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СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА


ПРОТОКОЛ
Сімдесят четверта   (чергової)  сесії 
VII скликання



Перше пленарне засідання.
04.12.2019 р.
м. Сєвєродонецьк


Головуючий:	Ткачук В.П.  – секретар ради.

Присутні:	27  депутатів міської ради.

Відсутні депутати:  Анпілогов Д.В., Бутков І.М., Буткова О.М., Лішик О.П., Марініч Е.Ю.,  Фурман Ю.А., Шевченко В.І. 


Протокольний запис: засідання сімдесят четвертої   (чергової)  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 четвертої   (чергової) сесії  відкритим.


Лунає Гімн України.


Слухали:	Про формування порядку денного сімдесят четвертої   (чергової) сесії міської ради.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.

Порядок денний сімдесят четвертої   (чергової) сесії міської ради:

1.	Про звіт  щодо  виконання  міського бюджету м. Сєвєродонецька 
за 9 місяців 2019 року.
2.	Про внесення змін до міського бюджету м. Сєвєродонецька на 2019 рік.
3.	Про затвердження «Програми  розвитку  малого і  середнього підприємництва в м. Сєвєродонецьку на 2010 рік».
4.	Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Сєвєродонецькою міською радою на 2020 рік.
5.	Про затвердження «Програми надання шефської допомоги військовій частині А3488 на 2020 рік».
6.	Про звільнення на 2020 рік від сплати державного мита Служби у справах дітей Сєвєродонецької міської ради.
7.	Про затвердження Положення про Реєстр територіальної громади міста Сєвєродонецьк.
8.	Про затвердження загальної чисельності працівників виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради.
9.	Про встановлення заступнику міського голови Свєтікову О.О. надбавки за вислугу років.
10.	Про затвердження програми «Діяльності і розвитку Управління охорони здоров'я Сєвєродонецької міської ради» на 2020 рік.
11.	Про затвердження штатної чисельності працівників Комплексної дитячо- юнацької спортивної школи 4 відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради.
12.	Про  внесення змін  до  Додатку 1 рішення  сесії міської   ради  
від  19.02.2019р. № 3325 «Про внесення змін до рішення сесії  міської  ради  від  22.01.2019 року № 3288 «Про затвердження «Комплексної міської цільової програми «Турбота» на 2019 рік».
13.	Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 12 «Малюк» Сєвєродонецької міської ради.
14.	Про надання в безоплатне користування приміщень закладів загальної середньої освіти для розміщення гуртків, секцій, творчих об'єднань закладів позашкільної освіти відділу освіти Сєвєродонецької міської ради.
15.	Про введення однієї штатної одиниці юриста за рахунок виведення однієї штатної одиниці прибиральника службових приміщень у штатному розписі Сєвєродонецького дитячо-юнацького комплексу «Юність».
16.	Про внесення змін до рішення п'ятдесят восьмої (чергової) сесії сьомого скликання Сєвєродонецької міської ради від 19.02.2019 року № 3309 «Про затвердження «Міської цільової програми благоустрою на території міста Сєвєродонецька на 2019 рік».
17.	Про безоплатну передачу на баланс Відділу освіти Сєвєродонецької міської ради витрат по закінченому будівництвом об'єкту «Капітальний ремонт КДНЗ № 43».
18.	Про безоплатну передачу на баланс Відділу освіти Сєвєродонецької міської ради витрат по закінченому будівництвом об'єкту «Будівництво  павільйону КДНЗ (ясла-садок) загального розвитку № 45 «Джерельце» Сєвєродонецької міської ради за адресою: смт. Борівське, 
вул. Колгоспна, 30».
19.	Про безоплатну передачу на баланс Сєвєродонецькій міській раді витрат по закінченому будівництвом об'єкту «Реконструкція покрівлі адміністративної будівлі за адресою: бульвар Дружби Народів, 32».
20.	Про безоплатну передачу на баланс КП «Сєвєродонецькліфт» витрат по закінченому будівництвом об'єкту «Будівництво світлофорного об'єкту (пер. вул. Єгорова - вул. Об'їзна)».
21.	Про безоплатну передачу на баланс Фонду комунального майна Сєвєродонецької міської ради витрат по закінченому будівництвом об'єкту «Реконструкція адміністративної будівлі по вул. Леніна, 32а, 
м. Сєвєродонецьк».
22.	Про визначення порядку здійснення нарахування взаєморозрахунків між споживачами та комунальними підприємствами.
23.	Про  затвердження  міської  цільової  Програми  захисту  населення  і  території м. Сєвєродонецька від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2020рр.
24.	Про затвердження Положення про місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення міста Сєвєродонецька.
25.	Про затвердження Програми приватизації (відчуження) об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька 
на 2020 рік.
26.	Про внесення змін до рішення Сєвєродонецької міської ради 
від 18.05.2017 року № 1398 «Про згоду на безоплатну передачу з комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської області у державну власність до сфери управління ДСА України об'єкту нерухомого майна, що розташований за  адресою:  
м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, буд. 19».
27.	Про внесення змін до рішення 57-ї (позачергової) сесії Сєвєродонецької міської ради сьомого скликання від 22.01.2019 року № 3242 «Про затвердження Програми відчуження об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька на 2019 рік».
28.	Про затвердження Звіту про виконання Плану заходів 
на ІІІ квартал 2019р. щодо використання амортизаційних відрахувань за квітень-червень 2019р., наданого концесіонером - 
ТОВ «ТАУН СЕРВІС».
29.	Про збільшення статутного капіталу комунального підприємства «Сєвєродонецький інфоцентр».
