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СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ
Сімдесят другої  (позачергової)  сесії 
VII скликання

09.10.2019 р.
м. Сєвєродонецьк

Головуючий:	Ткачук В.П. – секретар ради.

Присутні:	27   депутатів міської ради.

Відсутні депутати:  Анпілогов Д.В., Пєнзов О.Ф.,  Старицький В.О.,  
Фурман Ю.А., Шатрова Л.В., Шевченко В.І., Щербанюк Т.А.

Протокольний запис: : засідання сімдесят другої (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 сімдесят другої (позачергової) сесії  відкритим.

Лунає Гімн України.

Головуючий:	сьогодні на сесії присутні: 
	Бульдяк Марко Вікторович – начальник групи з питань гуманітарної допомоги об’єднаного центру цівільно -військового співробітництва ОТУ «Північ»; 
	Зайцев Денис Ігорович – начальник превентивної діяльності Головного Управління національної поліції в Луганській області;
	Начальник Сєвєродонецького відділу поліції Свєтов Е.В.; 
	Начальник СБУ в Донецькій та Лунській області 
Антонов С.Ю. 
 
Слухали:	Про формування порядку денного сімдесят другої (позачергової)  сесії міської ради.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.

Порядок денний 72-ї (чергової) сесії міської ради:

1.	Про внесення змін до міського бюджету м. Сєвєродонецька на 2019 рік.
2.	Звіт про виконання «Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Сєвєродонецька на 2019 рік» за І півріччя 2019 року.
3.	Про затвердження Порядку надання адміністративних послуг на пересувному віддаленому робочому місці адміністратора за допомогою комплексу портативної техніки «Мобільний кейс».
4.	Про втрату чинності рішення 53 (чергової) сесії шостого скликання Сєвєродонецької міської ради від 20.12.2012 року № 2310 «Про затвердження Положення про порядок встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі лікарськими засобами, товарами медичного призначення та об'єктів з надання медичних послуг населенню на території м. Сєвєродонецька».
5.	Про затвердження Програми Діяльності і розвитку та підтримки (фінансової) комунального некомерційного підприємства «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» Сєвєродонецької міської ради на 4 квартал 2019 року».
6.	Про надання дозволу на передачу грощових коштів комунальної установи «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» до правонаступника комунального некомерційного підприємства «Сєвєродонецька міська багато- профільна лікарня» Сєвєродонецької міської ради.
7.	Про затвердження штатної чисельності працівників Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 4 відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради.
8.	Про затвердження нової редакції Статуту Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 4 відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради.
9.	Про безоплатну передачу на баланс Відділу освіти Сєвєродонецької міської ради витрат по закінченому будівництвом  об'єкту «Нове будівництво котельної КДНЗ (ясла-садок) загального розвитку №45 «Джерельце» с.м.т. Борівське» за адресою: м.Сєвєродонецьк, 
с.м.т. Борівське, вул. Колгоспна,30.
10.	Про безоплатну передачу витрат з капітального ремонту.
11.	Про створення спеціального приватизаційного фонду для зарахування коштів одержаних від приватизації державного житлового фонду 
м. Сєвєродонецька, та затвердження положення.
12.	Про затвердження нової редакції «Міської цільової програми забезпечення функціонування комунальних підприємств, що надають житлово-комунальні і інші послуги та підпорядковані Сєвєродонецькій міській раді, на 2019 рік».
13.	Про затвердження нової редакції «Міської цільової програми утримання та поточного ремонту доріг, внутрішньо квартальних проїздів та вулиць м. Сєвєродонецька».
14.	Про надання права КП «Сєвєродонецьке підприємство благоустрою та ритуальної служби» щодо укладання договору про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення торгових майданчиків, засобів пересувної мережі, атракціонів та тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Сєвєродонецька.
15.	Про надання ГО «Сєвєродонецька міська організація ветеранів України» у строкове безоплатне користування нежитлового приміщення за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул. Гоголя, 43.
16.	Про внесення змін до рішення Сєвєродонецької міської ради 
від 05.09.2019 року № 4087 «Про безоплатну передачу нерухомого майна, що є власністю територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської області з балансу ДЮСШ ВВС «Садко» на баланс 
КДЮСШ 4».
17.	Про згоду на безоплатне прийняття з державної власності до комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської області 34 квартир, що враховуються на балансі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
18.	Про скасування рішень Сєвєродонецької міської ради 
від 22.06.2017 року №1545 та від 06.03.2018 року №2401 щодо припинення юридичної особи - комунального підприємства  «Сєвєродонецькархпроект».
19.	Про зміну назви КП «Сєвєродонецькархпроект» на 
КП «Сєвєродонецький інфоцентр».
