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СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ
Сімдесятої   (позачергової)  сесії 
VI скликання

09.09.2019 р.
м. Сєвєродонецьк

Головуючий:	Ткачук В.П – секретар ради

Присутні:	28  депутатів міської ради.

Відсутні депутати:  Лішик О.П., Марініч Е.Ю., Проскурова Ю.В., 
Фурман Ю.А., Шевченко В.І., Щербанюк Т.А.

Протокольний запис: засідання сімдесятої  (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 сімдесятої  (позачергової) сесії  відкритим.

Лунає Гімн України.

Головуючий:	в роботі сесії приймає участь заступник начальника апарату оргвідділу Луганської обласної держаної адміністрації Віхрова Олена. 

Слухали:	Про формування порядку денного сімдесятої (позачергової)  сесії міської ради.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.

Порядок денний сімдесятої (позачергової) сесії міської ради:


1.	Про поновлення на посаді міського голови Казакова Валентина Васильовича.
2.	Про дострокове припинення повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича.
3.	Про внесення змін до рішення 57-ї позачергової сесії Сєвєродонецької міської ради VII скликання від 22.01.2019р. № 3240 «Про оплату праці першого заступника міського голови, заступників міського голови та керуючого справами виконкому міської ради на 2019 рік».
4.	Про внесення доповнень до рішення 67-ї позачергової сесії Сєвєродонецької міської ради VII скликання від 19.08.2019р. № 4041 «Про затвердження Свєтікова О.О. заступником міського голови».
5.	Про ліквідацію відділу розвитку ОСББ, реформування житлово-комунального господарства та економічного аналізу управління житлово-комунального господарства міської ради.
6.	Про затвердження звернення  до Президента України, голови Верховної Ради України, Генерального прокурора України щодо необхідності притягнути до відповідальності осіб, винних в організації підкупу виборців.

Головуючий:	Є пропозиція прийняти за основу порядок денний. Якщо нема заперечень, прошу  проголосувати.
Голосування:	Прийняти за основу порядок денний сімдесятої (позачергової)  сесії міської ради.
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 3.
Порядок денний прийнято за основу.

Головуючий:     В ході підготовки до сесії виникла необхідність розгляду
питання «Про внесення змін до рішення 69-ї (позачергової) сесії  міської ради  від 05.09.2019 р. № 4089 «Про затвердження кількісного та персонального складу Сєвєродонецької міської ради». Пропоную внести його до порядку денного
Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:   внести до порядку денного питання «Про внесення змін до рішення 69-ї (позачергової) сесії  міської ради  від 05.09.2019 р. № 4089 «Про затвердження кількісного та персонального складу Сєвєродонецької міської ради».
За – 23; 
Проти – 1; 
Утрималось – 1; 
Не голосувало – 3.
Пропозиція прийнята.

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

Виступила:	Ніжельська О.С. – депутат міської ради, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ». 
	Запропонувала зняти з розгляду порядку денного питання 
№ 5 «Про ліквідацію відділу розвитку ОСББ, реформування житлово-комунального господарства та економічного аналізу управління житлово-комунального господарства міської ради».
Головуючий:	Надійшла пропозиція від депутата  Ніжельської О.С.
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	зняти з  порядку денного питання № 5 «Про ліквідацію відділу розвитку ОСББ, реформування житлово-комунального господарства та економічного аналізу управління житлово-комунального господарства міської ради»
За – 4; 
Проти – 5; 
Утрималось – 8; 
Не голосувало – 10.
Пропозиція не 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 включити до порядку денного питання «Про скасування рішення шістдесят сьомої сесії Сєвєродонецької міської ради сьомого скликання  від 19.08.2019 р. № 3978 «Про внесення змін до рішення Сєвєродонецької міської ради від 24.12.2015 р.  № 24 та від 16.02.2016 р. № 113  щодо передачі комунального майна за адресою: м.Сєвєродонеьк, вул. Юності (Жовтнева), 7». 
Головуючий:	Надійшла пропозиція від депутата  Водяника Р.В.
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	включити до   порядку денного питання «Про скасування рішення шістдесят сьомої сесії Сєвєродонецької міської ради сьомого скликання  від 19.08.2019 р. № 3978 «Про внесення змін до рішення Сєвєродонецької міської ради від 24.12.2015 р.  № 24 та від 16.02.2016 р. № 113  щодо передачі комунального майна за адресою: м.Сєвєродонеьк, вул. Юності (Жовтнева), 7
За – 27; 
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 в цілому, прошу голосувати.
Голосування:	Прийняти в цілому порядок денний сімдесятої (позачергової)  сесії міської ради.
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята, порядок денний сімдесятої (позачергової)  сесії міської ради затверджено.