30.	Про затвердження Статуту комунального підприємства «Сєвєродонецький інфоцентр» в новій редакції».
31.	Про припинення права користування земельною ділянкою 
ДП «Сєвєродонецька автобаза» ЗАТ «Луганськбудтранс».
32.	Про продаж земельної ділянки комунальної власності гр. Азарову О.М.
33.	Про продаж земельної ділянки комунальної власності гр. Рєпіній О.Ю. для обслуговування блоку № 3 торговельно-помислово-продовольчого комплексу.
34.	Про продаж земельної ділянки комунальної власності гр. Рєпіній О.Ю. для обслуговування блоку № 4 торговельно-помислово-продовольчого комплексу.
35.	Про продаж земельної ділянки комунальної власності гр. Рєпіній О.Ю. для обслуговування блоку № 5 торговельно-помислово-продовольчого комплексу.
36.	Про передачу у власність земельної ділянки гр. Рузанову А.В. для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вул. Новікова, 4-с.
37.	Про передачу в постійне користування земельної ділянки 
КП «Сєвєродонецьке підприємство благоустрою та ритуальної служби» для розміщення тимчасової споруди на зупинці приміського та міжміського транспорту, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
шосе Будівельників, в районі автостанції м. Сєвєродонецьк.
38.	Про передачу Головному управлінню Національної поліції в Луганській області земельної ділянки в постійне користування для обслуговування спеціального майданчика та стоянки затриманого транспорту, за адресою: м. Сєвєродонецьк, в районі заводу опорів по вул. Новікова.
39.	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Подєйку М.В. для обслуговування прибудови з окремим входом до приміщення магазину промислових товарів, за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, будинок 16.
40.	Про передачу у власність земельної ділянки гр. Гоняйло Ю.С. для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою:  м. Сєвєродонецьк, вулиця Лисичанська, 1-г, гараж 92.
41.	Про передачу у власність земельної ділянки гр. Прілєпіну С.В., 
гр. Зорік Г.С., гр. Гавриленко Н.І., для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Ломоносова, буд. 13.
42.	Про передачу у власність земельної ділянки гр. Коновалову Д.П. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
село Воєводівка, (ділянка № 49).
43.	Про розгляд питання передачі у власність гр. Пряхіній Л.Й. земельної ділянки для обслуговування індивідуального  гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, 59 квартал.
44.	Про розгляд питання передачі у власність гр. Берьозкіній Є.С. земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, 11а квартал.
45.	Про передачу в оренду  земельної ділянки гр. Сергієнко Л.Д.  для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 54 квартал, гараж № 56.
46.	Про передачу в оренду  земельної ділянки гр. Дубініній  Ю.В.  для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 71 квартал, гараж 1119.
47.	Про передачу в оренду  земельної ділянки гр. Ляненку І.О.  для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 71 квартал.
48.	Про передачу в оренду  земельної ділянки гр. Стрюку А.М.  для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, в районі будинку № 1, по вул. Донецька, квартал 35.
49.	Про передачу в оренду  земельної ділянки гр. Кліменко Т.М.  для обслуговування  індивідуального  гаражу,  за адресою:   
м. Сєвєродонецьк,     1 квартал.
50.	Про передачу в оренду  земельної ділянки гр. Бабенчук О.В.  для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, квартал 18а.
51.	Про передачу в оренду  земельної ділянки гр. Касяновій О.С.  для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, район будинку 19А по вул. Ломоносова, квартал 32.
52.	Про передачу в оренду  земельної ділянки гр. Кондратенко Н.М.  для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, квартал 56.
53.	Про передачу в оренду  земельної ділянки гр. Решетняку О.Ю.  для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 26 квартал.
54.	Про передачу в оренду  земельної ділянки гр. Кухаревій О.Б.  для обслуговування окремого   входу   до   приміщення магазину канцелярських товарів, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вулиця Донецька, будинок 50.
55.	Про внесення змін до договору оренди землі № 441290004000651 від 19.01.2012,  у  зв'язку  з  переходом  права  оренди  на земельну  ділянку  до гр. П'ятниці О.В.
56.	Про внесення змін до договору оренди землі № 4412900000050240038 від 31.01.2014,  у  зв'язку  з  переходом  права оренди  на  земельну  ділянку  до гр. Корнєй І.І.
57.	Про внесення змін до договору оренди землі № 441290004000764 
від 27.02.2012,  у  зв'язку  з  переходом  права  оренди  на  земельну  ділянку до гр. Ломової А.Г.
58.	Про поновлення договору оренди землі № 4412900000050590118 
від 24.11.2016 гр. Ларіну Є.А.
59.	Про поновлення договору оренди землі № 4412900000050590119 
від 24.11.2016 гр. Ларіну Є.А.
60.	Про поновлення договору оренди землі № 4412900000050590120 
від 24.11.2016 гр. Ларіну Є.А.
61.	Про внесення змін до договору оренди землі № 040641900207 
від 05.06.2006, у  зв'язку  з  переходом  права  оренди  на  земельну  ділянку до гр. Блудова О.А.
62.	Про внесення змін до договору оренди землі № 040941900162 
від 23.04.2009, у  зв'язку  з  переходом  права  оренди  на  земельну  ділянку до гр. Брайлівської О.В.
63.	Про внесення змін до договору оренди землі № 4412900000050300262 від 11.03.2019, у  зв'язку  з  переходом  права  оренди  на  земельну  ділянку до гр. Мартиненко К.О.
64.	Про внесення змін до договору оренди землі № 040641900461 
