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СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ
Шістдесят дев’ятої   (позачергової)  сесії 
VII скликання

05.09.2019 р.
м. Сєвєродонецьк

Головуючий:	Ткачук В.П. – секретар ради.

Присутні:	25  депутатів міської ради.

Відсутні депутати:  Анпілогов Д.В., Балковський В.В.,  Летюча Л.Л., 
Лішик О.П., Марініч Е.Ю., Проскурова Ю.В., Фурман Ю.А., Шевченко В.І., Щербанюк Т.А.

Протокольний запис: засідання шістдесят дев’ятої (позачергової)  сесії міської ради скликано згідно п.4 ст. 46, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в України». 
	Пропоную провести технічну реєстрацію.
(технічна реєстрація).
	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. 
	Згідно ст.2.9 Регламенту Сєвєродонецької міської ради 
VII скликання оголошую пленарне засідання шістдесят дев’ятої  (позачергової) сесії  відкритим.

Лунає Гімн України.

Слухали:	Про формування порядку денного шістдесят дев’ятої  (позачергової)  сесії міської ради.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.

Порядок денний шістдесят дев’ятої  (позачергової) сесії міської ради:

1.	Про виконання рішення Луганського окружного адміністративного суду.
2.	Про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради Марініч Е.Ю.
3.	Про затвердження структури виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради.
4.	Про затвердження штатного розпису працівників Сєвєродонецької міської ради.
5.	Про умови оплати праці першого заступника міського голови 
Слєсарєва І.Е.
6.	Про затвердження структури виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради в новій редакції.
7.	Про затвердження штатного розпису працівників Сєвєродонецької міської ради в новій редакції.
8.	Про затвердження кількісного та персонального складу виконавчого комітету Сєвєроджонецької міської ради.
9.	Про розроблення локальної Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд в районі пр. Гвардійський - вул. Курчатова.
10.	Про припинення права користування земельною ділянкою ПрАТ «Сєвєродонецьке науково-виробниче об'єднання «Імпульс».
11.	Про припинення права користування земельною ділянкою Управління охорони здоров'я Сєвєродонецької міської ради та передачу в постійне рокистування КНП «Міська стоматологічна поліклініка» Сєвєродонецької міської ради земельної ділянки за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 7, квартал 32.
12.	Про продаж земельної ділянки комунальної власності гр. Юрченко О.А.
13.	Про продаж земельної ділянки комунальної власності 
гр. Корнюшину І.С.
14.	Про передачу в постійне користування земельної ділянки 
КП «Сєвєродонецьке підприємство благоустрою та ритуальної служби» під торговий павільйон, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, район буд. 11, мікрорайон 80.
15.	Про передачу з комунальної  власністі територіальної громади м. Сєвєродонецька, в особі Сєвєродонецької міської ради у власність державі, в особі Луганської обласної державної адміністрації  земельної ділянки за адресою: м. Сєвєродонецьк, вулиця Маяковського, будинок 20а, квартал 69.
16.	Про передачу у власність земельної ділянки гр. Бутенку А.О. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вул. Каштанова, 27.
17.	Про передачу у власність земельної ділянки гр. Єрмоленко В.В., для будівництва індивідуального гаражу  за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вул. Новікова, 4-с.
18.	Про передачу у власність земельної ділянки гр. Тельному О.В., для ведення садівництва.
19.	Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ «ФІРМА «ТАЙМ» для обслуговування будівлі мийки за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вул. Богдана Ліщини, 40-а.
20.	Про надання згоди гр. Костенку А.В. на передачу в суборенду земельної ділянки.
21.	Про внесення змін до договору оренди землі № 441290000005030025 від 16.11.2016, у зв'язку з переходом права оренди на земельну ділянку до гр. Трамполець Д.І. та гр. Трамполець Д.П.
22.	Про надання гр. Височину В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 32 квартал.
23.	Про надання гр. Галімову Д.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 32 квартал.
24.	Про надання гр. Дишловому П.Є. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 32 квартал.
25.	Про надання гр. Цвєтному І.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 32 квартал.
26.	Про надання гр. Гдалевич Л.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк,  32 квартал.
27.	Про надання гр. Кафтанову М.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк,  59 квартал.
28.	Про надання гр. Мамушеву В.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк,  19-б квартал.
29.	Про надання гр. Колтакову Г.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу № 174, за адресою: м. Сєвєродонецьк,  
30 квартал.
30.	Про надання гр. Ворошилову А.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування будівлі і  споруд опалубочного відділення з прибудовою, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вулиця Богдана Ліщини, 12-И.
31.	Про надання КП "Сєвєродонецьке підприємство благоустрою та ритуальної служби" дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення торгівельного кіоску за адресою: м. Сєвєродонецьк, шосе Будівельників, в районі 
п/ст. Сєвєродонецьк-110/10кВ.
32.	Про надання КП «Сєвєродонецьке підприємство благоустрою та ритуальної служби» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення тимчасової споруди за адресою: м. Сєвєродонецьк, в районі вул. Силікатна.
33.	Про надання дозволу КП «ЖЕТЛОСЕРВІС «СВІТАНОК» на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель за адресою: м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, будинок 20.
34.	Про надання дозволу КП «ЖЕТЛОСЕРВІС «СВІТАНОК» на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель за адресою: м. Сєвєродонецьк, проспект Хіміків, будинок 38.
35.	Про надання дозволу КП «ЖЕТЛОСЕРВІС «СВІТАНОК» на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель за адресою: м. Сєвєродонецьк, вулиця Донецька, будинок 39.
36.	Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Новикова, район заводу опорів, право на яку виставляється на земельні торги.
37.	Про надання згоди ПАТ «Укртелеком» та АТ «Укрпошта» на відновлення земельної ділянки для обслуговування 84/100 частки будинку з господарськими спорудами за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, буд. 3.
38.	Про проведення земельних торгів щодо продажу права оренди земельної ділянки, кадастровий № 4412900000:07:001:0076, за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, район заводу опорів.
39.	Про внесення змін до рішення 66-ої (позачергової) сесії міської ради 
від 26.07.2019 № 3948 «Про визначення переліку земельних ділянок право на які виставляється на земельні торги».
40.	Про скасування рішень Сєвєродонецької міської ради від 30.01.2018р. 
№ 2139 та від 19.02.2019р. № 3321 щодо припинення юридичної особи - комунального підприємства «Сєвєродонецькі теплові мережі».
41.	Про зміну назви КП «Сєвєродонецькі теплові мережі» на КП «Сєвєродонецькводоканал».
42.	Про затвердження Статуту комунального підприємства «Сєвєродонецькводоканал».
43.	Про створення Наглядової ради на комунальному підприємстві «Сєвєродонецькводоканал».
44.	Про затвердження договорів з головою та членами Наглядової ради комунальних підприємств, які засновані на комунальній власності територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської області.
45.	Про затвердження розподілу обов'язків між міським головою, його заступниками, секретарем ради та керуючим справами виконкому.