20.	Про створення Наглядової ради на комунальному підприємстві «Сєвєродонецький інфоцентр».
21.	Про затвердження Статуту комунального підприємства «Сєвєродонецький інфоцентр» в новій редакції.
22.	Про затвердження Положення про департамент землеустрою, містобудування та архітектури Сєвєродонецької міської ради.
23.	Про затвердження Детального плану частини території міста Сєвєродонецька в районі вул. Промислова, 2-г.
24.	Про присвоєння назви іменованому об'єкту - комплексу будівель та споруд ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль».
25.	Про припинення права користування земельною ділянкою 
гр. Моїсеєнку А.М.
26.	Про припинення права користування земельною ділянкою 
гр. Грищенку В.О.
27.	Про передачу у власність земельної ділянки гр. Зінченку А.Г. для будівництва індивідуального гаражу за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вул. Новікова, 4-с.
28.	Про передачу у власність земельної ділянки гр. Слєпньовій Р.О. для будівництва індивідуального гаражу за адресою: м. Сєвєродонецьк, мікрорайон 82.
29.	Про передачу у власність земельної ділянки гр. Юмаєвій М.А. для обслуговування  індивідуального гаражу за адресою: м. Сєвєродонецьк, 11 квартал, гараж 130а.
30.	Про передачу у власність земельної ділянки гр. Хамулі П.С.  для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: м. Сєвєродонецьк, село Воєводівка (ділянка № 57).
31.	Про внесення змін до договору оренди землі № 040941900231 від 05.06.2009, у зв'язку з переходом права оренди на земельну ділянку до гр. Гончарової Н.К.
32.	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Черкащину Г.І. для обслуговування індивідуального гаражу за адресою: м. Сєвєродонецьк, квартал 50, гараж 175.
33.	Про передачу гр. Шовген Т.Ю. в оренду земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу за адресою: м. Сєвєродонецьк, район будинку 12, по бульвару Дружби Народів, квартал 11.
34.	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Єфименко В.В. для обслуговування індивідуального гаражу за адресою: м. Сєвєродонецьк, квартал 18.
35.	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Згурському В.В. для обслуговування індивідуального гаражу за адресою: м. Сєвєродонецьк, 52 квартал, гараж 92.
36.	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Сушкову В.М., 
гр. Шевченку О.С. для обслуговування індивідуальних гаражів за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Лисичанська, 1-г , гаражі 27, 57.
37.	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Матросовій Н.Г. для обслуговування торгівельного павільйону за адресою: м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, будинок 41м.
38.	Про поділ земельної ділянки, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Промислова, 2-П, що перебуває в оренді ТОВ «КУСТОС ІНВЕСТ».
39.	Про поділ земельної ділянки, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вул. Промислова, 2-У, що перебуває в оренді ТОВ «КУСТОС ІНВЕСТ».
40.	Про надання гр. Алешнікову Є.Ф. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 32 квартал.
41.	Про надання гр. Шведову Д.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 32 квартал.
42.	Про надання гр. Мартиненку О.Я. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 32 квартал.
43.	Про надання гр. Солянику А.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 32 квартал.
44.	Про надання гр. Мітрохіну В.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 32 квартал.
45.	Про надання гр. Сімейку В.Ю. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вул. Новікова, 4-с.
46.	Про надання гр. Скринському С.Д. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Ломоносова, район буд. 19-а, 32 квартал.
47.	Про надання гр. Шулюк Л.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 82 мікрорайон, гараж 75.
48.	Про надання дозволу КП «ЖИТЛОСЕРВІС «СВІТАНОК» на розробку технічної документації із землеустрою  щодо інвентаризації земель за адресою: м. Сєвєродонецьк, проспект Хіміків, будинок 48.
49.	Про надання гр. Бугайчук Л.Б. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення садівництва за адресою: м. Сєвєродонецьк, КСТ № 4 «ОЛЬХОВЕ», земельна ділянка № 915.
50.	Про затвердження гр. Довбушу В.М. технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), за адресою: м. Сєвєродонецьк, 83 мікрорайон, гараж 18.
51.	Про визнання таким, що втратило чинність рішення сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання № 151 від 30.12.2010 «Про визначення тимчасового Порядку оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки під об'єктами нерухомості, на які відсутні правовстановлюючі документи».
52.	Про внесення змін до рішення 65-ої (позачергової) сесії міської ради від 12.06.2019 № 3774 «Про надання гр. Антоненку Д.Ю. та гр. Ізотовій Л.П.  дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуальних гаражів, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 36 квартал.
53.	Про організацію ефективного медичного обслуговування в загальноосвітніх закладах Сєвєродонецької міської ради.
54.	Про внесення змін до регламенту міської ради сьомого скликання.

