулювання населення до впровадження енергозберігаючих заходів в м. Сєвєродонецьку на 2017 рік»; 
	«Про затвердження «Міської цільової програми «Фінансова підтримка комунальних підприємств, що підпорядковані Сєвєродонецькій міській раді» на 2017 рік»; 
	«Про затвердження «Міської цільової програми «Утримання кладовищ м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ» 
на 2017 рік»; 
	«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 затвердження Комплексної міської програми «Сімейне коло» на 2017 рік»; 
	«Про зміни штатного розпису КУ «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» та КУ «Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги»; 
	«Про затвердження «Програми забезпечення внутрішнього функціонування КУ «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Сєвєродонецької міської ради» на 2017 рік»; 
	«Про збільшення вартості харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста Сєвєродонецька»; 
	«Про введення додаткових штатних одиниць до штатного розкладу дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 43 «Веселка» відділу освіти Сєвєродонецької міської ради»; 
	«Про затвердження Міської цільової програми «Ефективне функціонування СДЮСТШ «САДКО» вищої категорії 
на 2017 рік»; 
	«Про внесення змін до рішення 17-і  сесії  Сєвєродонецької міської ради VII скликання від 29.09.2016р. № 752 «Про затвердження структури та чисельності виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради».
За – 24; 
Проти – 8; 
Утримались – 0. 
Пропозиція прийнята.

Головуючий:     У кого є  зміни або доповнення до порядку денного?
Виступили:	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 внесення змін до обліку об'єктів нерухомого майна, що розташовані за адресою: вул. Ломоносова, 19 та перебувають на балансі КУ «Сєвєродонецька багатопрофільна лікарня». 
	Смик А. С. – заступник начальника медичного департаменту МВС України м. Київ; 
	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Головуючий:	надійшла пропозиція від депутата Височина А.Ю. внести до порядку денного вищезазначене питання. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.  
Голосування:	внести до порядку денного питання «Про внесення змін до обліку об'єктів нерухомого майна, що розташовані за адресою: вул. Ломоносова, 19 та перебувають на балансі КУ «Сєвєродонецька багатопрофільна лікарня». 
За – 25; 
Проти – 0; 
Утримались – 7. 
Пропозиція прийнята.

Головуючий:	У кого ще є  зміни або доповнення до порядку денного?
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».
	Запропонував включити до порядку денного питання: «Про визначення земельних ділянок під будівництво індивідуальних гаражів для відведення  їх учасникам бойових дій та іншим особам, на яких поширюється  чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії ії соціального захисту». 
Виступили:	Самарський С.В. –  депутат міської ради, голова постійної комісії з промисловості, транспорту та зв'язку, економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва, голова депутатської фракції «СОЛІДАРНІСТЬ»; 
	Ніжельська О.С. – депутат міської ради, голова постійної комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ».
Головуючий:	надійшла пропозиція від депутата Кузьмінова Ю.К. внести до порядку денного вищезазначене питання. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.  
Голосування:	внести до порядку денного питання «Про визначення земельних ділянок під будівництво індивідуальних гаражів для відведення  їх учасникам бойових дій та іншим особам, на яких поширюється  чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії ії соціального захисту». 
За – 24; 
Проти – 1; 
Утримались – 7. 
Пропозиція прийнята.

Головуючий:	У кого ще є  зміни або доповнення до порядку денного?
Виступили:	Куниця С.П. – депутат міської ради, обраний від ПП «Опозиційний блок». 
	Запропонував включити до порядку денного питання «Про надання медичних послуг мешканцям сіл Пурдівка, Олександрівка, Гаврилівка, Суходол та Чабанівка Новоайдарського району Луганської області». 
	Самарський С.В. –  депутат міської ради, голова постійної комісії з промисловості, транспорту та зв'язку, економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва, голова депутатської фракції «СОЛІДАРНІСТЬ»; 
	Лішик О.П. – депутат міської ради, обрана від ПП БПП «СОЛІДАРНІСТЬ»; 
	Гавриленко А.А. – заступник міського голови; 
	Ольшанський О.В. –  заступник міського голови; 
	Марініч  Е.Ю. – депутат міської ради, обрана від ПП «Наш край».
Головуючий:	надійшла пропозиція від депутата Куниці С.П. внести до порядку денного вищезазначене питання. 
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Включити до порядку денного питання: «Про надання медичних послуг мешканцям сіл Пурдівка, Олександрівка, Гаврилівка, Суходол та Чабанівка Новоайдарського району Луганської області».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 8. 
Пропозиція прийнята.

Головуючий:	У кого ще є  зміни або доповнення до порядку денного?
Виступив:	Пєнзов О.Ф. – депутат міської ради, обраний від ВО «Об’єднання «Батьківщина». 
	Запропонував включити до порядку денного питання «Про  згоду на передачу  матеріальних цінностей та нерухомого майна, що розташоване за адресою: м.Сєвєродонецьк, 
вул. Ломоносова, 19 з комунальної власності територіальної громади м.Сєвєродонецька до сфери управління МВС України».
Головуючий:	надійшла пропозиція від депутат Пєнзова О.Ф.  внести до порядку денного вищезазначене питання. 
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Включити до порядку денного питання «Про  згоду на передачу  матеріальних цінностей та нерухомого майна, що розташоване за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул. Ломоносова, 19 з комунальної власності територіальної громади м.Сєвєродонецька до сфери управління МВС України».
За – 31; 
Проти – 0; 
Утримались – 1. 
Пропозиція прийнята.

Виступили:	Ніжельська О.С. – депутат міської ради, голова постійної комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності, голова депутатської фракції ПП. «Об’єднання «САМОПОМІЧ»; 
                            Самарський С.В. –  депутат міської ради, голова постійної комісії з промисловості, транспорту та зв'язку, економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва, голова депутатської фракції «СОЛІДАРНІСТЬ»;
	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»; 
	Зарецький С.В. – депутат міської ради, обраний від ПП «Наш край»;  
	Пєнзов О.Ф. – депутат міської ради, обраний від ВО «Об’єднання «Батьківщина».

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 двадцятої  (чергової)  сесії міської ради.
За – 24; 
Проти – 0; 
Утримались – 8. 
Пропозиція прийнята.
Пропозиція прийнята, порядок денний двадцятої  (чергової)  сесії міської ради затверджено в цілому.

Головуючий:	Переходимо до розгляду питань порядку денного.

Слухали:	Про  згоду на передачу  матеріальних цінностей та нерухомого майна, що розташоване за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вул. Ломоносова, 19 з комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька до сфери управління МВС України.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про  згоду на передачу  матеріальних цінностей та нерухомого майна, що розташоване за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Ломоносова, 19 з комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька до сфери управління МВС України».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 847 додається).

Виступив:	Смик А. С. – заступник начальника медичного департаменту МВС України м. Київ. 

Слухали:	Про звіт щодо виконання міського бюджету за 9 місяців 
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 9 місяців 2016 року».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 848 додається).