від 13.12.2006, у  зв'язку  з  переходом  права  оренди  на  земельну  ділянку до ТОВ «ЛЮТАРС ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «МАГАЗИН ПРОДУКТИ».
65.	Про надання гр. Шаповалову С.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 71 квартал, гараж 6.
66.	Про надання гр. Нарижному І.Є. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 52 квартал.
67.	Про надання гр. Москалику В.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 82 мікрорайон, гараж 73.
68.	Про надання гр. Азарову М.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 80 мікрорайон, гараж 16.
69.	Про надання гр. Смолію С.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 71 квартал.
70.	Про надання гр. Попік Л.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 57 квартал.
71.	Про надання гр. Колесніченко О.Ф. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 71 квартал.
72.	Про надання гр. Кисловському П.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 58 квартал.
73.	Про надання гр. Єгорову А.Ю. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 18а квартал.
74.	Про надання гр. Вітер І.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 3 квартал.
75.	Про надання гр. Балукову В.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вул. Новикова, 4-с.
76.	Про надання гр. Лазебнику Р.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вул. Новикова, 4-с.
77.	Про надання гр. Заічці О.Є. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вул. Новикова, 4-с.
78.	Про надання гр. Сергієнко А.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вул. Новикова, 4-с.
79.	Про розгляд питання надання гр. Хильку В.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для реконструкції під індивідуальний гараж, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 37Б.
80.	Про розгляд питання надання гр. Юрченко Н.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для ведення особистого селянського господарства, в межах населеного пункту 
м. Сєвєродонецька.
81.	Про розгляд питання надання гр. Юрченку Є.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для ведення особистого селянського господарства, в межах населеного пункту 
м. Сєвєродонецька.
82.	Про надання гр. Гавриленко Н.І., гр. Прілєпіну С.В., гр. Зорік Г.С.  дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Ломоносова, буд. 13.
83.	Про надання гр. Тетерятник Т.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки обслуговування господарської споруди, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 30 квартал.
84.	Про надання ТОВ «СОЛАР ЕНЕРДЖИ ГРУП ІННОВЕЙШН»  дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у зв'язку зі зміною цільового призначення, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Промислова, 2-Р.
85.	Про надання ТОВ «СОЛАР ЕНЕРДЖИ ГРУП ІННОВЕЙШН»  дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у зв'язку зі зміною цільового призначення, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вул. Промислова, 2г.
86.	Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Максимову М.О. (для обслуговування індивідуального гаражу), за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, 72 квартал, гараж 80.
87.	Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Матусяк Л.Г. (для обслуговування індивідуального гаражу), за адресою: м. Сєвєродонецьк, вулиця Юності, гараж 19.
88.	Про зміну цільового призначення земельної ділянки КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» для улаштування котельні, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Ломоносова, 19.
89.	Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки 
гр. Бабаян Д.Я. для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 83 мікрорайон, гараж 48.
90.	Про затвердженя технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності під комплекс будівель та споруд Сєвєродонецької міської друкарні, що розташовані в межах Сєвєродонецької міської ради за адресою: м. Сєвєродонецьк, вулиця Єгорова, 37 та передачу земельної ділянки в оренду 
ПрАТ «Сєвєродонецька міська друкарня».
91.	Про зупинення рішення п'ятдесятої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради № 2802 від 30.08.2018 «Про надання гр. Овсянніковій І.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування господарської споруди, за адресою: м. Сєвєродонецьк, район будинку 36 по вулиці Першотравнева, квартал 45».
92.	Про внесення змін до рішення 66-ої (позачергової) сесії міської ради 
від 26.07.2019 № 3892 «Про надання дозволу  на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок».
93.	Про внесення змін до рішення 69-ої (позачергової) сесії міської ради 
від 05.09.2019 № 4069 «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».
94.	Про внесення змін до рішення 72-ої (позачергової сесії міської ради 
від 09.10.2019 № 4187 «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».
95.	Про затвердження Програми інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2020 рік.
96.	Про звернення до Генерального прокурора України, Ради національної безпеки і оборони України, голови Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая, народних депутатів України Олексія Кузнєцова, Максима Ткаченка, Юлія Іоффе, Сергія Дунаєва, Вікторії Гриб.
97.	Про затвердження Положення про громадську раду при Сєвєродонецькій  міській раді.
98.	Про внесення змін до рішення 73-ї (позачергової) сесії Сєвєродонецької міської ради № 4292 від 30.10.2019р. «Про відмову в реєстрації депутатської групи «Відповідальні сєвєродончани».

