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СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ
Двадцять друга   (позачергової)  сесії 
VII скликання

16.12.2016 р.
м. Сєвєродонецьк

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

Присутні:	25   депутатів міської ради.

Відсутні депутати:  Балковський В.В., Кузьмінов Ю.К., Лішик О.П., 
Марініч Є.Ю., Ніжельська О.С., Попов М.П., 
Проскурова Ю.В., Самарський С.В., Сафронова І.О., 
Фурман Ю.А., Щербанюк Т.А. 

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

Лунає Гімн України.

Головуючий:	перед початком сесії пропоную надати слово представнику профспілкового комітету ПРАТ  «Сєвєродонецьке обєднання  «Азот» Чернишу В.С.
Виступив:	Черниш В.С. – голова профспілкового комітету 	ПрАТ  «Сєвєродонецьке обєднання  «Азот». 
	Звернувся до депутатів Сєвєродонецької міської ради з проханням підтримки недопущення скорочення працівників на ПРАТ  «Сєвєродонецьке обєднання  «Азот». 
	Пригеба Г.В. – депутат міської ради, обраний від РП Олега Ляшка. 
Головуючий:    Пропоную невідкладно підготувати звернення до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр - міністра України, голови Луганської ОДА - керівника Луганської ВЦА та включити його до порядку денного цієї сесії.

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

Головуючий:     До складу робочого  секретаріату пропонуються депутати:
Акулов Георгій Олександрович; 
Чмирьова Ганна Іванівна.
Хто за те, щоб обрати даних депутатів до складу робочого секретаріату, прошу проголосувати.
Голосування:	Затвердити робочий секретаріат двадцять другої (позачергової) сесії міської ради у складі:
Акулов Георгій Олександрович; 
Чмирьова Ганна Іванівна.
За – одноголосно.
Персональний склад робочого секретаріату затверджено.

Головуючий:	Є пропозиція функції лічильної комісії покласти на робочий  секретаріат. Якщо нема заперечень, прошу проголосувати за цю пропозицію.
Голосування:	Функції лічильної комісії покласти на робочий секретаріат двадцять другої (позачергової) сесії міської ради.
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

Головуючий:	в   роботі   сесії   приймає   участь   заступник    начальника організаційного відділу апарату Луганської ВЦА Мухін М.Є.

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

Порядок денний двадцять другої (позачергової) сесії міської ради:

1.	Про дострокове припинення повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича.
2.	Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік.
3.	Про  внесення змін до рішення 17-ї сесії Сєвєродонецької міської ради VII скликання від 29.09.2016р. № 752 «Про затвердження структури та чисельності виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради».
4.	Про затвердження ставки відрахування до міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами.

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

Головуючий       У кого є  зміни або доповнення до порядку денного?

Виступив:	Водяник Р.В. – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів, обраний від ПП «Опозиційний блок».  
	Запропонував включити до порядку денного наступні питання: 
	«Про внесення змін до рішення міської ради від 30.05.2016р. № 419 «Про затвердження нової редакції додатку № 1 до  рішення міської ради від 29.01.2015р. № 4288 «Про затвердження Положень про податок на майно та акцизний податок»; 
	«Про внесення змін до рішення Сєвєродонецької міської ради від 30.06.2015р. № 4615 «Про встановлення податку на майно в частині плати за землю на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради»; 
	«Про надання згоди на поділ земельної ділянки КУ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ».
Головуючий:	Надійшла пропозиція від депутата Водяника Р.В. включити до порядку денного три питання. Пропоную включити запропоновані питання до порядку денного «пакетом». 
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Включити «пакетом» до порядку денного питання, запропоновані депутатом Водяником Р.В.
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.
Головуючий:	пропоную включити до порядку денного питання, запропоновані депутатом Водяником Р.В. 
Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Включити до порядку денного наступні питання: 
	«Про внесення змін до рішення міської ради від 30.05.2016р. № 419 «Про затвердження нової редакції додатку № 1 до  рішення міської ради від 29.01.2015р. № 4288 «Про затвердження Положень про податок на майно та акцизний податок»; 
	«Про внесення змін до рішення Сєвєродонецької міської ради від 30.06.2015р. № 4615 «Про встановлення податку на майно в частині плати за землю на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради»; 
	«Про надання згоди на поділ земельної ділянки КУ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ».
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