Головуючий:	Є пропозиція прийняти за основу порядок денний. Якщо нема заперечень, прошу  проголосувати.
Голосування:	Прийняти за основу порядок денний шістдесят дев’ятої  (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, обраний від ПП «Опозиційний блок». 
	Запропонував внести до порядку денного питання «Про внесення змін до міського бюджету м. Сєвєродонецька на 2019 рік». 
Головуючий:	Надійшла пропозиція від депутата Водяника Р.В.
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Включити до порядку денного питання: «Про внесення змін до міського бюджету м. Сєвєродонецька на 2019 рік».
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята. 

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

Виступив:	Водяник Р.В. – депутат міської ради, обраний від ПП «Опозиційний блок». 
	Запропонував внести до порядку денного питання «Про визнання автошляхів,  що розташовані на території  
	м. Сєвєронецька  комунальною власністю територіальної громади м.Сєвєродонецька». 
Головуючий:	Надійшла пропозиція від депутата Водяника Р.В.
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Включити до порядку денного питання: «Про визнання автошляхів,  що розташовані на території м.Сєвєронецька  комунальною власністю територіальної громади 
м. Сєвєродонецька».
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

Головуючий       У кого ще є  зміни або доповнення до порядку денного?
Виступив:	Водяник Р.В. – депутат міської ради, обраний від ПП «Опозиційний блок». 
	Запропонував внести до порядку денного питання «Про безоплатну передачу нерухомого майна, що є власністю територіальної громади м.Сєвєронецька Луганської області з балансу ДЮСШ ВВС «Садко» на баланс КДЮСШ 4». 
Головуючий:	Надійшла пропозиція від депутата Водяника Р.В.
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Включити до порядку денного питання: «Про безоплатну передачу нерухомого майна, що є власністю територіальної громади м.Сєвєронецька Луганської області з балансу ДЮСШ ВВС «Садко» на баланс КДЮСШ 4».
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

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

Виступили:	Ніжельська О.С. – депутат міської ради, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ». 
	Запропонувала внести до порядку денного питання «Про створення тимчасової контрольної комісії Сєвєродонецької міської ради з питань організації ефективного медичного обслуговування в загально - освітніх закладах Сєвєродонецької міської ради». 
	Водяник Р.В. – депутат міської ради, обраний від ПП «Опозиційний блок». 
Головуючий:	Надійшла пропозиція від депутата Ніжельської О.С.
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Включити до порядку денного питання: «Про створення тимчасової контрольної комісії Сєвєродонецької міської ради з питань організації ефективного медичного обслуговування в загально - освітніх закладах Сєвєродонецької міської ради».
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята.

Головуючий       У кого ще є  зміни або доповнення до порядку денного?
Виступила:	Грачова Т.В. – депутат міської ради, обрана від ПП «Наш край». 
	Запропонувала внести до порядку денного питання «Про застосування заходу дисциплінарного стягнення до першого заступника міського голови Слєсарєва Ігоря Едуардовича». 
Головуючий:	Надійшла пропозиція від депутата Грачової Т.В.
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Включити до порядку денного питання: «Про застосування заходу дисциплінарного стягнення до першого заступника міського голови Слєсарєва Ігоря Едуардовича».
За – 23; 
Проти – 1; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Пропозиція прийнята.