Додаткові питання:

1.	Про затвердження звернення до прокурора Луганської області щодо притягнення Казакова В.В. до відповідальності за ст. 367 КК України.
2.	Про затвердження «Програми діяльності і розвитку Комунального некомерційного підприємства «Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Сєвєродонецької міської ради 
на 2020 рік.
3.	Про затвердження Програми діяльності і розвитку та підтримки (фінансової) Комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр» Сєвєродонецької міської ради 
на 2020 року.
4.	Про затвердження Програми діяльності і розвитку та підтримки (фінансової) Комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка» Сєвєродонецької міської ради 
на І квартал 2020 року.
5.	Про затвердження Програми діяльності і розвитку та підтримки (фінансової) Комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка» Сєвєродонецької міської ради 
на період ІІ-ІV кварталів 2020 року (комунальні послуги).
6.	Про безоплатну передачу майна, що є власністю територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської області з балансу КП «Житлосервіс «Світанок» на баланс КП «Сєвєродонецький інфоцентр».
7.	Про безоплатну передачу майна, що є власністю територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської області з балансу 
КП «Сєвєродонецьккомунсервіс» на баланс КП «Сєвєродонецький інфоцентр».
8.	Про безоплатну передачу майна, що є власністю територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської області з балансу 
КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» на баланс КП «Сєвєродонецький інфоцентр».
9.	Про припинення права користування земельною ділянкою Управлінню охорони здоров'я Сєвєродонецької міської ради та передачу в постійне користування КНП «Сєвєродонецька міська багато профільна лікарня» Сєвєродонецької міської ради земельної ділянки за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вул. Юності, 7, квартал 10.
10.	Про припинення права користування земельною ділянкою 
КП «Житлосервіс «ЕВРІКА» та передачу в постійне користування 
КП «Житлосервіс «СВІТАНОК» земельної ділянки за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 115.
11.	Про передачу у власність земельної ділянки гр. Булаві В.І. для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Лисичанська, гараж 138.
12.	Про передачу у власність земельної ділянки гр. Фісун М.С. для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, мікрорайон 82.
13.	Про передачу у власність земельної ділянки гр. Кочиній Ю.С. для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, мікрорайон 82.
14.	Про передачу у власність земельної ділянки гр. Рудю Г.В. для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, мікрорайон 82.
15.	Про передачу у власність земельної ділянки гр. Грищенко М.І. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вул. Сонячна, 23.
16.	Про поновлення договору оренди землі гр. Показаніковій Л.В.
17.	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Малахову С.О. для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 27 квартал, гараж 82.
18.	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Пшенянік Н.В. для обслуговування окремого входу до нежитлового приміщення за адресою: м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардійський, буд. 47/111.
19.	Про передачу в оренду земельних ділянок гр. Пивоваровій Г.Л. для обслуговування окремого входу та приямків до нежитлового приміщення, за адресою: м. Сєвєродонецьк, шосе Будівельників, будинок 21.
20.	Про внесення змін до договору оренди землі № 44129000000600250012 від 24.10.2013, у зв'язку з переходом права оренди на земельну ділянку до гр. Адамяна Г.А. та ТОВ «ХІМПРОМПОСТАЧ».
21.	Про внесення змін до договору оренди землі № 4412900000050290086 від 03.10.2019,   у   зв'язку   з   переходом   права   оренди   на  земельну  ділянку   до гр. Звичайного М.М.
22.	Про внесення змін до договору оренди землі № 4412900000050290087 від 03.10.2019,   у   зв'язку   з   переходом   права   оренди   на  земельну  ділянку   до гр. Кунченко О.С.
23.	Про внесення змін до договору оренди землі № 4412900000050290089 від 03.10.2019,   у   зв'язку   з   переходом   права   оренди   на  земельну  ділянку   до гр. Приходька Є.В.
24.	Про внесення змін до договору оренди землі № 4412900000050290085 від 03.10.2019,   у   зв'язку   з   переходом   права   оренди   на  земельну  ділянку   до гр. Купіна О.О.
25.	Про внесення змін до договору оренди землі № 4412900000060300005 від 24.09.2015,   у   зв'язку   з   переходом   права   оренди   на  земельну  ділянку   до гр. Усова Д.Г.
26.	Про внесення змін до договору оренди землі № 040841900391 
від 29.09.2008,   у   зв'язку   з   переходом   права   оренди   на  земельну  ділянку   до ПСП «ЛЕВАДА».
27.	Про внесення змін до договору оренди землі № 4412900000050360055 від 08.07.2019,   у   зв'язку   з   переходом   права   оренди   на  земельну  ділянку   до гр. Щеглова О.В.
28.	Про затвердження висновків Комісії по вирішенню земельних спорів у межах Сєвєродонецької міської ради щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства.
29.	Про надання гр. Бойко Г.Є. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 17 квартал.
30.	Про надання гр. Височіну В.Ю. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вул. Новікова, 4-с.
31.	Про надання гр. Шокун Р.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування окремого входу до квартири з метою реконструкції під магазин промислових товарів, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
просп. Центральний 43, кв. 2.
32.	Про надання гр. Ісхакову Г.З. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вул. Лисичанська, буд. 33.
33.	Про надання відділу освіти Сєвєродонецької міської ради згоди на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту.
34.	Про внесення змін до рішення сесії міської ради № 3224 від 09.01.2019р. «Про затвердження Програми з розроблення містобудівної документації на території Сєвєродонецької міської ради на 2019 рік».
35.	Про внесення змін до рішення 67-ої (позачергової) сесії міської ради від 19.08.2019 № 4022 «Про надання гр. Попову Г.В., гр. Бороду лі І.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для обслуговування окремих входів до приміщення закусочної, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вулиця Курчатова, 
будинок 8».
36.	Про внесення змін до рішення 72-ої (позачергової) сесії міської ради від 09.10.2019 № 4182 «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».