Головуючий      У кого є  зміни або доповнення до порядку денного?
Виступив:	Акулов Г.О. – депутат міської ради, обраний від ПП «Наш край». 
	Запропонував включити до порядку денного питання: 
	«Про внесення змін до рішення сесії № 969 від 24.11.2016р. «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Сєвєродонецькою міською радою на 2017 рік». 
Голосування:	Включити  до порядку денного питання, запропоноване депутатом Акуловим Г.О. 
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
Голосування:	Включити до порядку денного питання: «Про внесення змін до рішення сесії № 969 від 24.11.2016р. «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Сєвєродонецькою міською радою на 2017 рік». 
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

Головуючий:	Пропоную включити до порядку денного питання: «Про затвердження звернення до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр - міністра України, голови Луганської ОДА - керівника Луганської ВЦА». 
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
Голосування:	Включити до порядку денного питання: «Про затвердження звернення до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр - міністра України, голови Луганської ОДА - керівника Луганської ВЦА». 
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

Головуючий:	У кого ще є  зміни або доповнення до порядку денного?
Хто за те, щоб прийняти порядок денний у цілому, прошу голосувати.
Голосування:	Прийняти в цілому порядок денний двадцять другої (позачергової)  сесії міської ради.
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята, порядок денний двадцять другої (позачергової)  сесії міської ради затверджено в цілому.

Головуючий:	Переходимо до розгляду питань порядку денного.

Слухали:	Про дострокове припинення повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
	Пропоную перейти до процедури дострокового припинення повноважень міського голови. 
	Процедура дострокового припинення повноважень міського голови проводиться таємним голосуванням для цього нам необхідно обрати лічильну комісію. Є пропозиція лічильну комісію обрати у кількості чотирьох депутатів: 
	Акулов Георгій Олександрович; 
	Грачова Тетяна Вікторівна; 
	Гавриленко Андрій Анатолійович; 
	Мартиненко Ольга Олександрівна. 
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
Голосування:	обрати лічильну комісію для проведення процедури таємного голосування по проекту рішення  «Про дострокове припинення повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича» у кількості чотирьох депутатів: 
	Акулов Георгій Олександрович; 
	Грачова Тетяна Вікторівна; 
	Гавриленко Андрій Анатолійович; 
	Мартиненко Ольга Олександрівна. 
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.
Головуючий:	Для засідання  лічильної комісії підготували кабінет № 26 у будівлі міської ради (Бульвар Дружби Народів, 32). Прошу лічильну комісію приступити до виконання своїх обов’язків.
 Переходимо до обговорення проекту рішення «Про дострокове припинення повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича»
Виступили:	Пригеба Г.В. – депутат міської ради, обраний від РП Олега Ляшка; 
	Куниця С.П. – депутат міської ради, обраний від ПП «Опозиційний блок».
Головуючий:  Лічильну комісію прошу доповісти з приводу першого засідання.
Доповідала:	Грачова Т.В. – голова  лічильної комісії для таємного голосування  по проекту рішення  «Про дострокове припинення повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича».
	Зачитала Протокол № 1 від 16.12.2016р. засідання лічильної комісії для таємного голосування  по проекту рішення  «Про дострокове припинення повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича». 
Головуючий:	Пропоную затвердити Протокол № 1 від 16.12.2016р. засідання лічильної комісії для таємного голосування  по проекту рішення  «Про дострокове припинення повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича». 
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
Голосування:	Затвердити Протокол № 1 від 16.12.2016р. засідання лічильної комісії для таємного голосування  по проекту рішення  «Про дострокове припинення повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича». 
За – одноголосно.
Протокол № 1 від 16.12.2016р.  затверджено.

Головуючий:	Пропоную перейти до процедури таємного голосування, яка буде проходити в кабінеті № 26 у будівлі міської ради (Бульвар Дружби Народів,32). 
	Оголошую  робочу перерву на 10 хвилин.  

Проводиться процедура таємного голосування.

Після перерви.  