Головуючий:	Є пропозиція прийняти за основу порядок денний. Якщо нема заперечень, прошу  проголосувати.
Голосування:	Прийняти за основу порядок денний сімдесят другої (позачергової) сесії міської ради.
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 2.
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 включити до порядку денного питання «Про затвердження Статуту комунального підприємства «Сєвєродонецькводоканал».
Головуючий:	Надійшла пропозиція від депутата Водяника Р.В.
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Включити до порядку денного питання: «Про затвердження Статуту комунального підприємства «Сєвєродонецькводоканал».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 2.
Пропозиція прийнята. 

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

Виступила:	Лішик О.П. – депутат міської ради, обрана від ППБ ПП «СОЛІДАРНІСТЬ». 
	Запропонувала включити до порядку денного питання «Про затвердження звернення до Президента України, Голови   Верховної Ради України  щодо недопущення  капітуляції України в російсько-українській війні».
Головуючий:	Надійшла пропозиція від депутата Лішик О.П.
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Включити до порядку денного питання: «Про затвердження звернення до Президента України, Голови   Верховної Ради України  щодо недопущення  капітуляції України в російсько-українській війні».
За – 11; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 14.
Пропозиція не прийнята. 

Виступила:	Лішик О.П. – депутат міської ради, обрана від ПП БПП «СОЛІДАРНІСТЬ». 
	Запропонувала включити до порядку денного питання «Про затвердження звернення до Президента України,  Голови Верховної Ради України про неприпустимості відведення сил і засобів Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових правоохоронних органів  спеціального призначення, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, розвідувальних органів України від меж тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях».
Головуючий:	Надійшла пропозиція від депутата Лішик О.П.
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Включити до порядку денного питання: «Про затвердження звернення до Президента України,  Голови Верховної Ради України про неприпустимості відведення сил і засобів Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових правоохоронних органів  спеціального призначення, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, розвідувальних органів України від меж тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях».
За – 11; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 12.
	Пропозиція не прийнята.

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

Виступили:	Летюча Л.Л. – депутат міської ради, голова депутатської фракції ПП БПП «СОЛІДАРНІСТЬ»; 
	Журба Ю.А. – керуючий справами виконкому; 
	Кузьмінов Ю.К. – депутат міської ради, обраний від ПП «Опозиційний блок».

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 сімдесят другої (позачергової)  сесії міської ради.
За – 24; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 3.
	Пропозиція прийнята, порядок денний сімдесят другої (позачергової) сесії міської ради затверджено в цілому.

Головуючий:	Переходимо до розгляду питань порядку денного.

Виступила:	Ніжельська О.С. – депутат міської ради, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ». 

Головуючий:	зачитав повідомлення від голови депутатської групи «ВІДПОВІДАЛЬНІ СЄВЄРОДОНЧАНИ» Ніжельської О.С. про створення в Сєвєродонецькій міській раді VII скликання депутатської групи «ВІДПОВІДАЛЬНІ СЄВЄРОДОНЧАНИ». 
Виступили:	Лішик О.П. – депутат міської ради, обрана від ПП БПП «СОЛІДАРНІСТЬ»; 
	Грачова Т.В. – депутат міської ради, обрана від ПП «Наш край»; 
	Пригеба Г.В. – заступник міського голови.