Головуючий:	Є пропозиція прийняти за основу порядок денний. Якщо нема заперечень, прошу  проголосувати.
Голосування:	Прийняти за основу порядок денний сімдесят четвертої   (чергової) сесії міської ради.
За – 23; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 4. 
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 преміювання першого заступника міського голови, заступників  міського голови та керуючого справами виконкому міської ради з нагоди святкування  Дня місцевого самоврядування». 
Виступив:	Кузьмінов Ю.К. – депутат міської ради, обраний від ПП «Опозиційний блок». 
	На виконання положень ст.ст. 1; 4; 14 Закону України «Про запобігання корупції» повідомив про наявність у нього конфлікту інтересів та зробив заяву, що він голосувати з цього питання не буде.
Головуючий:	Надійшла пропозиція від депутата Водяника Р.В.
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Включити до порядку денного питання «Про преміювання першого заступника міського голови, заступників  міського голови та керуючого справами виконкому міської ради з нагоди святкування  Дня місцевого самоврядування».
За – 23; 
Проти – 2; 
Утрималось – 1; 
Не голосувало – 1. 
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 преміювання секретаря міської ради  з нагоди святкування  Дня місцевого самоврядування».
Головуючий:	На виконання положень ст.ст. 1; 4; 14 Закону України «Про запобігання корупції» повідомив про наявність у нього конфлікту інтересів та зробив заяву, що він голосувати з цього питання не буде.
	Надійшла пропозиція від депутата Водяника Р.В.
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Включити до порядку денного питання «Про преміювання секретаря міської ради з нагоди святкування  Дня місцевого самоврядування». 
За – 22; 
Проти – 2; 
Утрималось – 1; 
Не голосувало – 2.
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 призначення Попової С.Л. на посаду генерального директора комунального підприємства «МедіяПростір» Сєвєродонецької міської ради». 
Головуючий:	Надійшла пропозиція від депутата Водяника Р.В.
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Включити до порядку денного питання «Про призначення Попової С.Л. на посаду генерального директора комунального підприємства «МедіяПростір» Сєвєродонецької міської ради». 
За – 22; 
Проти – 1; 
Утрималось – 2; 
Не голосувало – 2. 
Пропозиція прийнята.