Слухали:	Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік.
Доповідав:	Коростельов А.В. – перший заступник міського голови.
Виступили:	Водяник Р.В. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів, обраний від ПП «Опозиційний блок». 
	Запропонував взяти  даний  проект рішення за основу.   
	Лішик О.П. – депутат міської ради, обрана від ПП БПП «СОЛІДАРНІСТЬ»; 
	Грачова Т.В. – депутат міської ради, обрана від ПП «Наш край».
Головуючий:	надійшла пропозиція від голови постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів 
Водяника Р.В. взяти  даний  проект рішення за основу. 
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
Голосування:	взяти  даний  проект рішення «Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік»  за основу. 
За – одноголосно.
	Пропозиція прийнята, проект рішення прийнято за основу.
Виступив:	Водяник Р.В. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів, обраний від ПП «Опозиційний блок».  
	Запропонував внести зміни до даного проекту рішення, а саме:
- по загальному фонду: КЕКВ 2240 КФК 080101 (УОЗ) 
25000 грн. оплата послуг; КЕКВ 2610 КФК 100203 (УЖКГ) 198800 грн.  поточний ремонт заплавного мосту № 1 в м. Сєвєродонецьку;
- по спеціальному фонду: КЕКВ 3210 КФК 100203 (УЖКГ) 35000 грн. придбання побутівки модульної;    
 - за зверненням відділу освіти перерозподілити видатки між кодами економічної класифікації в межах затвердженого бюджетного розпису. 
Головуючий:	надійшла пропозиція внести зміни до даного проекту рішення від голови постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів Водяника Р.В. 
	Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування: 	внести зміни до даного проекту рішення, а саме:
 - по загальному фонду: КЕКВ 2240 КФК 080101 (УОЗ) 
25000 грн. оплата послуг; КЕКВ 2610 КФК 100203 (УЖКГ) 198800 грн.  поточний ремонт заплавного мосту № 1 в 
м. Сєвєродонецьку;
- по спеціальному фонду: КЕКВ 3210 КФК 100203 (УЖКГ) 35000 грн. придбання побудівки модульної;    
 - за зверненням відділу освіти перерозподілити видатки між кодами економічної класифікації в межах затвердженого бюджетного розпису. 
За – одноголосно.
Протокольний запис: Проект рішення прийнято зі змінами:
- по загальному фонду: КЕКВ 2240 КФК 080101 (УОЗ) 
25000 грн. оплата послуг; КЕКВ 2610 КФК 100203 (УЖКГ) 198800 грн.  поточний ремонт заплавного мосту № 1 в 
м. Сєвєродонецьку;
- по спеціальному фонду: КЕКВ 3210 КФК 100203 (УЖКГ) 35000 грн. придбання побудівки модульної;    
 - за зверненням відділу освіти перерозподілити видатки між кодами економічної класифікації в межах затвердженого бюджетного розпису.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік» зі змінами.
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 849 додається).

Головуючий:	пропоную розглянути «пакетом» основні питання порядку денного №№ 3 – 6; 11 – 13; 15 – 94; 97 – 107; 110, 111. 
Виступили:	Лішик О.П. – депутат міської ради, обрана від ПП БПП «СОЛІДАРНІСТЬ»; 
	Самарський С.В. –  депутат міської ради, голова постійної комісії з промисловості, транспорту та зв'язку, економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва; 
	Ніжельська О.С. – депутат міської ради, голова постійної комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності. 
Голосування:	розглянути «пакетом» основні питання порядку денного 
№№ 3 – 6; 11 – 13; 15 – 94; 97 – 107; 110, 111. 
За – 25; 
Проти – 3; 
Утримались –2; 
Не голосував – 1. 
Пропозиція прийнята.

Головуючий:	По кожному з цих питань є проекти рішень. Хто за прийняття даних проектів рішень по суті прошу голосувати.
Голосування:	Прийняти проекти рішень №№ 3 – 6; 11 – 13; 15 – 94; 97 – 107; 110, 111 по суті.
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2;
Не голосував – 1.
                            Рішення прийняті.

Слухали:	Про затвердження нової редакції Положення про сектор транспорту та зв'язку Департаменту економічного розвитку та торгівлі Сєвєродонецької міської ради.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Положення про сектор транспорту та зв'язку Департаменту економічного розвитку та торгівлі Сєвєродонецької міської ради».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 850 додається).

Слухали:	Про затвердження Програми співробітництва Сєвєродонецької міської ради та Луганського Регіонального відділення Асоціації міст України 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 співробітництва Сєвєродонецької міської ради та Луганського Регіонального відділення Асоціації міст України на 2017 рік».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 851 додається).

Слухали:	Про затвердження міської цільової Програми підвищення рівня дорожнього руху 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 підвищення рівня дорожнього руху у 
м. Сєвєродонецьку на 2017 рік».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 852 додається).

Слухали:	Про затвердження звіту використання міського Фонду соціального захисту населення за 2015 рік та основні напрями формування і використання міського Фонду соціального захисту населення на 2016 рік.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження звіту використання міського Фонду соціального захисту населення за 2015 рік та основні напрями формування і використання міського Фонду соціального захисту населення на 2016 рік».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 853 додається).

Слухали:	Про затвердження Програми зайнятості населення міста 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 зайнятості населення міста Сєвєродонецька на 2017 рік».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 854 додається).

Слухали:	Про затвердження Комплексної міської програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2017 рік.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Комплексної міської програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2017 рік».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 855 додається).

Слухали:	Про затвердження Комплексної міської програми соціального захисту ветеранів війни, праці, військової служби  воїнів-інтернаціоналістів, пенсіонерів та громадян похилого віку на 2017 рік.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Комплексної міської програми соціального захисту ветеранів війни, праці, військової служби  воїнів-інтернаціоналістів, пенсіонерів та громадян похилого віку на 2017 рік».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 856 додається).

Слухали:	Про затвердження міської цільової програми «Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів 
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 міської цільової програми «Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів м. Сєвєродонецька на 2017 рік».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 857 додається).

Слухали:	Про затвердження Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців 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 відділ ведення Державного реєстру виборців Сєвєродонецької міської ради в новій редакції».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 858 додається).

Слухали:	Про виконання рішення 26-ї сесії міської ради VI скликання № 1047 від 24.11.2011р. «Про затвердження Міської програми організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах міста Сєвєродонецька 
на 2012-2016 роки».
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про виконання рішення 26-ї сесії міської ради VI скликання № 1047 від 24.11.2011р. «Про затвердження Міської програми організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах міста Сєвєродонецька на 2012-2016 роки».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 859 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту Сєвєродонецького міського Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту Сєвєродонецького міського Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 860 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту комунального закладу позашкільної освіти Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту комунального закладу позашкільної освіти Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 861 додається).