Головуючий:	зачитав повідомлення від депутата Кузьмінов Ю.К.	про те, що згідно положень ст.ст. 1;4; 14 Закону України «Про запобігання корупції» у нього при розгляді питання № 3 порядку денного, є наявний конфлікт інтересів. Тому приймати участь в голосуванні  з цього питання він не буде. 

Головуючий:	Переходимо до розгляду питань порядку денного.

Головуючий:	Пропоную змінити порядок розгляду питань порядку денного, а саме: розпочати розгляд  питань порядку денного з питання  № 3. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування: 	змінити порядок розгляду питань порядку денного, а саме: розпочати розгляд  питань порядку денного з питання  № 3. 
За – 24; 
Проти – 3; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
	Пропозиція прийнята.

Слухали:	Про внесення змін до рішення 57-ї позачергової сесії Сєвєродонецької міської ради VII скликання від 22.01.2019р. № 3240 «Про оплату праці першого заступника міського голови, заступників міського голови та керуючого справами виконкому міської ради на 2019 рік».
Доповідала:	Степаненко І.В. – заступник міського голови.
Виступили:	Ткачук В.П. – секретар ради. 
	Повідомив  про те, що згідно положень ст.ст. 1;4; 14 Закону України «Про запобігання корупції» у нього з цього питання можливо є наявний конфлікт інтересів і він брати участь в голосуванні за це питання не буде. 
	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. Приймати участь в голосуванні не буде.
	Ніжельська О.С. – депутат міської ради, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ». 
	Запропонувала прийняти даний проект рішення за основу. 
	Бутков І. М.  –  депутат міської ради, голова постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, обраний від ПП «Опозиційний блок».
Головуючий:	Надійшла пропозиція від депутата Ніжельської О.С. прийняти даний проект рішення за основу. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	прийняти проект рішення «Про внесення змін до рішення 57-ї позачергової сесії Сєвєродонецької міської ради 
VII скликання від 22.01.2019р. № 3240 «Про оплату праці першого заступника міського голови, заступників міського голови та керуючого справами виконкому міської ради на 2019 рік» за основу. 
За – 22; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 5.
	Пропозиція прийнята, проект рішення прийнято за основу.
Виступила:	Ніжельська О.С. – депутат міської ради, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ». 
	Запропонувала внести зміни до даного проекту рішення, а саме: 
	Зменшити розмір щомісячного преміювання до 10%, як це передбачено у Колективному договорі. 

Прибрати фразу «преміювати до державних, професійних свят». 
Гавриленко А.А. – депутат міської ради, обраний від ПП «Опозиційний блок»:
Запропонував залишити даний проект рішення без змін. 
Грачова Т.В. – депутат міської ради, обрана від ПП «Наш край»;
Бутков І. М.  –  депутат міської ради, голова постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, обраний від ПП «Опозиційний блок».
Головуючий:	надійшла пропозиція від депутата Ніжельської О.С.
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	внести зміни до даного проекту рішення, а саме: «Зменшити розмір щомісячного преміювання до 10%, як це передбачено у Колективному договорі».
За – 3; 
Проти – 9; 
Утрималось – 2; 
Не голосувало – 12.
	Пропозиція не прийнята. 
Головуючий:	надійшла пропозиція від депутата Ніжельської О.С.: виключити фразу «преміювати до державних, професійних свят»
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Голосування:	виключити фразу «преміювати до державних, професійних свят». 
За – 3; 
Проти – 3; 
Утрималось – 3; 
Не голосувало – 16.
	Пропозиція не прийнята
Головуючий:     Ставлю проект рішення на голосування в цілому.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 57-ї позачергової сесії Сєвєродонецької міської ради 
VII скликання від 22.01.2019р. № 3240 «Про оплату праці першого заступника міського голови, заступників міського голови та керуючого справами виконкому міської ради 
на 2019 рік».
За – 21; 
Проти – 1; 
Утрималось – 1; 
Не голосувало – 4. 
Виступив:	Кузьмінов Ю.К. – депутат міської ради, обраний від ПП «Опозиційний блок». 
	Попросив поставити даний проект рішення на повторне голосування у зв’язку з тим, що він проголосував помилково. 
	Бутков І. М.  –  депутат міської ради, голова постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, обраний від ПП «Опозиційний блок».
Головуючий:	у зв’язку з тим, що при голосуванні даного проекту рішення виникла помилка, пропоную поставити даний проект рішення на повторне голосування. 
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 57-ї позачергової сесії Сєвєродонецької міської ради 
VII скликання від 22.01.2019р. № 3240 «Про оплату праці першого заступника міського голови, заступників міського голови та керуючого справами виконкому міської ради 
на 2019 рік». 
За – 24; 
Проти – 1; 
Утрималось – 1; 
Не голосувало – 1. (помилково)
Головуючий:	пропоную поставити на голосування пропозицію щодо повторного голосування за запропонований проект рішення по питанню № 3. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	поставити на голосування пропозицію щодо повторного голосування за запропонований проект рішення по питанню № 3. 
За – 24; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 3.
	Пропозиція прийнята
Головуючий:	пропоную прийняти в цілому проект рішення «Про внесення змін до рішення 57-ї позачергової сесії Сєвєродонецької міської ради VII скликання від 22.01.2019р. № 3240 «Про оплату праці першого заступника міського голови, заступників міського голови та керуючого справами виконкому міської ради на 2019 рік». 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 57-ї позачергової сесії Сєвєродонецької міської ради 
VII скликання від 22.01.2019р. № 3240 «Про оплату праці першого заступника міського голови, заступників міського голови та керуючого справами виконкому міської ради 
на 2019 рік».
За – 22; 
Проти – 1; 
Утрималось – 1; 
Не голосувало – 3.
	Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4101 додається).