Головуючий:	зачитав повідомлення від депутата Мартиненко О.О. 	про те, що згідно положень ст.ст. 1; 4; 14 Закону України «Про запобігання корупції» у неї є наявний конфлікт інтересів з питань № 41 та № 42 порядку денного .

Слухали:	Про внесення змін до міського бюджету м. Сєвєродонецька на 2019 рік.
Доповідала:	Багрінцева М.І. – начальник фінансово управління міської ради.
Виступили:	Ніжельська О.С. – депутат міської ради, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ»; 
	Бутков І. М.  –  депутат міської ради, голова постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, обраний від ПП «Опозиційний блок».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до міського бюджету м. Сєвєродонецька на 2019 рік».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 1. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4144 додається).

Виступили:	Зайцев Денис Ігорович – начальник превентивної діяльності Головного Управління національної поліції в Луганській області. 
	Бульдяк Марко Вікторович – начальник групи з питань гуманітарної допомоги об’єднаного центру цівільно -військового співробітництва ОТУ «Північ». 
	Лішик О.П. – депутат міської ради, обрана від ПП БПП «СОЛІДАРНІСТЬ».

Головуючий:	запропонував повернутися до формування порядку денного. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Виступив:	Бутков І. М.  –  депутат міської ради, голова постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, обраний від ПП «Опозиційний блок». 
Голосування:	повернутися до формування порядку денного. 
За – 22; 
Проти – 0; 
Утрималось – 1; 
	Не голосувало – 1. 
	Пропозиція прийнята.  

Головуючий:	пропоную включити до порядку денного питання, яке запропонувала депутат Летюча Л.Л. 
Голосування:	включити до порядку денного питання «Про введення додатково штатних одиниць асистента вчителя у штатні розклади закладів загальної середньої освіти підпорядкованих відділу освіти Сєвєродонецької міської ради». 
За – 24; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1. 
Пропозиція прийнята. 

Головуючий:	запропонував затвердити порядок денний в цілому. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	затвердити порядок денний в цілому. 
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята. 

Виступив:	Водяник Р.В.  –  депутат міської ради, обраний від ПП «Опозиційний блок».
	Запропонував розглянути «пакетом» наступні питання порядку денного: №№ 2 – 52 та два питання «з голосу», крім питань №№ 7; 14; 18; 41; 42.
Головуючий:	надійшла пропозиція від депутата Водяника Р.В. 
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
Голосування:	розглянути «пакетом» наступні питання порядку денного: №№ 2 – 52 та два питання «з голосу», крім питань 
№№ 7; 14; 18; 41; 42.
За – 23; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 3.
	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» по суті наступні питання порядку денного: №№ 2 – 52 та два питання «з голосу», крім питань №№ 7; 14; 18; 41; 42.  
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
	Рішення прийняті. 

Слухали:	Звіт про виконання «Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Сєвєродонецька на 2019 рік» 
за І півріччя 2019 року.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Звіт про виконання «Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Сєвєродонецька на 2019 рік» за І півріччя 2019 року».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4145 додається).

Слухали:	Про затвердження Порядку надання адміністративних послуг на пересувному віддаленому робочому місці адміністратора за допомогою комплексу портативної техніки «Мобільний кейс».
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Порядку надання адміністративних послуг на пересувному віддаленому робочому місці адміністратора за допомогою комплексу портативної техніки «Мобільний кейс».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4146 додається).

Слухали:	Про втрату чинності рішення 53 (чергової) сесії шостого скликання Сєвєродонецької міської ради від 20.12.2012 року № 2310 «Про затвердження Положення про порядок встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі лікарськими засобами, товарами медичного призначення та об'єктів з надання медичних послуг населенню на території 
м. Сєвєродонецька».
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про втрату чинності рішення 53 (чергової) сесії шостого скликання Сєвєродонецької міської ради від 20.12.2012 року № 2310 «Про затвердження Положення про порядок встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі лікарськими засобами, товарами медичного призначення та об'єктів з надання медичних послуг населенню на території м. Сєвєродонецька».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4147 додається).