Слухали:	Про затвердження нової  редакції Статуту станції юних техніків 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 затвердження нової  редакції Статуту станції юних техніків відділу освіти Сєвєродонецької міської ради».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 862 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту Сєвєродонецького міського Центру дитячої та юнацької творчості.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту Сєвєродонецького міського Центру дитячої та юнацької творчості».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 863 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту комунальної установи «Сєвєродонецький методичний центр».
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту комунальної установи «Сєвєродонецький методичний центр».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 864 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту середньої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 18 Сєвєродонецької міської ради Луганської області.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту середньої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів 
№ 18 Сєвєродонецької міської ради Луганської області».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 865 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту середньої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 16 Сєвєродонецької міської ради Луганської області.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту середньої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів 
№ 16 Сєвєродонецької міської ради Луганської області».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 866 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту середньої загальноосвітньої школи № 15 І-Ш ступенів Сєвєродонецької міської ради Луганської області.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту середньої загальноосвітньої школи № 15 І-Ш ступенів Сєвєродонецької міської ради Луганської області».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 867 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту СЗШ № 10.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту СЗШ № 10».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 868 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту середньої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 8 Сєвєродонецької міської ради Луганської області.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту середньої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів 
№ 8 Сєвєродонецької міської ради Луганської області».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 869 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту середньої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 7 Сєвєродонецької міської ради Луганської області.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту середньої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів 
№ 7 Сєвєродонецької міської ради Луганської області».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 870 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту середньої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 6 Сєвєродонецької міської ради Луганської області.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту середньої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів 
№ 6 Сєвєродонецької міської ради Луганської області».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 871 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту середньої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 5 Сєвєродонецької міської ради Луганської області.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту середньої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів 
№ 5 Сєвєродонецької міської ради Луганської області».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 872 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту середньої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 1 Сєвєродонецької міської ради Луганської області.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту середньої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів 
№ 1 Сєвєродонецької міської ради Луганської області».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 873 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту навчально-виховного комплексу «Гармонія» (загальноосвітнього навчального закладу І - ІІ ступенів - дошкільного навчального закладу (дитячого садка).
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту навчально-виховного комплексу «Гармонія» (загальноосвітнього навчального закладу І - ІІ ступенів - дошкільного навчального закладу (дитячого садка)».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 874 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту Сєвєродонецького міжшкільного навчально-виробничого комбінату.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту Сєвєродонецького міжшкільного навчально-виробничого комбінату».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 875 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту Сєвєродонецького навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа-колегіум» Національного університету «Києво-Могилянська академія» Сєвєродонецької міської ради Луганської області.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту Сєвєродонецького навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа-колегіум» Національного університету «Києво-Могилянська академія» Сєвєродонецької міської ради Луганської області».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 876 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 43 «Веселка» Сєвєродонецької міської ради.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 43 «Веселка» Сєвєродонецької міської ради».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались –  2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 877 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 42 «Червона квіточка» 
м. Сєвєродонецька Луганської області.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 42 «Червона квіточка» 
м. Сєвєродонецька Луганської області».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 878 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 41 «Червоні вітрила» Сєвєродонецької міської ради.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 41 «Червоні вітрила» Сєвєродонецької міської ради».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 879 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 38 «Росиночка» Сєвєродонецької міської ради.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 38 «Росиночка» Сєвєродонецької міської ради».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 880 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 37 «Струмочок» Сєвєродонецької міської ради.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 37 «Струмочок» Сєвєродонецької міської ради».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 881 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 30 «Ладусі» Сєвєродонецької міської ради.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 30 «Ладусі» Сєвєродонецької міської ради».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 882 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 26 «Світанок» Сєвєродонецької міської ради.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 26 «Світанок» Сєвєродонецької міської ради».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 883 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту середньої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 20 міста Сєвєродонецька Луганської області.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту середньої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів 
№ 20 міста Сєвєродонецька Луганської області».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 884 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту спеціалізованої середньої школи № 17 І-Ш ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов м. Сєвєродонецька Луганської області.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту спеціалізованої середньої школи № 17 І-Ш ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов м. Сєвєродонецька Луганської області».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 885 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту середньої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 14 Сєвєродонецької міської ради Луганської області.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту середньої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів 
№ 14 Сєвєродонецької міської ради Луганської області».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 886 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту середньої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 12 міста Сєвєродонецька  Луганської області.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту середньої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів 
№ 12 міста Сєвєродонецька  Луганської області».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались –2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 887 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту середньої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 11 міста Сєвєродонецька Луганської області.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту середньої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів 
№ 11 міста Сєвєродонецька Луганської області».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 888 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту середньої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 4 
м. Сєвєродонецька Луганської області.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту середньої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів 
№ 4 м. Сєвєродонецька Луганської області».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 889 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту середньої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 13 міста Сєвєродонецька Луганської області.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту середньої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів 
№ 13 міста Сєвєродонецька Луганської області».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 890 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту Дитячо-юнацької спортивної школи № 1 м. Сєвєродонецька.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту Дитячо-юнацької спортивної школи № 1 
м. Сєвєродонецька».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 891 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту Сєвєродонецького багатопрофільного ліцею Сєвєродонецької міської ради Луганської області.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту Сєвєродонецького багатопрофільного ліцею Сєвєродонецької міської ради Луганської області».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 892 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 14 «Білочка» Сєвєродонецької міської ради.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 14 «Білочка» Сєвєродонецької міської ради».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 893 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 25 «Журавлик» Сєвєродонецької міської ради.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 25 «Журавлик» Сєвєродонецької міської ради».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 894 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 24 «Сніжинка» Сєвєродонецької міської ради.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 24 «Сніжинка» Сєвєродонецької міської ради».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 895 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 22 «Лелека» Сєвєродонецької міської ради.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 22 «Лелека» Сєвєродонецької міської ради».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 896 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 19 «Ластівка» Сєвєродонецької міської ради.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 19 «Ластівка» Сєвєродонецької міської ради».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 897 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 12 «Малюк» Сєвєродонецької міської ради.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 12 «Малюк» Сєвєродонецької міської ради».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 898 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 10 м. Сєвєродонецька Луганської області.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 10 м. Сєвєродонецька Луганської області».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 899 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту Борівського НОК.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту Борівського НОК».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 900 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 11 «Світлячок» Сєвєродонецької міської ради.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 11 «Світлячок» Сєвєродонецької міської ради».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 901 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту Сєвєродонецької гуманітарно-естетичної гімназії Сєвєродонецької міської ради Луганської області.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту Сєвєродонецької гуманітарно-естетичної гімназії Сєвєродонецької міської ради Луганської області».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 902 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Положення про відділ освіти Сєвєродонецької міської ради.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Положення про відділ освіти Сєвєродонецької міської ради».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались –2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 903 додається).

Слухали:	Про затвердження міської Цільової комплексної програми «Розвитку фізичної культури та спорту» 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 комплексної програми «Розвитку фізичної культури та спорту» на 2017 рік».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 904 додається).

Слухали:	Про затвердження міської Комплексної програми «Молодь 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 міської Комплексної програми «Молодь Сєвєродонецька на 2017 рік».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 905 додається).

Слухали:	Про затвердження міської Комплексної програми «Оздоровлення та відпочинок дітей 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 Комплексної програми «Оздоровлення та відпочинок дітей на 2017 рік».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 906 додається).

Слухали:	Про затвердження міської програми «Забезпечення функціонування відділу молоді та спорту 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 міської програми «Забезпечення функціонування відділу молоді та спорту 
м. Сєвєродонецька на 2017 рік».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 907 додається).

Слухали:	Про затвердження Положення про відділ молоді та спорту 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 відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради в новій редакції».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 908 додається).

Слухали:	Про затвердження міської цільової програми «Розвитку комплексно дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
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 міської цільової програми «Розвитку комплексно дитячо-юнацьких спортивних шкіл м. Сєвєродонецька на 2017 рік».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 909 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 3 відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 3 відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 910 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту Льодового Палацу спорту відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту Льодового Палацу спорту відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 911 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 2 відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 2 відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 912 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 1 відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 1 відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 913 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 – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 914 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельними ділянками ДП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ».
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення права користування земельними ділянками ДП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 915 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельними ділянками гр. Коваленко І.М. та передачу в оренду земельних ділянок гр. Стрельченко В.В. (під існуючий окремий вхід та приямок до нежилого приміщення).
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення права користування земельними ділянками гр. Коваленко І.М. та передачу в оренду земельних ділянок гр. Стрельченко В.В. (під існуючий окремий вхід та приямок до нежилого приміщення)».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 916 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Ахметханову Р.Г. та передачу в оренду земельної ділянки гр. Рябусі А.О. (під будівлю виробничого корпусу № 4).
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. Ахметханову Р.Г. та передачу в оренду земельної ділянки гр. Рябусі А.О. (під будівлю виробничого корпусу № 4)».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 917 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Заху Ю.Ю. та гр. Смалію М.М. та передачу в оренду земельної ділянки гр. Заху Ю.Ю. та гр. Головку О.В. (під 42/100 часток відкритої автостоянки, майстерень по ремонту автомобілів з побутовими приміщеннями, боксів та підсобного приміщення.
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. Заху Ю.Ю. та гр. Смалію М.М. та передачу в оренду земельної ділянки гр. Заху Ю.Ю. та гр. Головку О.В. (під 42/100 часток відкритої автостоянки, майстерень по ремонту автомобілів з побутовими приміщеннями, боксів та підсобного приміщення».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 918 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Кузло А.М. та передачу в оренду земельної ділянки ПП «ЦЕНТР ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ «СТИМУЛ-К» (під окремий вхід до приміщення діагностично-кардіологічного кабінету).
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. Кузло А.М. та передачу в оренду земельної ділянки ПП «ЦЕНТР ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ «СТИМУЛ-К» (під окремий вхід до приміщення діагностично-кардіологічного кабінету)».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 919 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Череднику А.В. та передачу в оренду земельної ділянки гр. Гусєйнову Р.Д. огли (під існуючий індивідуальний гараж).
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. Череднику А.В. та передачу в оренду земельної ділянки гр. Гусєйнову Р.Д. огли (під існуючий індивідуальний гараж)».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 920 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Близнюку О.І. та передачу в оренду земельної ділянки 
гр. Логоші С.Г. (під існуючий індивідуальний гараж).
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. Близнюку О.І. та передачу в оренду земельної ділянки гр. Логоші С.Г. (під існуючий індивідуальний гараж)».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 921 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Богометенку О.М. (під існуючий окремий вхід до приміщення туристичного агентства та комп'ютерного клубу).
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. Богометенку О.М. (під існуючий окремий вхід до приміщення туристичного агентства та комп'ютерного клубу)».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 922 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Курило В.В. (під існуючий окремий вхід до нежилого приміщення магазину «Каштан».
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. Курило В.В. (під існуючий окремий вхід до нежилого приміщення магазину «Каштан».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 923 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки гр Бугославському Ю.С. (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 Бугославському Ю.С. (під існуючий індивідуальний гараж)».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 924 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Грішиній Т.Б. (під 2 (два) існуючі індивідуальні гаражі).
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. Грішиній Т.Б. (під 2 (два) існуючі індивідуальні гаражі)».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 925 додається).