Виступила:	Грачова Т.В. – депутат міської ради, обрана від ПП «Наш край». 
	Запропонувала внести до порядку денного питання «Про застосування заходу дисциплінарного стягнення до першого заступника міського голови Слєсарєва І. Е.». 
Головуючий:	Надійшла пропозиція від депутата Грачової Т.В.
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Включити до порядку денного питання: «Про застосування заходу дисциплінарного стягнення до першого заступника міського голови Слєсарєва І. Е.».
За – 23; 
Проти – 1; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Пропозиція прийнята.

Виступила:	Грачова Т.В. – депутат міської ради, обрана від ПП «Наш край». 
	Запропонувала внести до порядку денного питання «Про застосування заходу дисциплінарного стягнення до Слєсарєва І. Е.». 
Головуючий:	Надійшла пропозиція від депутата Грачової Т.В.
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Включити до порядку денного питання: «Про застосування заходу дисциплінарного стягнення до Слєсарєва І. Е.».
За – 23; 
Проти – 1; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Пропозиція прийнята.

Виступила:	Грачова Т.В. – депутат міської ради, обрана від ПП «Наш край». 
	Запропонувала внести до порядку денного питання «Про звільнення  першого заступника міського голови 
Слєсарєва І. Е.». 
Головуючий:	Надійшла пропозиція від депутата Грачової Т.В.
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Включити до порядку денного питання: «Про звільнення  першого заступника міського голови Слєсарєва І. Е.».
За – 23; 
Проти – 1; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Пропозиція прийнята.

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

Виступив:	Бутков І. М.  –  депутат міської ради, голова постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, обраний від ПП «Опозиційний блок». 
	Запропонував змінити порядок розгляду питань порядку денного, а саме: після питання № 5, розглянути питання «з голосу», які внесла депутат Грачова Т.В. 
Головуючий:	Надійшла пропозиція від депутата Буткова І.М.
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	змінити порядок розгляду питань порядку денного, а саме: після питання № 5, розглянути питання «з голосу», які внесла депутат Грачова Т.В.
За – 24; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
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 шістдесят дев’ятої  (позачергової)  сесії міської ради.
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята, порядок денний шістдесят дев’ятої  (позачергової) сесії міської ради затверджено в цілому.

Головуючий:	Переходимо до розгляду питань порядку денного.

Слухали:	Про виконання рішення Луганського окружного адміністративного суду.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про виконання рішення Луганського окружного адміністративного суду».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4048 додається).

Головуючий:	Переходимо до розгляду питання «Про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради 
Марініч Е.Ю.».
	Дострокове припинення повноважень секретаря міської ради, у відповідності  до ст.2.18 Регламенту роботи міської ради  проводиться таємним голосуванням.
	Для проведення процедури таємного голосування пропоную  обрати склад лічильної комісії щодо дострокового припинення повноважень секретаря міської ради 
Марініч Е.Ю. у кількості 5-ти осіб. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	обрати склад лічильної комісії щодо дострокового припинення повноважень секретаря міської ради 
Марініч Е.Ю. у кількості 5-ти осіб. 
	За – 23; 
	Проти – 0; 
	Утрималось – 0; 
	Не голосувало – 2.
	Пропозиція прийнята. 

Головуючий:	запропонував  обрати до складу лічильної комісії наступних депутатів: Водяника Р.В., Гавриленка А.А., Шатрову Л.В., Буткова І.М., Грачову Т.В. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	обрати до складу лічильної комісії наступних депутатів: Водяника Р.В., Гавриленка А.А., Шатрову Л.В., Буткова І.М., Грачову Т.В. 
	За – 23; 
	Проти – 0; 
	Утрималось – 0; 
	Не голосувало – 2.
	Пропозиція прийнята,  лічильна комісія щодо дострокового припинення повноважень секретаря міської ради 
Марініч Е.Ю. затверджена.

Головуючий:	Пропоную лічильній комісії розпочати свою роботу. 
Для засідання комісії підготували кабінет № 26 (бульвар Дружби Народів, 32). В цьому ж кабінеті буде проводитись і процедура таємного голосування
	Пропоную оголосити робочу перерву на 20 хвилин. 

Виступив:	Бутков І. М.  –  депутат міської ради, голова постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, обраний від ПП «Опозиційний блок». 
	Запропонував розпочати обговорення питання «Про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради 
Марініч Е.Ю.» в постійних комісіях. 

Після перерви.

Головуючий:	зробив оголошення про початок обговорення проекту рішення «Про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради Марініч Е.Ю.» в постійних комісіях та заслухати голів комісій. 