Слухали:	Про затвердження Програми Діяльності і розвитку та підтримки (фінансової) комунального некомерційного підприємства «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» Сєвєродонецької міської ради на 4 квартал 
2019 року».
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Програми Діяльності і розвитку та підтримки (фінансової) комунального некомерційного підприємства «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» Сєвєродонецької міської ради на
4 квартал 2019 року».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4148 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на передачу грощових коштів комунальної установи «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» до правонаступника комунального некомерційного підприємства «Сєвєродонецька міська багато- профільна лікарня «Сєвєродонецької міської ради».
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на передачу грощових коштів комунальної установи «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» до правонаступника комунального некомерційного підприємства «Сєвєродонецька міська багато - профільна лікарня» Сєвєродонецької міської ради».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4149 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 4 відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 
4 відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4150 додається).

Слухали:	Про безоплатну передачу на баланс Відділу освіти Сєвєродонецької міської ради витрат по закінченому будівництвом  об'єкту «Нове будівництво котельної КДНЗ (ясла-садок) загального розвитку №45 «Джерельце» 
с.м.т. Борівське» за адресою: м.Сєвєродонецьк, с.м.т. Борівське, вул. Колгоспна,30.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про безоплатну передачу на баланс Відділу освіти Сєвєродонецької міської ради витрат по закінченому будівництвом  об'єкту «Нове будівництво котельної КДНЗ (ясла-садок) загального розвитку №45 «Джерельце» с.м.т. Борівське» за адресою: м.Сєвєродонецьк, с.м.т. Борівське, вул. Колгоспна,30».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4151 додається).

Слухали:	Про безоплатну передачу витрат з капітального ремонту.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про безоплатну передачу витрат з капітального ремонту».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4152 додається).

Слухали:	Про створення спеціального приватизаційного фонду для зарахування коштів одержаних від приватизації державного житлового фонду м. Сєвєродонецька, та затвердження положення.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про створення спеціального приватизаційного фонду для зарахування коштів одержаних від приватизації державного житлового фонду 
м. Сєвєродонецька, та затвердження положення».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4153 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції «Міської цільової програми забезпечення функціонування комунальних підприємств, що надають житлово-комунальні і інші послуги та підпорядковані Сєвєродонецькій міській раді, на 2019 рік».
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції «Міської цільової програми забезпечення функціонування комунальних підприємств, що надають житлово-комунальні і інші послуги та підпорядковані Сєвєродонецькій міській раді, на 2019 рік».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4154 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції «Міської цільової програми утримання та поточного ремонту доріг, внутрішньо квартальних проїздів та вулиць м. Сєвєродонецька».
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції «Міської цільової програми утримання та поточного ремонту доріг, внутрішньо квартальних проїздів та вулиць 
м. Сєвєродонецька».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4155 додається).

Слухали:	Про надання ГО «Сєвєродонецька міська організація ветеранів України» у строкове безоплатне користування нежитлового приміщення за адресою: м.Сєвєродонецьк, 
вул. Гоголя, 43.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання ГО «Сєвєродонецька міська організація ветеранів України» у строкове безоплатне користування нежитлового приміщення за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул. Гоголя, 43».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4156 додається).
Слухали:	Про внесення змін до рішення Сєвєродонецької міської ради від 05.09.2019 року № 4087 «Про безоплатну передачу нерухомого майна, що є власністю територіальної громади м. Сєвєродонецька 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 внесення змін до рішення Сєвєродонецької міської ради від 05.09.2019 року № 4087 «Про безоплатну передачу нерухомого майна, що є власністю територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської області з балансу ДЮСШ ВВС «Садко» на баланс КДЮСШ 4».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4157 додається).

Слухали:	Про згоду на безоплатне прийняття з державної власності до комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської області 34 квартир, що враховуються на балансі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про згоду на безоплатне прийняття з державної власності до комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської області 34 квартир, що враховуються на балансі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4158 додається).

Слухали:	Про зміну назви КП «Сєвєродонецькархпроект» на 
КП «Сєвєродонецький інфоцентр».
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про зміну назви КП «Сєвєродонецькархпроект» на КП «Сєвєродонецький інфоцентр».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4159 додається).

Слухали:	Про створення Наглядової ради на комунальному підприємстві «Сєвєродонецький інфоцентр».
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про створення Наглядової ради на комунальному підприємстві «Сєвєродонецький інфоцентр».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4160 додається).