Слухали:	Про поділ земельної ділянки, за адресою: м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, будинок 44-В, що перебуває в оренді гр. Шманова Я.В.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поділ земельної ділянки, за адресою: м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, будинок 44-В, що перебуває в оренді гр. Шманова Я.В.».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 926 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки 
гр. Пашутинському 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. Пашутинському В.О. (під існуючий індивідуальний гараж)».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 927 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки 
гр. Котлярову Г.Б. (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. Котлярову Г.Б. (під існуючий індивідуальний гараж)».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 928 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Снєгірьову Б.Г. (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. Снєгірьову Б.Г. (під існуючий індивідуальний гараж)».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 929 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки 
гр. Валуйському В.М. (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. Валуйському В.М. (під існуючий індивідуальний гараж)».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 930 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Гречаному В.В. (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. Гречаному В.В. (під існуючий індивідуальний гараж)».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 931 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Крикливій Л.І. (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. Крикливій Л.І. (під існуючий індивідуальний гараж)».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 932 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Коляденко Н.І. (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. Коляденко Н.І. (під існуючий індивідуальний гараж)».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 933 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Кошкіну В.О. (під сарай № 75).
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. Кошкіну В.О. (під сарай № 75)».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 934 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Ларіну Є.А. (під існуючі гаражі).
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. Ларіну Є.А. (під існуючі гаражі)».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 935 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки 
гр. Яновському О.С. (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. Яновському О.С. (під існуючий індивідуальний гараж)».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 936 додається).

Слухали:	Про передачу у власність земельної ділянки 
гр. Погрібатьку О.П. (під гараж).
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. Погрібатьку О.П. (під гараж)».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 937 додається).

Слухали:	Про передачу у власність земельної ділянки гр. Гаріну Є.П. (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 у власність земельної ділянки гр. Гаріну Є.П. (під існуючий індивідуальний гараж)».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 938 додається).

Слухали:	Про передачу у власність земельної ділянки гр. Новохатській О.Ю. (присадібна 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. Новохатській О.Ю. (присадібна ділянка)».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 939 додається).

Слухали:	Про поновлення договору оренди землі гр. Резниченко З.О.
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. Резниченко З.О.».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 940 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 – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 941 додається).

Слухали:	Про внесення змін до договору оренди землі 
гр. Знаменському О.М. та гр. Знаменській Т.І.
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. Знаменському О.М. та гр. Знаменській Т.І.».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 942 додається).

Слухали:	Про внесення змін до договору оренди землі 
гр. Пивоварову В.І.
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. Пивоварову В.І.».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 943 додається).

Слухали:	Про внесення змін до договору оренди землі 
гр. Крохмаль О.Л. та гр. Крохмалю Ю.І.
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. Крохмаль О.Л. та гр. Крохмалю Ю.І.».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 944 додається).

Слухали:	Про внесення змін до договору оренди землі СТ «ОЗЕРНЕ».
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 СТ «ОЗЕРНЕ».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 945 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення сесії міської ради № 183 від 29.02.2016р. «Про передачу в оренду земельної ділянки 
гр. Клімову О.П. (під окремий вхід до стоматологічного кабінету)».
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 № 183 від 29.02.2016р. «Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Клімову О.П. (під окремий вхід до стоматологічного кабінету)».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 946 додається).

Слухали:	Про надання пільги по сплаті земельного податку на 2017 рік гр. Орленковій Т.В., гр. Орленкову А.Ю.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання пільги по сплаті земельного податку на 2017 рік гр. Орленковій Т.В., 
гр. Орленкову А.Ю.».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 947 додається).

Слухали:	Про затвердження Програми розвитку архівної справи 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 Програми розвитку архівної справи у м. Сєвєродонецьку на 2017 рік».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 948 додається).

Слухали:	Про затвердження Програми вшанування, нагородження громадян Почесною грамотою виконавчого комітету Сєвєроджонецької 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 Програми вшанування, нагородження громадян Почесною грамотою виконавчого комітету Сєвєроджонецької міської ради 
на 2017 рік».
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2; 
Не голосував – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 949 додається).

Слухали:	Про затвердження Міської цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017 рік.
Доповідав:	Гавриленко А.А. – заступник міського голови.
Виступили:	Ніжельська О.С. – депутат міської ради, голова постійної комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ». 
	Запропонувала внести зміни доданого проекту рішення, а саме: 
	У розділі «Напрямки діяльності» в п. 3.2 «джерела фінансування» після слів «міський бюджет» додати «обласний бюджет, державний бюджет, інші кошти, які не  заборонені законодавством. 
	 У розділі «Напрямки діяльності» п. 3.2. замінити на наступний текст  «Створення умов (ремонт приміщення, закупка обладнання) для проведення хворим на туберкульоз рентгенологічного обстеження.	

Водяник Р.В. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів, обраний від ПП «Опозиційний блок»; 
Головуючий:	пропоную прийняти даний проект рішення за основу. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	прийняти проект рішення «Про затвердження Міської цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017 рік» за основу. 
За – одноголосно.
 	Пропозиція прийнята, проект рішення прийнято за основу. 
Головуючий:	надійшла пропозиція від депутата Ніжельської О.С. внести зміни до даного проекту рішення. 
	Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
Виступили:	Самарський С.В. –  депутат міської ради, голова постійної комісії з промисловості, транспорту та зв'язку, економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва, голова депутатської фракції «СОЛІДАРНІСТЬ»; 
	Грачова Т.В. – депутат міської ради, обрана від ПП «Наш край»; 
	Водяник Р.В. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів, обраний від ПП «Опозиційний блок»; 
Пригеба Г.В. – депутат міської ради, обраний від РП Олега Ляшка; 
	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»; 
Марініч Е.Ю. –  депутат міської ради, обрана від ПП «Наш край». 
Голосування:	прийняти зміни, запропоновані депутатом Ніжельськой О.С.: 
1.У розділі «Напрямки діяльності» в п. 3.2 «джерела фінансування» після слів «міський бюджет» додати «обласний бюджет, державний бюджет, інші кошти, які не  заборонені законодавством. 
 	2.У розділі «Напрямки діяльності» п. 3.2. замінити на наступний текст  «Створення умов (ремонт приміщення, закупка обладнання для проведення хворим на туберкульоз рентгенологічного обстеження. 
За – 7; 
Проти – 9; 
Утримались – 13; 
Не голосував – 1. 
	Пропозиція не прийнята, зміни не затверджено.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Міської цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017 рік».
За – 26; 
Проти – 1; 
Утримались –3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 950 додається).