Виступили:	Височин А. Ю. –  депутат міської ради, голова постійної комісії по управлінню житлово - комунальним  господарством, власністю, комунальною власністю,  побутовим та торгівельним обслуговуванням, обраний від ПП «Опозиційний блок». 
	Доповів про те, що члени комісії, підтримали питання щодо дострокового припинення повноважень секретаря міської ради Марініч Е.Ю. одноголосно.
	Бутков І. М.  –  депутат міської ради, голова постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, обраний від ПП «Опозиційний блок». 
	Повідомив про те, що комісія, яку він очолює,  одностайно підтримує питання щодо дострокового припинення повноважень секретаря міської ради Марініч Е.Ю. 
	Буткова О.М.   – депутат міської ради, голова  постійної комісії з питань будівництва, архітектури, земельних  відносин, охорони навколишнього  середовища,  та розвитку  селищ, обрана від ПП «Опозиційний блок». 
	Проінформувала  про те, що комісія, головою якої вона є,  одноголосно  підтримала проект рішення «Про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради 
Марініч Е.Ю.». 
	Войтенко С. А. – депутат міської ради, голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, освіти, культури, духовності,  фізкультури, спорту, молодіжної політики, обраний від ПП «Опозиційний блок». 
	Доповів, що комісія вивчила питання стосовно дострокового припинення повноважень секретаря міської ради Марініч Е.Ю. та вирішила підтримати це питання. 
	Кочина Ю. С.  – депутат міської ради, голова постійної комісії з питань законності,  депутатської діяльності і етики, обрана від ПП «Наш край».  
	Довила до відома присутніх, що комісія якою вона керує, підтримує даний проект рішення.  
	Ніжельська О.С. – депутат міської ради, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ».

Головуючий:	Прошу голову лічильної комісії доповісти про результати свого засідання. 
Виступив:	Гавриленко А.А. – голова лічильної комісії для таємного голосування щодо дострокового припинення повноважень секретаря міської ради Марініч Ельвіни Юріївни. 
	Зачитав Протокол № 1 від 05.09.2019 року лічильної комісії для таємного голосування щодо дострокового припинення повноважень секретаря міської ради Марініч Ельвіни Юріївни. 
Головуючий:	Пропоную затвердити Протокол № 1 від 05.09.2019 року лічильної комісії для таємного голосування щодо дострокового припинення повноважень секретаря міської ради Марініч Ельвіни Юріївни.
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	затвердити Протокол №1 від 05.09.2019 року лічильної комісії для таємного голосування щодо дострокового припинення повноважень секретаря міської ради Марініч Ельвіни Юріївни. 
	За – 23; 
	Проти – 0; 
	Утрималось – 0; 
	Не голосувало – 2.
Пропозиція прийнята. Протокол № 1 затверджено.

Виступив:	Бутков І. М.  –  депутат міської ради, голова постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, обраний від ПП «Опозиційний блок».

Головуючий:	Пропоную розпочати процедуру таємного голосування. 

Проводиться  процедура таємного голосування та підрахунок голосів.

Головуючий:	Прошу лічильну комісію доповісти про результати таємного голосування.

Виступив:	Гавриленко А.А. – голова лічильної комісії для таємного голосування щодо дострокового припинення повноважень секретаря міської ради Марініч Ельвіни Юріївни. 
	Зачитав  Протокол № 2 від 05.09.2019 року лічильної комісії для таємного голосування щодо дострокового припинення повноважень секретаря міської ради Марініч Ельвіни Юріївни. 
Головуючий:	Пропоную затвердити Протокол № 2 від 05.09.2019 року лічильної комісії для таємного голосування по достроковому припиненню повноважень секретаря міської ради Марініч Ельвіни Юріївни.
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	затвердити Протокол № 2 від 05.09.2019 року лічильної комісії для таємного голосування щодо дострокового припинення повноважень секретаря міської ради Марініч Ельвіни Юріївни. 
	За – 22; 
	Проти – 0; 
	Утрималось – 0; 
	Не голосувало – 3.
Пропозиція прийнята. Протокол № 2 затверджено.

Головуючий:	за підсумками таємного голосування, пропоную прийняти проект рішення «Про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради Марініч Е.Ю.» за основу. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування: 	прийняти проект рішення «Про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради Марініч Е.Ю.» за основу. 
	За – 22; 
	Проти – 2; 
	Утрималось – 0; 
	Не голосувало – 1.
Пропозиція прийнята, проект рішення прийнято за основу.
Головуючий:	враховуючи зауваження депутата Ніжельської О.С., пропоную внести зміни до даного проекту рішення, а саме: в описовій частині  після слів «від 05.09.2019 року» додати «з приводу ігнорування секретарем міської ради 
Марініч Е.Ю. засідань міської ради, та порушення Регламенту міської ради з приводу  призначення на 
16 листопада 2018 року засідання міської ради в іншому приміщенні не обладнаному системою «ВІЧЕ», - далі за текстом.  
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	внести зміни до даного проекту рішення, а саме: в описовій частині  після слів «від 05.09.2019 року» додати «з приводу ігнорування секретарем міської ради Марініч Е.Ю. засідань міської ради та порушення Регламенту міської ради з приводу  призначення на 16 листопада 2018 року засідання міської ради в іншому приміщенні не обладнаному системою «ВІЧЕ», - далі за текстом.  
 	За – 23; 
	Проти – 2; 
	Утрималось – 0. 
	Пропозиція прийнята, зміни до проекту рішення затверджено.
Протокольний запис: Проект рішення прийнято зі змінами: в описовій частині  після слів «від 05.09.2019 року» додати «з приводу ігнорування секретарем міської ради Марініч Е.Ю. засідань міської ради та порушення Регламенту міської ради з приводу  призначення на 16 листопада 2019 року засідання міської ради в іншому приміщенні не обладнаному системою «ВІЧЕ», - далі за текстом.
Голосування:	Прийняти рішення «Про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради Марініч Е.Ю.» в цілому, зі змінами.
За – 23; 
Проти – 2; 
Утрималось – 0. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4049 додається).