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

Виступив:	Куниця С.П.  – депутат міської ради, голова депутатської фракції ПП «Опозиційний блок». 
	Запропонував внести до порядку денного питання «Про поновлення на посаді міського голови Казакова Валентина Васильовича». 
Головуючий:	Надійшла пропозиція від депутата Куниці С.П.
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Включити до порядку денного питання «Про поновлення на посаді міського голови Казакова Валентина Васильовича».
За – 24; 
Проти – 1; 
Утрималось – 1; 
Не голосувало – 1. 
Пропозиція прийнята.

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

Виступив:	Куниця С.П.  – депутат міської ради, голова депутатської фракції ПП «Опозиційний блок».
	Запропонував внести до порядку денного питання «Про дострокове припинення  повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича». 
Головуючий:	Надійшла пропозиція від депутата Куниці С.П.
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Включити до порядку денного питання «Про дострокове припинення  повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича». 
За – 23; 
Проти – 1; 
Утрималось – 1; 
Не голосувало – 2. 
	Пропозиція прийнята.

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

Виступив:	Старицький В.О. – депутат міської ради, обраний від РП Олега Ляшка. 
	Запропонував внести до порядку денного питання «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». 
Головуючий:	Надійшла пропозиція від депутата Старицького В.О. 
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Включити до порядку денного питання «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 – одноголосно. 
	Пропозиція прийнята.

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

Виступив:	Старицький В.О. – депутат міської ради, обраний від РП Олега Ляшка. 
	Запропонував внести до порядку денного питання «Про затвердження нової редакції  «Міської цільової програми відновлення та розвитку центрального парку культури та відпочинку м. Сєвєродонецька на 2019 рік». 
Головуючий:	Надійшла пропозиція від депутата Старицького В.О. 
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Включити до порядку денного питання «Про затвердження нової редакції  «Міської цільової програми відновлення та розвитку центрального парку культури та відпочинку 
м. Сєвєродонецька на 2019 рік».
За – одноголосно.
	Пропозиція прийнята. 

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

Виступив:	Гавриленко А.А.  – депутат міської ради, обраний від ПП «Опозиційний блок». 
	Запропонував внести до порядку денного питання «Щодо участі у проекті «Механізм підтримки послуг з енергоефективності для громадських будівель». 
Головуючий:	Надійшла пропозиція від депутата Гавриленка А.А.
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Включити до порядку денного питання «Щодо участі у проекті «Механізм підтримки послуг з енергоефективності для громадських будівель». 
	За – одноголосно. 
	Пропозиція прийнята. 

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

Виступив:	Старицький В.О. – депутат міської ради, обраний від РП Олега Ляшка. 
	Запропонував внести до порядку денного питання «Про затвердження нової редакції  «Міської цільової програми «Утримання кладовищ м.Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2019 рік».
Головуючий:	Надійшла пропозиція від депутата Старицького В.О.
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Включити до порядку денного питання «Про затвердження нової редакції  «Міської цільової програми «Утримання кладовищ м.Сєвєродонецька та прилеглих селищ 
на 2019 рік».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 1.
Пропозиція прийнята. 

Головуючий:	запропонував включити до порядку денного питання «Про внесення змін до рішення 40-ї (позачергової) сесії Сєвєродонецької міської ради від 23.02.18р. № 2243 «Про затвердження Положення про застосування програмно - технічного комплексу електронної системи голосування «ВІЧЕ» та он-лайн трансляції в Сєвєродонецькій міській раді». 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	включити до порядку денного питання «Про внесення змін до рішення 40-ї (позачергової) сесії Сєвєродонецької міської ради від 23.02.18р. № 2243 «Про затвердження Положення про застосування програмно - технічного комплексу електронної системи голосування «ВІЧЕ» та он-лайн трансляції в Сєвєродонецькій міській раді». 
	За – одноголосно. 
	Пропозиція прийнята. 