Слухали:	Про затвердження міської комплексної програми «СТОП – інфаркт» на 2017-2020 роки.
Доповідав:	Гавриленко А.А. – заступник міського голови.
Виступили:	Водяник Р.В. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів, обраний від ПП «Опозиційний блок»; 
	Ніжельська О.С. – депутат міської ради, голова постійної комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності, голова депутатської фракції ПП. «Об’єднання «САМОПОМІЧ».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження міської комплексної програми «СТОП – інфаркт» на 2017-2020 роки».
За – 29; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосував – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 951 додається).

Слухали:	Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Турбота» на 2017 рік.
Доповідав:	Гавриленко А.А. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Турбота» на 2017 рік».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 952 додається).

Головуючий:	надійшла пропозиція від голови постійної комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності Ніжельської О.С. оголосити перерву на 10 хвилин. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	оголосити перерву на 10 хвилин. 
За – 20; 
Проти – 4; 
Утримались – 3. 
	Пропозиція прийнята, оголошена перерва на 10 хвилин. 

Після перерви.

Слухали:	Про затвердження міської цільової Програми «Розширення діючого центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Сєвєродонецької міської ради» на 2017 рік.
Доповідав:	Гавриленко А.А. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження міської цільової Програми «Розширення діючого центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Сєвєродонецької міської ради» 
	на 2017 рік».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 953 додається).

Слухали:	Про затвердження міської програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2017 рік.
Доповідав:	Гавриленко А.А. – заступник міського голови.
Виступили:	Лішик О.П. – депутат міської ради, обрана від ПП БПП «СОЛІДАРНІСТЬ». 
	Запропонувала внести зміни доданого проекту рішення (пропозиції додаються до документів). 
	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».
	Самарський С.В. –  депутат міської ради, голова постійної комісії з промисловості, транспорту та зв'язку, економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва, голова депутатської фракції «СОЛІДАРНІСТЬ»; 
	Водяник Р.В. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів, обраний від ПП «Опозиційний блок»;
	Пригеба Г.В. – депутат міської ради, обраний від РП Олега Ляшка; 
	Журба Ю.А. – керуючий справами виконкому; 
	Коростельов А.В. – перший заступник міського голови; 
	Зарецький С.В. – депутат міської ради, обраний від ПП «Наш край». 
	Запропонував прийняти даний проект рішення без змін, а  пропозиції та доповнення до даного проекту рішення запропоновані депутатом  Лішик О.П. ретельно вивчити та винести на розгляд наступної сесії міської ради. 
                            Гавриленко А.А. – депутат міської ради, обраний від ПП «Опозиційний блок»;
	Грачова Т.В. – депутат міської ради, обрана від ПП «Наш край».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження міської програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції 
на 2017 рік».
За – 21; 
Проти – 6; 
Утримались – 0. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 954 додається). 

Депутат Лішик О.П. залишила сесійну залу.

Слухали:	Про відмову в наданні згоди на відчуження права оренди земельної ділянки ТОВ «А.О. «Мрія-Інвест».
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Виступили:	Самарський С.В. –  депутат міської ради, голова постійної комісії з промисловості, транспорту та зв'язку, економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва, голова депутатської фракції «СОЛІДАРНІСТЬ»; 
	Пригеба Г.В. – депутат міської ради, обраний від РП Олега Ляшка; 
	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 відмову в наданні згоди на відчуження права оренди земельної ділянки ТОВ «А.О. «Мрія-Інвест».
За – 21; 
Проти – 1; 
Утримались – 4. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 955 додається).

Слухали:	Про відмову у припиненні права користування земельною ділянкою ТОВ «А.О. «Мрія-Інвест».
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Виступив:	Самарський С.В. –  депутат міської ради, голова постійної комісії з промисловості, транспорту та зв'язку, економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва, голова депутатської фракції «СОЛІДАРНІСТЬ».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про відмову у припиненні права користування земельною ділянкою ТОВ «А.О. «Мрія-Інвест».
За – 21; 
Проти – 1; 
Утримались –4. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 956 додається).

Слухали:	Про затвердження Міської програми сприяння розвитку громадянського суспільства м. Сєвєродонецька Луганської області на 2017 рік.
Доповідав:	Журба Ю.А. – керуючий справами виконкому.
Виступила:	Ніжельська О.С. – депутат міської ради, голова постійної комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності, голова депутатської фракції ПП. «Об’єднання «САМОПОМІЧ». 
	Запропонувала внести поправки до даної програми, а саме:	 
	Вивчення громадської думки соціально значущих питань в м. Сєвєродонецьку шляхом соціологічного дослідження – 15,00 тис.грн.  

Організація публічного громадського обговорення проекту бюджету та програми соціально-економічного розвитку міста на 2017 рік (не потребує фінансування). 
Організація публічного громадського обговорення міських цільових програм, що планується для реалізації  у територіальній громаді (не потребує фінансування). 
Організація публічного громадського обговорення звітів головних розпорядників бюджетних коштів Сєвєродонецької міської ради (не потребує фінансування). 
Розробка порядку проведення конкурсу проектів з питань реалізації в м. Сєвєродонецьку ініціатив, яким надається фінансова підтримка з міського  бюджету відповідно до п.3 Постанови КМУ від 12.10.2011 року № 1049 «Про затвердження порядку проведення конкурсу з визначення  програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання  (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (не потребує фінансування). 
Підтримка на конкурсних засадах проектів  і програм громадського суспільства, спрямованих  на вирішення завдань місцевої політики – 500,00 тис.грн. 
Розробка і реалізація спільних проектів, участь у різних конкурсах , проектних пропозицій державних і міжнародних – 10% від сум проектних пропозицій. 
	Реалізація проектів «Відкрите місто», система роботи з 	 електронними зверненнями громадян,  для вирішення   спільних завдань громади – 100,00 тис.грн.   

Головуючий:	пропоную даний рішення прийняти за основу. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	прийняти проект рішення «Про затвердження Міської програми сприяння розвитку громадянського суспільства 
м. Сєвєродонецька Луганської області на 2017 рік» за основу. 
За – одноголосно.
Рішення прийнято за основу.
Головуючий:	надійшла пропозиція від депутата Ніжельської О.С. внести доповнення до даного проекту рішення. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Виступив:	Коростельов А.В. – перший заступник міського голови.
Голосування:	доповнити проект рішення, правками які запропоновані депутатом Ніжельською О.С., а саме: 
1.Вивчення громадської думки соціально значущих питань в м. Сєвєродонецьку шляхом соціологічного дослідження – 15,00 тис.грн.  
2.Організація публічного громадського обговорення проекту бюджету та програми соціально-економічного розвитку міста на 2017 рік (не потребує фінансування). 
3.Організація публічного громадського обговорення міських цільових програм, що планується для реалізації  у територіальній громаді (не потребує фінансування). 
4.Організація публічного громадського обговорення звітів головних розпорядників бюджетних коштів Сєвєродонецької міської ради (не потребує фінансування). 
5.Розробка порядку проведення конкурсу проектів з питань реалізації в м. Сєвєродонецьку ініціатив, яким надається фінансова підтримка з міського  бюджету відповідно до п.3 Постанови КМУ від 12.10.2011 року № 1049 «Про затвердження порядку проведення конкурсу з визначення  програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання  (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (не потребує фінансування). 
6.Підтримка на конкурсних засадах проектів  і програм громадського суспільства, спрямованих  на вирішення завдань місцевої політики – 500,00 тис.грн. 
7.Розробка і реалізація спільних проектів, участь у різних конкурсах , проектних пропозицій державних і міжнародних – 10% від сум проектних пропозицій. 
8.Реалізація проектів «Відкрите місто», система роботи з 	 електронними зверненнями громадян,  для вирішення   спільних завдань громади – 100,00 тис.грн.
За – 5; 
Проти – 1; 
Утримались –20. 
Пропозиція не прийнята.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Міської програми сприяння розвитку громадянського суспільства 
м. Сєвєродонецька Луганської області на 2017 рік».
За – 21; 
Проти – 5; 
Утримались – 0. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 957 додається).