Слухали:	Про затвердження Статуту комунального підприємства «Сєвєродонецький інфоцентр» в новій редакції.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Статуту комунального підприємства «Сєвєродонецький інфоцентр» в новій редакції».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4161 додається).

Слухали:	Про затвердження Положення про департамент землеустрою, містобудування та архітектури Сєвєродонецької міської ради.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Положення про департамент землеустрою, містобудування та архітектури Сєвєродонецької міської ради».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4162 додається).

Слухали:	Про затвердження Детального плану частини території міста Сєвєродонецька в районі вул. Промислова, 2-г.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Детального плану частини території міста Сєвєродонецька в районі 
вул. Промислова, 2-г».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4163 додається).

Слухали:	Про присвоєння назви іменованому об'єкту - комплексу будівель та споруд ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль».
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про присвоєння назви іменованому об'єкту - комплексу будівель та споруд ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4164 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Моїсеєнку А.М.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Моїсеєнку А.М.».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4165 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Грищенку В.О.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Грищенку В.О.».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4166 додається).

Слухали:	Про передачу у власність земельної ділянки 
гр. Зінченку А.Г. 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. Зінченку А.Г. для будівництва індивідуального гаражу за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 4-с».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4167 додається).

Слухали:	Про передачу у власність земельної ділянки 
гр. Слєпньовій Р.О. для будівництва індивідуального гаражу за адресою: м. Сєвєродонецьк, мікрорайон 82.
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. Слєпньовій Р.О. для будівництва індивідуального гаражу за адресою: м. Сєвєродонецьк, мікрорайон 82».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4168 додається).

Слухали:	Про передачу у власність земельної ділянки 
гр. Юмаєвій М.А. для обслуговування  індивідуального гаражу за адресою: м. Сєвєродонецьк, 11 квартал, 
гараж 130а.
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. Юмаєвій М.А. для обслуговування  індивідуального гаражу за адресою: м. Сєвєродонецьк, 11 квартал, гараж 130а».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4169 додається).

Слухали:	Про передачу у власність земельної ділянки гр. Хамулі П.С.  для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: м. Сєвєродонецьк, село Воєводівка (ділянка № 57).
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. Хамулі П.С.  для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: м. Сєвєродонецьк, село Воєводівка (ділянка № 57)».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4170 додається).

Слухали:	Про внесення змін до договору оренди землі 
№ 040941900231 від 05.06.2009, у зв'язку з переходом права оренди на земельну ділянку до гр. Гончарової Н.К.
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 № 040941900231 від 05.06.2009, у зв'язку з переходом права оренди на земельну ділянку до гр. Гончарової Н.К.».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4171 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Черкащину Г.І. для обслуговування індивідуального гаражу за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, квартал 50, гараж 175.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Черкащину Г.І. для обслуговування індивідуального гаражу за адресою: м. Сєвєродонецьк, квартал 50, гараж 175».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4172 додається).

Слухали:	Про передачу гр. Шовген Т.Ю. в оренду земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу за адресою: м. Сєвєродонецьк, район будинку 12, по бульвару Дружби Народів, квартал 11.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу гр. Шовген Т.Ю. в оренду земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу за адресою: м. Сєвєродонецьк, район будинку 12, по бульвару Дружби Народів, квартал 11».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4173 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Єфименко В.В. для обслуговування індивідуального гаражу за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, квартал 18.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Єфименко В.В. для обслуговування індивідуального гаражу за адресою: м. Сєвєродонецьк, квартал 18».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4174 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки 
гр. Згурському В.В. для обслуговування індивідуального гаражу за адресою: м. Сєвєродонецьк, 52 квартал, гараж 92.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Згурському В.В. для обслуговування індивідуального гаражу за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
52 квартал, гараж 92».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4175 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Сушкову В.М., гр. Шевченку О.С. для обслуговування індивідуальних гаражів за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Лисичанська, 1-г, гаражі 27, 57.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Сушкову В.М., гр. Шевченку О.С. для обслуговування індивідуальних гаражів за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вул. Лисичанська, 1-г , гаражі 27, 57».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4176 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки 
гр. Матросовій Н.Г. для обслуговування торгівельного павільйону за адресою: м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, будинок 41м.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Матросовій Н.Г. для обслуговування торгівельного павільйону за адресою: м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, будинок 41м».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4177 додається).