Головуючий:	запропонував включити до порядку денного питання «Про внесення змін до рішення 63-ї сесії Сєвєродонецької міської ради від 10.05.2019р. № 3542 «Про затвердження Регламенту Сєвєродонецької міської ради VII скликання в новій редакції». 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	включити до порядку денного питання «Про внесення змін до рішення 63-ї сесії Сєвєродонецької міської ради 
від 10.05.2019р. № 3542 «Про затвердження Регламенту Сєвєродонецької міської ради VII скликання в новій редакції». 
За – 26; 
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 сімдесят четвертої   (чергової) сесії міської ради.
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1. 
Пропозиція прийнята, порядок денний сімдесят четвертої   (чергової) сесії міської ради затверджено в цілому.

Головуючий: 	зачитав повідомлення депутата Кочиної Ю.С. на виконання положень ст.ст. 1; 4; 14 Закону України «Про запобігання корупції» у неї є  наявний конфлікт інтересів по наступним питанням: додаткове № 12 «Про передачу у власність земельної ділянки гр. Фісун М.С. для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, мікрорайон 82», додаткове № 13 «Про передачу у власність земельної ділянки гр. Кочиній Ю.С. для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, мікрорайон 82» та додаткове № 14 «Про передачу у власність земельної ділянки гр. Рудю Г.В. для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, мікрорайон 82»,  у зв’язку з чим вона брати участь в обговоренні та голосуванні з цих  питань не буде.

Головуючий:	запропонував змінити порядок розгляду питань порядку денного, а саме; 
	першим розглянути питання «Про внесення змін до рішення 63-ї сесії Сєвєродонецької міської ради від 10.05.2019р. 
№ 3542 «Про затвердження Регламенту Сєвєродонецької міської ради VII скликання в новій редакції»; 
	другим питання «Про внесення змін до рішення 40-ї (позачергової) сесії Сєвєродонецької міської ради від 23.02.18р. № 2243 «Про затвердження Положення про застосування програмно- технічного комплексу електронної системи голосування «ВІЧЕ» та он-лайн трансляції в Сєвєродонецькій міській раді». 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	змінити порядок розгляду питань порядку денного, а саме; 
	першим розглянути питання «Про внесення змін до рішення 63-ї сесії Сєвєродонецької міської ради від 10.05.2019р. 
№ 3542 «Про затвердження Регламенту Сєвєродонецької міської ради VII скликання в новій редакції»; 
	другим питання «Про внесення змін до рішення 40-ї (позачергової) сесії Сєвєродонецької міської ради від 23.02.18р. № 2243 «Про затвердження Положення про застосування програмно- технічного комплексу електронної системи голосування «ВІЧЕ» та он-лайн трансляції в Сєвєродонецькій міській раді». 
	За – одноголосно. 
	Пропозиція прийнята. 

Головуючий:	Переходимо до розгляду питань порядку денного .

Слухали:	Про внесення змін до рішення 63-ї сесії Сєвєродонецької міської ради від 10.05.2019р. № 3542 «Про затвердження Регламенту Сєвєродонецької міської ради VII скликання в новій редакції».
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 
63-ї сесії Сєвєродонецької міської ради від 10.05.2019р. 
№ 3542 «Про затвердження Регламенту Сєвєродонецької міської ради VII скликання в новій редакції».
За – 22; 
Проти – 3; 
Утрималось – 2. 
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4298 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення 40-ї (позачергової) сесії Сєвєродонецької міської ради від 23.02.18р. № 2243 «Про затвердження Положення про застосування програмно - технічного комплексу електронної системи голосування «ВІЧЕ» та он-лайн трансляції в Сєвєродонецькій міській раді.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Виступили:	Грачова Т.В. – депутат міської ради, обрана від ПП «Наш край». 
	Запропонувала прийняти даний проєкт рішення «за основу». 
	Журба Ю.А. – керуючий справами виконкому. 
Головуючий:	надійшла пропозиція від депутат Грачової Т.В. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	прийняти проєкт  рішення «Про внесення змін до рішення 40-ї (позачергової) сесії Сєвєродонецької міської ради 
від 23.02.18р. № 2243 «Про затвердження Положення про застосування програмно - технічного комплексу електронної системи голосування «ВІЧЕ» та он-лайн трансляції в Сєвєродонецькій міській раді» за основу. 
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1. 
Пропозиція прийнята.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 40-ї (позачергової) сесії Сєвєродонецької міської ради від 23.02.18р. № 2243 «Про затвердження Положення про застосування програмно - технічного комплексу електронної системи голосування «ВІЧЕ» та он-лайн трансляції в Сєвєродонецькій міській раді» в цілому.
За – 21; 
Проти – 2; 
Утрималось – 1; 
Не голосувало – 3. 
Пропозиція прийнята.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4299 додається).