Слухали:	Про затвердження Програми висвітлення діяльності Сєвєродонецької міської ради та її виконавчих органів на 2017 рік.
Доповідав:	Журба Ю.А. – керуючий справами виконкому.
Виступили:	Самарський С.В. –  депутат міської ради, голова постійної комісії з промисловості, транспорту та зв'язку, економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва, голова депутатської фракції «СОЛІДАРНІСТЬ». 
	Запропонував внести зміни в даний проект рішення, а саме в додатках убрати назви телекомпаній змінив їх на слова «на телебаченні» у додатку № 1, та «Телебачення» у додатку 
№ 2.
Головуючий:	пропоную прийняти даний проект рішення за основу. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
За – 25; 
Проти – 1; 
Утримались – 0. 
	Пропозиція прийнята, проект рішення прийнято за основу. 
Головуючий:	надійшла пропозиція від депутата Самарського С.В. внести зміни до даного проекту рішення. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	внести зміни доданого проекту рішення: 
	В додатках убрати назви телекомпаній змінив їх на слова 
«на телебаченні» у додатку № 1, та «Телебачення» у додатку 
№ 2. 
За – 25; 
Проти – 1; 
Утримались – 0. 
Протокольний запис: Проект рішення прийнято зі змінами: в додатках убрати назви телекомпаній змінив їх на слова «на телебаченні» у додатку № 1, та «Телебачення» у додатку № 2.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Програми висвітлення діяльності Сєвєродонецької міської ради та її виконавчих органів на 2017 рік» зі змінами. 
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 958 додається).

Виступили:	Пригеба Г.В. – депутат міської ради, обраний від РП Олега Ляшка; 
	Самарський С.В. –  депутат міської ради, голова постійної комісії з промисловості, транспорту та зв'язку, економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва, голова депутатської фракції «СОЛІДАРНІСТЬ».

Головуючий:	пропоную перейти до розгляду додаткових питань порядку денного. Пропоную розглянути «пакетом»  додаткові питання №№ 1 – 15; 18; 21; 24; 26 – 28; 32 – 37; 39; 41 – 44; 46 – 48. 
	Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	розглянути «пакетом» додаткові питання порядку денного, а саме: №№ 1 – 15; 18; 21; 24; 26 – 28; 32 – 37; 39; 41 – 44; 
46 – 48. 
За – 20; 
Проти – 5; 
	Утримались – 1. 
	Пропозиція прийнята.

Головуючий:	По кожному з питань є проекти рішень. Хто за прийняття даних проектів рішень по суті прошу голосувати.
Голосування:	Прийняти проекти рішень №№ 1 – 15; 18; 21; 24; 26 – 28; 32 – 37; 39; 41 – 44; 46 – 48 по суті.
За – 21; 
Проти – 2; 
Утримались – 0;
Не голосувало – 4.
                            Рішення прийняті.

Слухали:	Про надання гр. Алєксановій Н.І. 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. Алєксановій Н.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під гараж в кварталі 71 
м. Сєвєродонецька».
За – 21; 
Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало –  4.  
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 959 додається).

Слухали:	Про надання гр. Єлістратову Р.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під гараж в кварталі 52 м. Сєвєродонецька.
Доповідав:	Бутков І.М . – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Єлістратову Р.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під гараж в кварталі 52 
м. Сєвєродонецька».
За – 21; 
Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало –  4.  
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 960 додається).

Слухали:	Про надання гр. Єрмаку Е.М. 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. Єрмаку Е.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під гараж в кварталі 71 
м. Сєвєродонецька».
За – 21; 
Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало –  4.  
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 961 додається).

Слухали:	Про надання гр. Маляренко І.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під окремий вхід до нежитлового приміщення за адресою: 
вул. Гагаріна, буд. 59/2, мікрорайон 76.
Доповідав:	Бутков І.М . – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Маляренко І.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під окремий вхід до нежитлового приміщення за адресою: вул. Гагаріна, буд. 59/2, 
мікрорайон 76».
За – 21; 
Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало –  4.  
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 962 додається).

Слухали:	Про надання дозволу гр. Козаченко І.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної   ділянки    під    гараж   в   кварталі    23-б 	
м. Сєвєродонецька.
Доповідав:	Бутков І.М . – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Козаченко І.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під гараж в кварталі 23-б 
м. Сєвєродонецька».
За – 21; 
Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало –  4.  
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 963 додається).

Слухали:	Про надання дозволу гр. Труновій Ю.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під гараж в кварталі 32 
м. Сєвєродонецька.
Доповідав:	Бутков І.М . – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Труновій Ю.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під гараж в кварталі 32 
м. Сєвєродонецька».
За – 21; 
Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало –  4.  
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 964 додається).

Слухали:	Про затвердження Додаткової угоди № 19 від 31.10.2016р. 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:	Бутков І.М . – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Додаткової угоди 
№ 19 від 31.10.2016р. 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 – 21; 
Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало –  4.  
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 965 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення Сєвєродонецької міської ради від 21 липня 2016 року № 569 «Про згоду на безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної громади 
м. Сєвєродонецька Луганської області майна від Міжнародної організації з міграції».
Доповідав:	Бутков І.М . – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення Сєвєродонецької міської ради від 21 липня 2016 року № 569 «Про згоду на безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської області майна від Міжнародної організації з міграції».
За – 21; 
Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало –  4.  
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 966 додається).

Слухали:	Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу комунальної установи «Сєвєродонецький міський театр драми».
Доповідав:	Бутков І.М . – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу комунальної установи «Сєвєродонецький міський театр драми».
За – 21; 
Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало –  4.  
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 967 додається).

Слухали:	Про затвердження Положення про відділ державного архітектурно-будівельного контролю 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 відділ державного архітектурно-будівельного контролю Сєвєродонецької міської ради у новій редакції».
За – 21; 
Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало –  4.  
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 968 додається).

Слухали:	Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Сєвєродонецькою міською радою 
на 2017 рік.
Доповідав:	Бутков І.М . – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Сєвєродонецькою міською радою на 2017 рік».
За – 21; 
Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосували –  4.  
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 969 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення сімнадцятої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради VІІ скликання від 29 вересня 2016 року № 724 «Про затвердження структури та Положення про 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 внесення змін до рішення сімнадцятої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради VІІ скликання від 29 вересня 2016 року № 724 «Про затвердження структури та Положення про Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради».
За – 21; 
Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало –  4.  
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 970 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення дев'ятнадцятої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради VII скликання від 31 жовтня 2016 року № 823 «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 внесення змін до рішення дев'ятнадцятої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради VII скликання від 31 жовтня 2016 року № 823 «Про затвердження Положень відділів Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради».
За – 21; 
Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало –  4.  
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 971 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення 11 чергової сесії Сєвєродонецької міської ради від 28 квітня 2016 року № 291 «Про створення комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків м. Сєвєродонецька та затвердження Положення про комісію».
Доповідав:	Бутков І.М . – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 
11 чергової сесії Сєвєродонецької міської ради 
від 28 квітня 2016 року № 291 «Про створення комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків м. Сєвєродонецька та затвердження Положення про комісію».
За – 21; 
Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало –  4.  
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 972 додається).