Слухали:	Про поділ земельної ділянки, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Промислова, 2-П, що перебуває в оренді 
ТОВ «КУСТОС ІНВЕСТ».
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поділ земельної ділянки, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Промислова, 2-П, що перебуває в оренді ТОВ «КУСТОС ІНВЕСТ».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4178 додається).

Слухали:	Про поділ земельної ділянки, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Промислова, 2-У, що перебуває в оренді 
ТОВ «КУСТОС ІНВЕСТ».
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поділ земельної ділянки, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Промислова, 2-У, що перебуває в оренді ТОВ «КУСТОС ІНВЕСТ».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4179 додається).

Слухали:	Про надання гр. Алешнікову Є.Ф. 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. Алешнікову Є.Ф. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
32 квартал».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4180 додається).

Слухали:	Про надання гр. Солянику А.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. Солянику А.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 32 квартал».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4181 додається).

Слухали:	Про надання гр. Мітрохіну В.М. 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. Мітрохіну В.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 32 квартал».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4182 додається).

Слухали:	Про надання гр. Сімейку В.Ю. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 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 надання гр. Сімейку В.Ю. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 4-с».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4183 додається).

Слухали:	Про надання гр. Скринському С.Д. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вул. Ломоносова, район буд. 19-а, 
32 квартал.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Скринському С.Д. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вул. Ломоносова, район буд. 19-а, 32 квартал».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4184 додається).

Слухали:	Про надання гр. Шулюк Л.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, 82 мікрорайон, гараж 75.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Шулюк Л.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 82 мікрорайон, гараж 75».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4185 додається).

Слухали:	Про надання дозволу КП «ЖИТЛОСЕРВІС «СВІТАНОК» на розробку технічної документації із землеустрою  щодо інвентаризації земель за адресою: м. Сєвєродонецьк, проспект Хіміків, будинок 48.
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 48».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4186 додається).

Слухали:	Про надання гр. Бугайчук Л.Б. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення садівництва за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
КСТ № 4 «ОЛЬХОВЕ», земельна ділянка № 915.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Бугайчук Л.Б. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення садівництва за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, КСТ № 4 «ОЛЬХОВЕ», 
земельна ділянка № 915».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4187 додається).

Слухали:	Про затвердження гр. Довбушу В.М. технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, 83 мікрорайон, гараж 18.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження гр. Довбушу В.М. технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), за адресою: м. Сєвєродонецьк, 83 мікрорайон, гараж 18».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4188 додається).

Слухали:	Про визнання таким, що втратило чинність рішення сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання № 151 
від 30.12.2010 «Про визначення тимчасового Порядку оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки під об'єктами нерухомості, на які відсутні правовстановлюючі документи».
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про визнання таким, що втратило чинність рішення сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання № 151 від 30.12.2010 «Про визначення тимчасового Порядку оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки під об'єктами нерухомості, на які відсутні правовстановлюючі документи».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4189 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення 65-ої (позачергової) сесії міської ради від 12.06.2019 № 3774 «Про надання 
гр. Антоненку Д.Ю. та гр. Ізотовій Л.П.  дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуальних гаражів, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 36 квартал».
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 65-ої (позачергової) сесії міської ради від 12.06.2019 № 3774 «Про надання гр. Антоненку Д.Ю. та гр. Ізотовій Л.П.  дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуальних гаражів, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 36 квартал».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4190 додається).

Слухали:	Про затвердження Статуту комунального підприємства «Сєвєродонецькводоканал».
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Статуту комунального підприємства «Сєвєродонецькводоканал».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4191 додається).

Слухали:	Про введення додатково штатних одиниць асистента вчителя у штатні розклади закладів загальної середньої освіти підпорядкованих відділу освіти Сєвєродонецької міської ради.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про введення додатково штатних одиниць асистента вчителя у штатні розклади закладів загальної середньої освіти підпорядкованих відділу освіти Сєвєродонецької міської ради».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4192 додається).