Виступив:	Водяник Р.В.  –  депутат міської ради, обраний від ПП «Опозиційний блок».
	Запропонував розглянути «пакетом» наступні питання порядку денного: №№ 3;4;5 та питання «з голосу», які внесла до порядку денного депутат Грачова Т.В., крім звільнення Слєсарєва І.Е.
Головуючий:	надійшла пропозиція від депутата Водяника Р.В. 
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
Голосування:	розглянути «пакетом» наступні питання порядку денного: №№ 3;4;5 та питання «з голосу», які внесла до порядку денного депутат Грачова Т.В. , крім звільнення Слєсарєва І.Е.
За – 23; 
Проти – 1; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
	Пропозиція прийнята.

Головуючий:	По кожному з цих питань є проекти рішень. Хто за прийняття даних проектів рішень «пакетом» по суті, прошу голосувати.
Голосування:	Прийняти «пакетом» наступні питання порядку денного: №№ 3;4;5 та питання «з голосу», які внесла до порядку денного депутат Грачова Т.В. , крім звільнення Слєсарєва І.Е.  по суті.
За – 23; 
Проти – 0; 
Утрималось – 1; 
Не голосувало – 2. 
	Рішення прийняті. 

Слухали:	Про затвердження структури виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження структури виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради».
За – 23; 
Проти – 0; 
Утрималось – 1; 
Не голосувало – 2. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4050 додається).

Слухали:	Про затвердження штатного розпису працівників Сєвєродонецької міської ради.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження штатного розпису працівників Сєвєродонецької міської ради».
За – 23; 
Проти – 0; 
Утрималось – 1; 
Не голосувало – 2. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4051 додається).

Слухали:	Про умови оплати праці першого заступника міського голови Слєсарєва І.Е.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про умови оплати праці першого заступника міського голови Слєсарєва І.Е.».
За – 23; 
Проти – 0; 
Утрималось – 1; 
Не голосувало – 2. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4052 додається).

Слухали:	Про застосування заходу дисциплінарного стягнення до першого заступника міського голови Слєсарєва Ігоря Едуардовича.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про застосування заходу дисциплінарного стягнення до першого заступника міського голови Слєсарєва Ігоря Едуардовича».
За – 23; 
Проти – 0; 
Утрималось – 1; 
Не голосувало – 2. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4053 додається).

Слухали:	Про застосування заходу дисциплінарного стягнення до першого заступника міського голови Слєсарєва І. Е.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про застосування заходу дисциплінарного стягнення до першого заступника міського голови Слєсарєва І. Е.».
За – 23; 
Проти – 0; 
Утрималось – 1; 
Не голосувало – 2. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4054 додається).

Слухали:	Про застосування заходу дисциплінарного стягнення до Слєсарєва І. Е.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про застосування заходу дисциплінарного стягнення до Слєсарєва І. Е.».
За – 23; 
Проти – 0; 
Утрималось – 1; 
Не голосувало – 2. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4055 додається).

Слухали:	Про звільнення  першого заступника міського голови Слєсарєва І. Е.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Виступили:	Ніжельська О.С. – депутат міської ради, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ»; 
	Куниця С.П. – депутат міської ради, голова депутатської фракції ПП. «Опозиційний блок»; 
	Бутков І. М.  –  депутат міської ради, голова постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, 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 звільнення  першого заступника міського голови Слєсарєва І. Е.».
За – 23; 
Проти – 2; 
Утрималось – 0. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4056 додається).

Виступив:	Водяник Р.В.  –  депутат міської ради, обраний від ПП «Опозиційний блок».
	Запропонував розглянути «пакетом» наступні питання порядку денного: №№ 6 - 39 та питання «з голосу» які внесли до порядку денного депутати Водяник Р.В. та Ніжельська О.С., крім питань №№ 8; 9; 14; 15; 31; 32.
Головуючий:	надійшла пропозиція від депутата Водяника Р.В. 
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
Голосування:	розглянути «пакетом» наступні питання порядку денного: №№ 6 - 39 та питання «з голосу» які внесли до порядку денного депутати Водяник Р.В. та Ніжельська О.С., крім питань №№ 8; 9; 14; 15; 31; 32.
За – 23; 
Проти – 0; 
Утримались – 0; 
Не голосували – 2.
	Пропозиція прийнята.