Слухали:	Про хід виконання рішення п'ятдесят четвертої (позачергової) сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 28.12.2012 року № 2383 «Про затвердження Програми сприяння забезпечення житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв у м. Сєвєродонецьку на 2013-2017 роки» впродовж 2016 року.
Доповідав:	Бутков І.М . – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про хід виконання рішення п'ятдесят четвертої (позачергової) сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 28.12.2012 року № 2383 «Про затвердження Програми сприяння забезпечення житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв у м. Сєвєродонецьку 
на 2013-2017 роки» впродовж 2016 року».
За – 21; 
Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало –  4.  
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 973 додається).

Слухали:	Про затвердження «Міської цільової програми відновлення, реконструкції та будівництва світлофорних об'єктів 
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 «Міської цільової програми відновлення, реконструкції та будівництва світлофорних об'єктів м. Сєвєродонецька на 2017 рік».
За – 21; 
Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало –  4.  
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 974 додається).

Слухали:	Про затвердження «Міської цільової програми «Урни для сміття 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 «Міської цільової програми «Урни для сміття м. Сєвєродонецька» на 2017 рік».
За – 21; 
Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало –  4.  
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 975 додається).

Слухали:	Про затвердження «Міської цільової програми «Краще новорічно-різдвяне оздоблення територій і/або будівель 
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 «Міської цільової програми «Краще новорічно-різдвяне оздоблення територій і/або будівель м. Сєвєродонецька» на 2017 рік».
За – 21; 
Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало –  4.  
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 976 додається).

Слухали:	Про затвердження «Міської цільової програми «Кращій двір 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 «Міської цільової програми «Кращій двір м. Сєвєродонецька» на 2017 рік».
За – 21; 
Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало –  4.  
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 977 додається).

Слухали:	Про затвердження «Міської цільової програми «Лави паркові 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 «Міської цільової програми «Лави паркові м. Сєвєродонецька» на 2017 рік».
За – 21; 
Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало –  4.  
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 978 додається).

Слухали:	Про затвердження «Міської цільової програми «Ліфти 
	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 «Міської цільової програми «Ліфти м. Сєвєродонецька» на 2017 рік».
За – 21; 
Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало –  4.  
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 979 додається).

Слухали:	Про затвердження «Міської цільової програми утримання, поточного ремонту та реконструкції системи зливової каналізації 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 «Міської цільової програми утримання, поточного ремонту та реконструкції системи зливової каналізації м. Сєвєродонецька на 2017 рік».
За – 21; 
Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало –  4.  
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 980 додається).

Слухали:	Про затвердження «Міської цільової програми відновлення, реконструкції та будівництва мереж зовнішнього освітлення м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ 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 відновлення, реконструкції та будівництва мереж зовнішнього освітлення м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2017 рік».
За – 21; 
Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало –  4.  
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 981 додається).

Слухали:	Про затвердження «Міської цільової програми «Дитячі майданчики 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 «Міської цільової програми   «Дитячі   майданчики    м. Сєвєродонецька 
	на 2017 рік».
За – 21; 
Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало –  4.  
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 982 додається).

Слухали:	Про затвердження «Міської цільової програми утримання та поточного ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів та вулиць 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 «Міської цільової програми утримання та поточного ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів та вулиць 
м. Сєвєродонецька на 2017 рік».
За – 21; 
Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало –  4.  
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 983 додається).

Слухали:	Про затвердження «Міської цільової програми збереження і поновлення зелених насаджень 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 «Міської цільової програми збереження і поновлення зелених насаджень 
м. Сєвєродонецька на 2017 рік».
За – 21; 
Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало –  4.  
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 984 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».
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».
За – 21; 
Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало –  4.  
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 985 додається).

Слухали:	Про затвердження «Міської цільової програми «Фінансова підтримка комунальних підприємств, що підпорядковані Сєвєродонецькій міській раді» 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 «Фінансова підтримка комунальних підприємств, що підпорядковані Сєвєродонецькій міській раді» 
на 2017 рік».
За – 21; 
Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало –  4.  
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 986 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 – 21; 
Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало –  4.  
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 987 додається).

Слухали:	Про затвердження Комплексної міської програми «Сімейне коло» на 2017 рік.
Доповідав:	Бутков І.М . – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Комплексної міської програми «Сімейне коло» на 2017 рік».
За – 21; 
Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало –  4.  
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 988 додається).

Слухали:	Про зміни штатного розпису КУ «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» та КУ «Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги».
Доповідав:	Бутков І.М . – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про зміни штатного розпису КУ «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» та КУ «Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги».
За – 21; 
Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало –  4.  
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 989 додається).

Слухали:	Про затвердження «Програми забезпечення внутрішнього функціонування КУ «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів 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 «Програми забезпечення внутрішнього функціонування КУ «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Сєвєродонецької міської ради» на 2017 рік».
За – 21; 
Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало –  4.  
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 990 додається).

Слухали:	Про введення додаткових штатних одиниць до штатного розкладу дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 43 «Веселка» 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 введення додаткових штатних одиниць до штатного розкладу дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 43 «Веселка» відділу освіти Сєвєродонецької міської ради».
За – 21; 
Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало –  4.  
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 991 додається).

Слухали:	Про затвердження Міської цільової програми «Ефективне функціонування СДЮСТШ «САДКО» вищої категорії 
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 «Ефективне функціонування СДЮСТШ «САДКО» вищої категорії на 2017 рік».
За – 21; 
Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало –  4.  
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 992 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення 17-і  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-і  сесії  Сєвєродонецької міської ради VII скликання від 29.09.2016р. № 752 «Про затвердження структури та чисельності виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради».
За – 21; 
Проти – 2; 
	Утримались – 0; 
	Не голосувало –  4.  
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 993 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції «Міської цільової програми фінансової підтримки комунальних підприємств, що підпорядковані Сєвєродонецькій міський раді, на 2016 рік».
Доповідав:	Кузьмінов О.Ю. – заступник міського голови.
Виступив:	Самарський С.В. –  депутат міської ради, голова постійної комісії з промисловості, транспорту та зв'язку, економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва, голова депутатської фракції «СОЛІДАРНІСТЬ»
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема. 
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції «Міської цільової програми фінансової підтримки комунальних підприємств, що підпорядковані Сєвєродонецькій міський раді, на 2016 рік».
За – 24; 
Проти – 0; 
	Утримались – 1; 
	Не голосував –  1.  
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 994 додається).

Слухали:	Про затвердження «Міської цільової програми поводження з побутовими відходами м. Сєвєродонецька на 2017 рік».
Доповідав:	Кузьмінов О.Ю. – заступник міського голови.
Виступили:	Ніжельська О.С. – депутат міської ради, голова постійної комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ»; 
	Проскурова Ю.В. – депутат міської ради, голова депутатської фракції ПП «Наш край»; 
	Грачова Т.В. – депутат міської ради, обрана від ПП «Наш край»; 
	Попов М.П. – депутат міської ради, обраний від ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження «Міської цільової програми поводження з побутовими відходами 
м. Сєвєродонецька на 2017 рік».
За – 22; 
Проти – 0; 
	Утримались – 1; 
	Не голосувало –  3.  
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 995 додається).

Слухали:	Про затвердження «Міської цільової програми «Утримання озер м. Сєвєродонецька на 2017 рік».
Доповідав:	Кузьмінов О.Ю. – заступник міського голови.
Виступили:	Ніжельська О.С. – депутат міської ради, голова постійної комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ»; 
	Коростельов А.В. – перший заступник міького голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження «Міської цільової програми «Утримання озер м. Сєвєродонецька на 2017 рік».
За – 26; 
Проти – 0; 
	Утримались – 1.	 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 996 додається).