Слухали:	Про затвердження штатної чисельності працівників Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 4 відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради.
Доповідав:	Кузьмінов О.Ю. – перший заступник міського голови. 
Виступили:	Ніжельська О.С. – депутат міської ради, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ»; 
	Водяник Р.В. – депутат міської ради, обраний від ПП «Опозиційний блок»; 
	Лішик О.П. – депутат міської ради, обрана від ПП БПП «СОЛІДАРНІСТЬ».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження штатної чисельності працівників Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 4 відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4193 додається).

Слухали:	Про надання права КП «Сєвєродонецьке підприємство благоустрою та ритуальної служби» щодо укладання договору про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення торгових майданчиків, засобів пересувної мережі, атракціонів та тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Сєвєродонецька.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови. 
Виступили:	Попов М.П.  – депутат міської ради, обраний від  ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ»; 
	Бутков І. М.  –  депутат міської ради, голова постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, обраний від ПП «Опозиційний блок».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання права КП «Сєвєродонецьке підприємство благоустрою та ритуальної служби» щодо укладання договору про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення торгових майданчиків, засобів пересувної мережі, атракціонів та тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Сєвєродонецька».
За – 23; 
Проти – 3; 
Утрималось – 1; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4194 додається).

Слухали:	Про скасування рішень Сєвєродонецької міської ради від 22.06.2017 року №1545 та від 06.03.2018 року №2401 щодо припинення юридичної особи - комунального підприємства  «Сєвєродонецькархпроект».
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Виступили:	Ніжельська О.С. – депутат міської ради, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ»; 
	Бутков І. М. –   депутат міської ради, голова постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, обраний від ПП «Опозиційний блок».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про скасування рішень Сєвєродонецької міської ради від 22.06.2017 року №1545 та від 06.03.2018 року №2401 щодо припинення юридичної особи - комунального підприємства  «Сєвєродонецькархпроект».
За – 21; 
Проти – 0; 
Утрималось – 2; 
Не голосувало – 2.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4195 додається).

Слухали:	Про надання гр. Шведову Д.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, 32 квартал.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Виступила:	Мартиненко О.О. – депутат міської ради, обрана від ПП «Опозиційний блок». 
	Повідомила про те, що згідно положень ст.ст. 1; 4; 14 Закону України «Про запобігання корупції» у неї є наявний конфлікт інтересів з питань № 41 та № 42 порядку денного  і вона брати участь у голосуванні не буде. 
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Шведову Д.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 32 квартал».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4196 додається).

Слухали:	Про надання гр. Мартиненку О.Я. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, 32 квартал.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Мартиненку О.Я. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
32 квартал».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4197 додається).

Слухали:	Про організацію ефективного медичного обслуговування в загальноосвітніх закладах Сєвєродонецької міської ради.
Доповідала:	Чмирьова Г.І. – депутат міської ради, обрана від ПП «Опозиційний блок».
Виступили:	Ніжельська О.С. – депутат міської ради, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ»; 
	Бутков І. М.  –  депутат міської ради, голова постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, обраний від ПП «Опозиційний блок».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про організацію ефективного медичного обслуговування в загальноосвітніх закладах Сєвєродонецької міської ради».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4198 додається).

Слухали:	Про внесення змін до Регламенту міської ради сьомого скликання.
Доповідав:	Бутков І. М.  –  депутат міської ради, голова постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, обраний від ПП «Опозиційний блок».
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».
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до Регламенту міської ради сьомого скликання».
За – 20; 
Проти – 3; 
Утрималось – 1; 
Не голосувало – 2.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4199 додається).

Різне:

Виступили:	Летюча Л.Л. – депутат міської ради, обраний від ПП БПП «СОЛІДАРНІСТЬ». 
	Запропонувала розглянути діяльність відділу освіти Сєвєродонецької міської ради. 
Бутков І. М.  –  депутат міської ради, голова постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, обраний від ПП «Опозиційний блок».
Запропонував на наступній сесії заслухати звіт щодо роботи відділу освіти.
Агафонова В.П. – мешканка міста.



Головуючий:	На цьому порядок денний сімдесят другої (позачергової)  сесії міської ради вичерпано. 	Сесію оголошую закритою.






Секретар ради							В.П. Ткачук 