Головуючий:	По кожному з цих питань є проекти рішень. Хто за прийняття даних проектів рішень «пакетом» по суті, прошу голосувати.
Голосування:	Прийняти «пакетом» наступні питання порядку денного: №№ 6-39 та питання «з голосу» які внесли до порядку денного депутати Водяник Р.В. та Ніжельська О.С., крім питань 
№№ 8; 9; 14; 15; 31; 32.  по суті.
За – 24; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1. 
	Рішення прийняті. 

Слухали:	Про затвердження структури виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради в новій редакції.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження структури виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради в новій редакції».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4057 додається).

Слухали:	Про затвердження штатного розпису працівників Сєвєродонецької міської ради в новій редакції.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження штатного розпису працівників Сєвєродонецької міської ради в новій редакції».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4058 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельною ділянкою ПрАТ «Сєвєродонецьке науково-виробниче об'єднання «Імпульс».
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення права користування земельною ділянкою ПрАТ «Сєвєродонецьке науково-виробниче об'єднання «Імпульс».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4059 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельною ділянкою Управління охорони здоров'я Сєвєродонецької міської ради та передачу в постійне рокистування КНП «Міська стоматологічна поліклініка» Сєвєродонецької міської ради земельної ділянки за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вул. Єгорова, 7, квартал 32.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення права користування земельною ділянкою Управління охорони здоров'я Сєвєродонецької міської ради та передачу в постійне рокистування КНП «Міська стоматологічна поліклініка" Сєвєродонецької міської ради земельної ділянки за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 7, квартал 32».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4060 додається).

Слухали:	Про продаж земельної ділянки комунальної власності 
гр. Юрченко О.А.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про продаж земельної ділянки комунальної власності гр. Юрченко О.А.».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4061 додається).

Слухали:	Про продаж земельної ділянки комунальної власності 
гр. Корнюшину І.С.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про продаж земельної ділянки комунальної власності гр. Корнюшину І.С.».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4062 додається).

Слухали:	Про передачу у власність земельної ділянки гр. Бутенку А.О. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Каштанова, 27.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу у власність земельної ділянки гр. Бутенку А.О. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вул. Каштанова, 27».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4063 додається).

Слухали:	Про передачу у власність земельної ділянки 
гр. Єрмоленко В.В., для будівництва індивідуального гаражу  за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 4-с.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу у власність земельної ділянки гр. Єрмоленко В.В., для будівництва індивідуального гаражу  за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вул. Новікова, 4-с».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4064 додається).

Слухали:	Про передачу у власність земельної ділянки 
гр. Тельному О.В., для ведення садівництва.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу у власність земельної ділянки гр. Тельному О.В., для ведення садівництва».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4065 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ «ФІРМА «ТАЙМ» для обслуговування будівлі мийки за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 40-а.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ «ФІРМА «ТАЙМ» для обслуговування будівлі мийки за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 40-а».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4066 додається).

Слухали:	Про надання згоди гр. Костенку А.В. на передачу в суборенду земельної ділянки.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання згоди гр. Костенку А.В. на передачу в суборенду земельної ділянки».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4067 додається).

Слухали:	Про внесення змін до договору оренди землі 
№ 441290000005030025 від 16.11.2016, у зв'язку з переходом права оренди на земельну ділянку до гр. Трамполець Д.І. та гр. Трамполець Д.П.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до договору оренди землі № 441290000005030025 від 16.11.2016, у зв'язку з переходом права оренди на земельну ділянку до 
гр. Трамполець Д.І. та гр. Трамполець Д.П.».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4068 додається).

Слухали:	Про надання гр. Височину В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, 32 квартал.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Височину В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 32 квартал».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4069 додається).

Слухали:	Про надання гр. Галімову Д.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, 32 квартал.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Галімову Д.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 32 квартал».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4070 додається).

Слухали:	Про надання гр. Дишловому П.Є. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, 32 квартал.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Дишловому П.Є. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
32 квартал».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4071 додається).

Слухали:	Про надання гр. Цвєтному І.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, 32 квартал.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Цвєтному І.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 32 квартал».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4072 додається).

Слухали:	Про надання гр. Гдалевич Л.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк,  32 квартал.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Гдалевич Л.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк,  
32 квартал».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4073 додається).

Слухали:	Про надання гр. Кафтанову М.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк,  59 квартал.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Кафтанову М.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк,  
59 квартал».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4074 додається).

Слухали:	Про надання гр. Мамушеву В.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк,  19-б квартал.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Мамушеву В.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк,  19-б квартал».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4075 додається).

Слухали:	Про надання гр. Колтакову Г.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу № 174, за адресою: м. Сєвєродонецьк,  30 квартал.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Колтакову Г.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу № 174, за адресою: м. Сєвєродонецьк,  30 квартал».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4076 додається).