Слухали:	Про внесення доповнень до рішення 67-ї позачергової сесії Сєвєродонецької міської ради VII скликання від 19.08.2019р. № 4041 «Про затвердження Свєтікова О.О. заступником міського голови».
Доповідала:	Степаненко І.В. – заступник міського голови.
Виступила:	Ніжельська О.С. – депутат міської ради, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ». 
	Запропонувала прийняти даний проект рішення за основу. 
Головуючий:	надійшла пропозиція від депутата Ніжельської О.С. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	прийняти проект рішення «Про внесення доповнень до рішення 67-ї позачергової сесії Сєвєродонецької міської ради VII скликання від 19.08.2019р. № 4041 «Про затвердження Свєтікова О.О. заступником міського голови» за основу. 
За – 14; 
Проти – 0; 
Утрималось – 1; 
Не голосувало – 12.
	Пропозиція не прийнята
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення доповнень до рішення 67-ї позачергової сесії Сєвєродонецької міської ради VII скликання від 19.08.2019р. № 4041 «Про затвердження Свєтікова О.О. заступником міського голови» в цілому.
За – 22; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 5.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4102 додається).

Слухали:	Про ліквідацію відділу розвитку ОСББ, реформування житлово-комунального господарства та економічного аналізу управління житлово-комунального господарства міської ради.
Доповідав:	Кузьмінов О.Ю. – перший заступник міського голови.
Виступили:	Ніжельська О.С. – депутат міської ради, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ»;
	Холодова В.А. – представник ОСББ.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про ліквідацію відділу розвитку ОСББ, реформування житлово-комунального господарства та економічного аналізу управління житлово-комунального господарства міської ради».
За – 24; 
Проти – 3; 
Утрималось – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4103 додається).

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

Слухали:	Про затвердження звернення  до Президента України, голови Верховної Ради України, Генерального прокурора України щодо необхідності притягнути до відповідальності осіб, винних в організації підкупу виборців.
Доповідав:	Свєтіков О.О. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження звернення  до Президента України, голови Верховної Ради України, Генерального прокурора України щодо необхідності притягнути до відповідальності осіб, винних в організації підкупу виборців».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4104 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення 69-ї (позачергової) сесії  міської ради  від 05.09.2019 р. № 4089 «Про затвердження кількісного та персонального складу Сєвєродонецької міської ради».
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Виступили:	Ніжельська О.С. – депутат міської ради, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ»; 
	Пригеба Г.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 69-ї (позачергової) сесії  міської ради  від 05.09.2019 р. № 4089 «Про затвердження кількісного та персонального складу Сєвєродонецької міської ради».
За – 23; 
Проти – 2; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 3.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4105 додається).

Слухали:	Про скасування рішення шістдесят сьомої сесії Сєвєродонецької міської ради сьомого скликання  
від 19.08.2019 р. № 3978 «Про внесення змін до рішення Сєвєродонецької міської ради від 24.12.2015 р.  № 24 та від 16.02.2016 р. № 113  щодо передачі комунального майна за адресою: м.Сєвєродонеьк, вул. Юності (Жовтнева), 7.
Доповідав:	Водяник Р.В. – депутат міської ради, обраний від ПП «Опозиційний блок».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про скасування рішення шістдесят сьомої сесії Сєвєродонецької міської ради сьомого скликання  від 19.08.2019 р. № 3978 «Про внесення змін до рішення Сєвєродонецької міської ради від 24.12.2015 р.  
№ 24 та від 16.02.2016 р. № 113  щодо передачі комунального майна за адресою: м.Сєвєродонеьк, вул. Юності (Жовтнева), 7».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 1; 
Не голосувало – 2.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4106 додається).

Слухали:	Про поновлення на посаді міського голови Казакова Валентина Васильовича.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
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 поновлення на посаді міського голови Казакова Валентина Васильовича».
За – 21; 
Проти – 0; 
Утрималось – 1; 
Не голосувало – 4.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4107 додається).