Виступила:	Грачова Т.В. – голова  лічильної комісії для таємного голосування  по проекту рішення  «Про дострокове припинення повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича».
	Зачитала Протокол № 2 від 16.12.2016р. засідання лічильної комісії для таємного голосування  по проекту рішення  «Про дострокове припинення повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича».
Головуючий:	пропоную затвердити Протокол № 2 від 16.12.2016р. засідання лічильної комісії для таємного голосування  по проекту рішення  «Про дострокове припинення повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича». 
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
Голосування:	затвердити Протокол № 2 від 16.12.2016р. засідання лічильної комісії для таємного голосування  по проекту рішення  «Про дострокове припинення повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича». 
За – одноголосно.
	Протокол № 2 від 16.12.2016р. затверджено.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про дострокове припинення повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1010 додається).

Депутати   Летюча Л.Л., Пєнзов О.Ф., Старикрв Є.В. –   залишили сесійну залу. 

Слухали:	Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік.
Доповідав:	Коростельов А.В. – перший заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Й+,/Вирішили:	(рішення № 1011 додається).

Слухали:	Про  внесення змін до рішення 17-ї сесії Сєвєродонецької міської ради VII скликання від 29.09.2016р. № 752 «Про затвердження структури та чисельності виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради».
Доповідав:	Коростельов А.В. – перший заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про  внесення змін до рішення 17-ї сесії Сєвєродонецької міської ради VII скликання від 29.09.2016р. № 752 «Про затвердження структури та чисельності виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради».
За – 21; 
Проти – 0; 
Утримались – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1012 додається).

Слухали:	Про затвердження ставки відрахування до міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами.
Доповідав:	Коростельов А.В. – перший заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження ставки відрахування до міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1013 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення сесії № 969 від 24.11.2016р. «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Сєвєродонецькою міською радою 
на 2017 рік».
Доповідав:	Коростельов А.В. – перший заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення сесії 
№ 969 від 24.11.2016р. «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Сєвєродонецькою міською радою на 2017 рік».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1014 додається).

Слухали:	Про надання згоди на поділ земельної ділянки КУ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ».
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання згоди на поділ земельної ділянки КУ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1015 додається).

Головуючий:	Пропоную розглянути питання «з голосу», запропоновані депутатом Водяником Р.В. «пакетом».  
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
Голосування:	розглянути «пакетом» наступні питання: 
	«Про внесення змін до рішення міської ради від 30.05.2016р. № 419 «Про затвердження нової редакції додатку № 1 до  рішення міської ради від 29.01.2015р. № 4288 «Про затвердження Положень про податок на майно та акцизний податок»; 
	«Про внесення змін до рішення Сєвєродонецької міської ради від 30.06.2015р. № 4615 «Про встановлення податку на майно в частині плати за землю на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради». 
За – одноголосно.
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  
«Про внесення змін до рішення міської ради від 30.05.2016р. № 419 «Про затвердження нової редакції додатку № 1 до  рішення міської ради від 29.01.2015р. № 4288 «Про затвердження Положень про податок на майно та акцизний податок», 
	«Про внесення змін до рішення Сєвєродонецької міської ради від 30.06.2015р. № 4615 «Про встановлення податку на майно в частині плати за землю на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради» по суті.
За – 24; 
Проти – 4; 
Утримались – 2;
Не голосував – 1.
                            Рішення прийняті.
Головуючий:	Запропонував відкласти прийняття даних проектів рішень, у зв’язку з тим, що вони не пройшли процедуру обговорення, як регуляторні  акти. Створити робочу групу за участю міських підприємців для доопрацювання даних проектів рішеннь. 
Виступили:	Малеванець О.А. – приватний підприємець міста Сєвєродонецька; 
	Зарецький С.В. – депутат міської ради, обраний 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»; 
	Рудь В.В. – начальник відділу з юридичних та правових питань міської ради; 
	Ольшанський О.В. – заступник міського голови. 
Вирішили:	Доручити відповідним відділам та постійним депутатським комісіям провести підготовчу роботу та в найближчий час підготувати відповідні проекти рішень і винести на розгляд депутатів на чергову сесію міської ради з дотриманням процедури прийняття регуляторних актів. 

Слухали:	Про затвердження звернення до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр - міністра України, голови Луганської ОДА - керівника Луганської ВЦА.
Доповідав:	Бутков І.М. – секретар міської ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження звернення до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр - міністра України, голови Луганської ОДА - керівника Луганської ВЦА».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 1016 додається).


Головуючий:	На цьому порядок денний двадцять другої (позачергової)  сесії міської ради вичерпано. На цьому засідання сесії оголошую закритим.

Секретар міської ради						І.М.Бутков 