Слухали:	Про затвердження «Міської цільової програми поводження з безпритульними тваринами та регулювання їх чисельності в м. Сєвєродонецьку на 2017 рік».
Доповідав:	Кузьмінов О.Ю. – заступник міського голови.
Виступила:	Ніжельська О.С. – депутат міської ради, голова постійної комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження «Міської цільової програми поводження з безпритульними тваринами та регулювання їх чисельності в м. Сєвєродонецьку 
на 2017 рік».
За – 25; 
Проти – 0; 
	Утримались – 2.	 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 997 додається).

Слухали:	Про затвердження «Міської цільової програми «Тротуари 
м. Сєвєродонецька на 2017 рік».
Доповідав:	Кузьмінов О.Ю. – заступник міського голови.
Виступив:	Попов М.П. – депутат міської ради, обраний від ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження «Міської цільової програми «Тротуари м. Сєвєродонецька на 2017 рік».
За – 25; 
Проти – 0; 
	Утримались – 1.	 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 998 додається).

Слухали:	Про затвердження «Міської цільової програми «Лічильники теплової енергії м. Сєвєродонецька» на 2017 рік.
Доповідав:	Кузьмінов О.Ю. – заступник міського голови.
Виступили:	Ніжельська О.С. – депутат міської ради, голова постійної комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ»; 
	Пригеба Г.В. – депутат міської ради, обраний від РП Олега Ляшка.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження «Міської цільової програми «Лічильники теплової енергії м. Сєвєродонецька» на 2017 рік».
За – 25; 
Проти – 0; 
	Утримались – 1.	 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 999 додається).

Слухали:	Про затвердження «Міської соціальної цільової програми сприяння здійсненню повноважень органами самоорганізації населення на території Сєвєродонецької міської ради 
на 2017 рік».
Доповідав:	Кузьмінов О.Ю. – заступник міського голови.
Виступила:	Ніжельська О.С. – депутат міської ради, голова постійної комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження «Міської соціальної цільової програми сприяння здійсненню повноважень органами самоорганізації населення на території Сєвєродонецької міської ради на 2017 рік».
За – 21; 
Проти – 0; 
	Утримались – 6.	 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1000 додається).

Слухали:	Про затвердження «Міської цільової програми облаштування зупинок громадського транспорту 
м. Сєвєродонецька на 2017 рік».
Доповідав:	Кузьмінов О.Ю. – заступник міського голови.
Виступив:	Самарський С.В. –  депутат міської ради, голова постійної комісії з промисловості, транспорту та зв'язку, економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва, голова депутатської фракції «СОЛІДАРНІСТЬ».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження «Міської цільової програми облаштування зупинок громадського транспорту м. Сєвєродонецька на 2017 рік».
За – 25; 
Проти – 0; 
	Утримались – 1.	 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1001 додається).

Слухали:	Про затвердження «Міської цільової програми капітального ремонту каналізаційних колекторів господарсько-побутових стоків м. Сєвєродонецька на 2017 рік».
Доповідав:	Кузьмінов О.Ю. – заступник міського голови.
Виступив:	Самарський С.В. –  депутат міської ради, голова постійної комісії з промисловості, транспорту та зв'язку, економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва, голова депутатської фракції «СОЛІДАРНІСТЬ».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження «Міської цільової програми капітального ремонту каналізаційних колекторів господарсько-побутових стоків м. Сєвєродонецька 
на 2017 рік».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1002 додається).

Слухали:	Про затвердження «Міської цільової програми «Контейнери для сміття м. Сєвєродонецька» на 2017 рік».
Доповідав:	Кузьмінов О.Ю. – заступник міського голови.
Виступили:	Ніжельська О.С. – депутат міської ради, голова постійної комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ»; 
	Самарський С.В. –  депутат міської ради, голова постійної комісії з промисловості, транспорту та зв'язку, економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва, голова депутатської фракції «СОЛІДАРНІСТЬ».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження «Міської цільової програми «Контейнери для сміття м. Сєвєродонецька» 
на 2017 рік».
За – 21; 
Проти – 0; 
Утримались – 6.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1003 додається).

Виступив:	Самарський С.В. –  депутат міської ради, голова постійної комісії з промисловості, транспорту та зв'язку, економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва, голова депутатської фракції «СОЛІДАРНІСТЬ». 
	Запропонував зробити перерву в роботі сесії. 
Головуючий:	Я пропоную продовжити роботу сесії оскільки залишилось для розглягу шість питань. Хто за те, щоби продовжити роботу сесії, прошу, голосувати. 
Голосування:	продовжити роботу сесії. 
За – 25; 
Проти – 1; 
	Утримались – 1. 
	Пропозиція прийнята.

Слухали:	Про затвердження «Міської цільової програми стимулювання населення до впровадження енергозберігаючих заходів в м. Сєвєродонецьку на 2017 рік».
Доповідав:	Кузьмінов О.Ю. – заступник міського голови.
Виступила:	Ніжельська О.С. – депутат міської ради, голова постійної комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження «Міської цільової програми стимулювання населення до впровадження енергозберігаючих заходів в м. Сєвєродонецьку на 2017 рік».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1004 додається).

Слухали:	Про затвердження «Міської цільової програми «Утримання кладовищ м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ» 
на 2017 рік».
Доповідав:	Кузьмінов О.Ю. – заступник міського голови.
Виступили:	Самарський С.В. –  депутат міської ради, голова постійної комісії з промисловості, транспорту та зв'язку, економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва, голова депутатської фракції «СОЛІДАРНІСТЬ»; 
	Ніжельська О.С. – депутат міської ради, голова постійної комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження «Міської цільової програми «Утримання кладовищ м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ» на 2017 рік».
За – 23; 
Проти – 0; 
Утримались – 4.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1005 додається).

Слухали:	Про збільшення вартості харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста Сєвєродонецька.
Доповідав:	Зарецький С.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про збільшення вартості харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста Сєвєродонецька».
За – одногосно. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1006 додається).

Слухали:	Про надання медичних послуг мешканцям сіл Пурдівка, Олександрівка, Гаврилівка, Суходол та Чабанівка Новоайдарського району Луганської області.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання медичних послуг мешканцям сіл Пурдівка, Олександрівка, Гаврилівка, Суходол та Чабанівка Новоайдарського району Луганської області».
За – 21; 
Проти – 0; 
Утримались – 1; 
Не голосувало – 5.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1007 додається).

Слухали:	Про внесення змін до обліку об'єктів нерухомого майна, що розташовані за адресою: вул. Ломоносова, 19 та перебувають на балансі КУ «Сєвєродонецька багатопрофільна лікарня».
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до обліку об'єктів нерухомого майна, що розташовані за адресою: 
вул. Ломоносова, 19 та перебувають на балансі КУ «Сєвєродонецька багатопрофільна лікарня».
За – 21; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосувало – 6.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1008 додається).

Слухали:	Про визначення земельних ділянок під будівництво індивідуальних гаражів для відведення  їх учасникам бойових дій та іншим особам, на яких поширюється  чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії ії соціального захисту».
Доповідав:	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 визначення земельних ділянок під будівництво індивідуальних гаражів для відведення  їх учасникам бойових дій та іншим особам, на яких поширюється  чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії ії соціального захисту».
За – 21; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосувало – 6.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1009 додається).

Різне:

Виступив:	Бутков І.М . – секретар міської ради. 
Запропонував    надати    пропозиції   щодо   змін   у  складах постійних депутатських комісій у зв’язку з тим, що протягом созиву відбувались зміни у складі депутатів.

Головуючий:	Всі питання порядку денного розглянуто. На цьому засідання 20-ї (чергової)  сесії міської ради оголошую закритим.



Секретар міської ради                                                     І.М. Бутков