Слухали:	Про дострокове припинення повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради. 
	Дострокове припинення повноважень міського голови, у відповідності до ч.2 ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» проводиться таємним голосуванням.
	Для проведення процедури таємного голосування нам необхідно обрати лічильну комісію. 
	Є пропозиція  обрати лічильну комісію у кількості п’яти осіб. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	обрати  лічильну комісію по проведенню   таємного голосування по достроковому припиненню повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича у кількості п’яти осіб. 
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 2.
Пропозиція прийнята. 

Головуючий:	Пропоную  обрати до складу лічильної комісії наступних депутатів: Водяника Р.В., Буткова І.М., Гавриленка А.А., Грачову Т.В., Шатрову Л.В.
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	обрати до складу лічильної комісії наступних депутатів: Водяника Р.В., Буткова І.М., Гавриленка А.А., Грачову Т.В., Шатрову Л.В. 	
За – 27; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1. 
Пропозиція прийнята, склад лічильної комісії затверджено.

Головуючий:	Для  засідання комісії підготували кабінет № 26. В цьому ж кабінеті буде проводитись і процедура таємного голосування. Пропоную лічильній комісії розпочати свою роботу.
Відповідно до ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ми повинні обговорити даний проект рішення в постійних комісіях
	Для обговорення даного проекту рішення в постійних комісіях, оголошую перерву на 15 хвилин.  

Після перерви. 

Головуючий:	Прошу голову лічильної комісії доповісти про результати свого засідання. 
Виступив:	Гавриленко А.А. – голова лічильної комісії по проведенню   таємного голосування по достроковому припиненню повноважень міського голови Казакова Валентина Васильович. 
	Зачитав  Протокол № 1 від 09.09.2019 року лічильної комісії по проведенню  таємного голосування по достроковому припиненню повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича. 
Головуючий:	Пропоную затвердити Протокол № 1 від 09.09.2019 року лічильної комісії по проведенню  таємного голосування по достроковому припиненню повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича.
	Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	затвердити Протокол № 1  від 09.09.2019 року лічильної комісії по проведенню  таємного голосування по достроковому припиненню повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича. 
За – 23; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Пропозиція прийнята.

Головуючий:	проект рішення було розглянуто в постійних комісіях. 
	Пропоную заслухати голів постійних комісій. 

Виступили:	Бутков І. М.  –  депутат міської ради, голова постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, обраний від ПП «Опозиційний блок». 
	Повідомив що комісія, яку він очолює,  більшістю голосів  підтримує питання щодо дострокового припинення повноважень міського голови Казакова В.В. 
	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». 
	Доповіла що комісія з питань будівництва, архітектури, земельних  відносин, охорони навколишнього  середовища  розглянула проект рішення «Про дострокове припинення повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича», вирішила підтримати запропонований проект рішення одноголосно. 
	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». 
	Постійна комісія з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, освіти, культури, духовності,  фізкультури, спорту, молодіжної політики вивчила питання стосовно дострокового припинення повноважень міського голови Казакова В.В. і вирішила підтримати цей проект рішення. 
	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, яку він очолює, всі підтримали питання щодо дострокового припинення повноважень міського голови Казакова В.В.  
	Кочина Ю. С.  – депутат міської ради, голова постійної комісії з питань законності,  депутатської діяльності і етики, обрана від ПП «Наш край».  
	Довила що, постійна комісія з питань законності,  депутатської діяльності і етики, підтримує даний проект рішення.  
	
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 по проведенню   таємного голосування по достроковому припиненню повноважень міського голови Казакова Валентина Васильович. 
	Зачитав  Протокол № 2 від 09.09.2019 року лічильної комісії по проведенню   таємного голосування по достроковому припиненню повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича. 
Головуючий:	пропоную затвердити Протокол № 2 від 09.09.2019 року лічильної комісії по проведенню   таємного голосування по достроковому припиненню повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича.
	Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	затвердити Протокол № 2 від 09.09.2019  року лічильної комісії по проведенню   таємного голосування по достроковому припиненню повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича. 
За – одноголосно. 
Пропозиція прийнята.

Головуючий:	за підсумками таємного голосування, пропоную прийняти проект рішення «Про дострокове припинення повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича».
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 № 4108 додається).

Різне:

Виступив:	Бутков І. М.  –  депутат міської ради, голова постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, обраний від ПП «Опозиційний блок». 
	Зробив оголошення про те, що депутатська група «Сєвєродончане» закріпила територію міста за членами своєї групи и буде щоденно вести прийом мешканців міста для вирішення нагальних проблем.  

Головуючий:	На цьому порядок денний сімдесятої  (позачергової)  сесії міської ради вичерпано. Оголошую засідання сімдесятої (позачергової) сесії закритим.

Секретар ради									В.П. Ткачук.