Слухали:	Про надання гр. Ворошилову А.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування будівлі і  споруд опалубочного відділення з прибудовою, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вулиця Богдана Ліщини, 12-И.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Ворошилову А.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування будівлі і  споруд опалубочного відділення з прибудовою, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вулиця Богдана Ліщини, 12-И».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4077 додається).

Слухали:	Про надання дозволу КП «ЖИТЛОСЕРВІС «СВІТАНОК» на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель за адресою: м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, будинок 20.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу КП «ЖИТЛОСЕРВІС «СВІТАНОК» на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель за адресою: м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, будинок 20».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4078 додається).

Слухали:	Про надання дозволу КП «ЖИТЛОСЕРВІС «СВІТАНОК» на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель за адресою: м. Сєвєродонецьк, проспект Хіміків, будинок 38.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу 
КП «ЖИТЛОСЕРВІС «СВІТАНОК» на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель за адресою: м. Сєвєродонецьк, проспект Хіміків, будинок 38».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4079 додається).

Слухали:	Про надання дозволу КП «ЖИТЛОСЕРВІС «СВІТАНОК» на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вулиця Донецька, будинок 39.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу 
КП «ЖИТЛОСЕРВІС «СВІТАНОК» на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель за адресою: м. Сєвєродонецьк, вулиця Донецька, будинок 39».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4080 додається).

Слухали:	Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вул. Новикова, район заводу опорів, право на яку виставляється на земельні торги.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Новикова, район заводу опорів, право на яку виставляється на земельні торги».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4081 додається).

Слухали:	Про надання згоди ПАТ «Укртелеком» та АТ «Укрпошта» на відновлення земельної ділянки для обслуговування 84/100 частки будинку з господарськими спорудами за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, буд. 3.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання згоди ПАТ «Укртелеком» та АТ «Укрпошта» на відновлення земельної ділянки для обслуговування 84/100 частки будинку з господарськими спорудами за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 
буд. 3».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1. 
 Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4082 додається).

Слухали:	Про проведення земельних торгів щодо продажу права оренди земельної ділянки, кадастровий 
№ 4412900000:07:001:0076, за адресою: Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, район заводу опорів.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про проведення земельних торгів щодо продажу права оренди земельної ділянки, кадастровий 
	№ 4412900000:07:001:0076, за адресою: Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, район заводу опорів».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4083 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення 66-ої (позачергової) сесії міської ради від 26.07.2019 № 3948 «Про визначення переліку земельних ділянок право на які виставляється на земельні торги».
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 66-ої (позачергової) сесії міської ради від 26.07.2019 № 3948 «Про визначення переліку земельних ділянок право на які виставляється на земельні торги».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4084 додається).

Слухали:	Про внесення змін до міського бюджету м. Сєвєродонецька на 2019 рік.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до міського бюджету м. Сєвєродонецька на 2019 рік».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4085 додається).

Слухали:	Про визнання автошляхів,  що розташовані на території 
м. Сєвєронецька  комунальною власністю територіальної громади м.Сєвєродонецька.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про визнання автошляхів,  що розташовані на території м. Сєвєронецька  комунальною власністю територіальної громади м.Сєвєродонецька».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4086 додається).

Слухали:	Про безоплатну передачу нерухомого майна, що є власністю територіальної громади м.Сєвєронецька Луганської області з балансу ДЮСШ ВВС «Садко» на баланс КДЮСШ 4.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про безоплатну передачу нерухомого майна, що є власністю територіальної громади м.Сєвєронецька Луганської області з балансу ДЮСШ ВВС «Садко» на баланс КДЮСШ 4».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4087 додається).

Слухали:	Про створення тимчасової контрольної комісії Сєвєродонецької міської ради з питань організації ефективного медичного обслуговування в загально - освітніх закладах Сєвєродонецької міської ради.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про створення тимчасової контрольної комісії Сєвєродонецької міської ради з питань організації ефективного медичного обслуговування в загально - освітніх закладах Сєвєродонецької міської ради».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4088 додається).

Слухали:	Про затвердження кількісного та персонального складу виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Виступив:	Кузьмінов Ю.К. – депутат міської ради, обраний від ПП «Опозиційний блок». 
	Повідомив  про те, що згідно положень ст.ст. 1;4; 14 Закону України «Про запобігання корупції» у нього з цього питання є наявний конфлікт інтересів. Тому приймати участь в голосуванні не буде.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження кількісного та персонального складу виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради».
За – 21; 
Проти – 1; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4089 додається).

Слухали:	Про розроблення локальної Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд в районі пр. Гвардійський - 
вул. Курчатова.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Виступила:	Ніжельська О.С. – депутат міської ради, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про розроблення локальної Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд в районі пр. Гвардійський - вул. Курчатова».
За – 23; 
Проти – 0; 
Утрималось – 1; 
Не голосувало – 1. 
 Вирішили:	(рішення № 4090 додається).

Слухали:	Про передачу в постійне користування земельної ділянки 
КП «Сєвєродонецьке підприємство благоустрою та ритуальної служби» під торговий павільйон, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, район буд. 11, 
мікрорайон 80.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – 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 передачу в постійне користування земельної ділянки КП «Сєвєродонецьке підприємство благоустрою та ритуальної служби» під торговий павільйон, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, район буд. 11, мікрорайон 80».
За – 22; 
Проти – 2; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4091 додається).

Слухали:	Про передачу з комунальної  власності територіальної громади м. Сєвєродонецька, в особі Сєвєродонецької міської ради у власність державі, в особі Луганської обласної державної адміністрації  земельної ділянки за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вулиця Маяковського, будинок 20а, 
квартал 69.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу з комунальної  власності територіальної громади м. Сєвєродонецька, в особі Сєвєродонецької міської ради у власність державі, в особі Луганської обласної державної адміністрації  земельної ділянки за адресою: м. Сєвєродонецьк, вулиця Маяковського, будинок 20а, квартал 69».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4092 додається).

Слухали:	Про надання КП «Сєвєродонецьке підприємство благоустрою та ритуальної служби» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення торгівельного кіоску за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, шосе Будівельників, в районі п/ст. Сєвєродонецьк-110/10кВ.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Виступила:	Ніжельська О.С. – депутат міської ради, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання КП «Сєвєродонецьке підприємство благоустрою та ритуальної служби» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення торгівельного кіоску за адресою: м. Сєвєродонецьк, шосе Будівельників, в районі п/ст. Сєвєродонецьк-110/10кВ».
За – 22; 
Проти – 2; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4093 додається).

Слухали:	Про надання КП «Сєвєродонецьке підприємство благоустрою та ритуальної служби» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення тимчасової споруди за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, в районі вул. Силікатна.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання КП «Сєвєродонецьке підприємство благоустрою та ритуальної служби» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення тимчасової споруди за адресою: м. Сєвєродонецьк, в районі вул. Силікатна».
За – 23; 
Проти – 2; 
Утрималось – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4094 додається).

Слухали:	Про скасування рішень Сєвєродонецької міської ради 
від 30.01.2018р. № 2139 та від 19.02.2019р. № 3321 щодо припинення юридичної особи - комунального підприємства «Сєвєродонецькі теплові мережі».
Доповідав:	Ольшанський О.В. – 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 скасування рішень Сєвєродонецької міської ради від 30.01.2018р. № 2139 та від 19.02.2019р. 
№ 3321 щодо припинення юридичної особи - комунального підприємства «Сєвєродонецькі теплові мережі».
За – 23; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 2. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4095 додається).

Слухали:	Про зміну назви КП «Сєвєродонецькі теплові мережі» на 
КП «Сєвєродонецькводоканал».
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про зміну назви КП «Сєвєродонецькі теплові мережі» на КП «Сєвєродонецькводоканал».
За – 22; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4096 додається).

Слухали:	Про затвердження Статуту комунального підприємства «Сєвєродонецькводоканал».
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Статуту комунального підприємства «Сєвєродонецькводоканал».
За – 23; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 2. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4097 додається).

Слухали:	Про створення Наглядової ради на комунальному підприємстві «Сєвєродонецькводоканал».
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Виступила:	Ніжельська О.С. – депутат міської ради, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про створення Наглядової ради на комунальному підприємстві «Сєвєродонецькводоканал».
За – 22; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4098 додається).

Слухали:	Про затвердження договорів з головою та членами Наглядової ради комунальних підприємств, які засновані на комунальній власності територіальної громади 
м. Сєвєродонецька Луганської області.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження договорів з головою та членами Наглядової ради комунальних підприємств, які засновані на комунальній власності територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської області».
За – 23; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 2. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4099 додається).

Слухали:	Про затвердження розподілу обов'язків між міським головою, його заступниками, секретарем ради та керуючим справами виконкому.
Доповідав:	Журба Ю.А. – керуючий справами виконкому.
Виступив:	Кузьмінов Ю.К. – депутат міської ради, обраний від ПП «Опозиційний блок». 
	Повідомив  про те, що згідно положень ст.ст. 1;4; 14 Закону України «Про запобігання корупції» у нього з цього питання є наявний конфлікт інтересів. Тому приймати участь в голосуванні не буде.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження розподілу обов'язків між міським головою, його заступниками, секретарем ради та керуючим справами виконкому».
За – 22; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 3. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4100 додається).

Різне:
Виступив:	Пригеба Г.В. – представник РП Олега Ляшка.
	Запропонував підготувати на наступну сесію звернення від депутатів Сєвєродонецької міської ради VII скликання стосовно діяльності народного депутата України 
Шахова С.В.

Головуючий:	На цьому порядок денний шістдесят дев’ятої  (позачергової)  сесії міської ради вичерпано. Оголошую засідання шістдесят сьомої (позачергової) сесії закритим.

Секретар ради									В.П. Ткачук 