Слухали:	Про звіт  щодо  виконання  міського бюджету 
м. Сєвєродонецька за 9 місяців 2019 року.
Доповідала:	Багрінцева М.І. – начальник фінансового управління міської ради. 
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про звіт  щодо  виконання  міського бюджету м. Сєвєродонецька за 9 місяців 2019 року».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4300 додається).

Слухали:	Про внесення змін до міського бюджету м. Сєвєродонецька на 2019 рік.
Доповідала:	Багрінцева М.І. – начальник фінансового управління міської ради.
Виступили:	Ніжельська О.С. – депутат міської ради, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ»; 
	Грачова Т.В. – депутат міської ради, обрана від ПП «Наш край»; 
	Ольшанський О.В. – заступник міського голови, начальник фонду комунального майна міської ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до міського бюджету м. Сєвєродонецька на 2019 рік».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4301 додається).

Виступив:	Водяник Р.В.   –  депутат міської ради, обраний від ПП «Опозиційний блок».
	Запропонував розглянути «пакетом» наступні питання порядку денного: №№ 3–15, (за виключенням питання № 9) та додаткові питання №№ 2; 3; 4; 5.
Головуючий:	надійшла пропозиція від депутата Водяника Р.В. 
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
Голосування:	розглянути «пакетом» наступні питання порядку денного: №№ 3–15, (за виключенням питання № 9) та додаткові питання №№ 2; 3; 4; 5.
	За – 23; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 3.
	Пропозиція прийнята.
Головуючий:	По кожному з цих питань є проєкти рішень. Хто за прийняття даних проектів рішень «пакетом» по суті, прошу голосувати.
Голосування:	Прийняти «пакетом» по суті наступні питання порядку денного: №№ 3–15, (за виключенням питання № 9) та додаткові питання №№ 2; 3; 4; 5.
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
	Рішення прийняті. 

Слухали:	Про затвердження «Програми  розвитку  малого і  середнього підприємництва в м. Сєвєродонецьку 
на 2010 рік».
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження «Програми  розвитку  малого і  середнього підприємництва в м. Сєвєродонецьку 
на 2010 рік».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4302 додається).

Слухали:	Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Сєвєродонецькою міською радою 
на 2020 рік.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Сєвєродонецькою міською радою на 2020 рік».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4303 додається).

Слухали:	Про затвердження «Програми надання шефської допомоги військовій частині А3488 на 2020 рік».
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження «Програми надання шефської допомоги військовій частині А3488 на 2020 рік».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4304 додається).

Слухали:	Про звільнення на 2020 рік від сплати державного мита Служби у справах дітей Сєвєродонецької міської ради.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про звільнення на 2020 рік від сплати державного мита Служби у справах дітей Сєвєродонецької міської ради».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4305 додається).

Слухали:	Про затвердження Положення про Реєстр територіальної громади міста Сєвєродонецьк.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Положення про Реєстр територіальної громади міста Сєвєродонецьк».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4306 додається).

Слухали:	Про затвердження загальної чисельності працівників виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження загальної чисельності працівників виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4307 додається).

Слухали:	Про затвердження програми «Діяльності і розвитку Управління охорони здоров'я Сєвєродонецької міської ради» на 2020 рік.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження програми «Діяльності і розвитку Управління охорони здоров'я Сєвєродонецької міської ради» на 2020 рік».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4308 додається).

Слухали:	Про затвердження штатної чисельності працівників Комплексної дитячо - юнацької спортивної школи 4 відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту 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 – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4309 додається).

Слухали:	Про  внесення змін  до  Додатку 1 рішення  сесії міської   ради  від  19.02.2019р. № 3325 «Про внесення змін до рішення сесії  міської  ради  від  22.01.2019 року № 3288 «Про затвердження «Комплексної міської цільової програми «Турбота» на 2019 рік».
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про  внесення змін  до  Додатку 1 рішення  сесії міської   ради  від  19.02.2019р. № 3325 «Про внесення змін до рішення сесії  міської  ради  від  22.01.2019 року № 3288 «Про затвердження «Комплексної міської цільової програми «Турбота» на 2019 рік».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4310 додається).

Слухали:	Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 12 «Малюк» Сєвєродонецької міської ради.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження нової редакції Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 12 «Малюк» Сєвєродонецької міської ради».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4311 додається).

Слухали:	Про надання в безоплатне користування приміщень закладів загальної середньої освіти для розміщення гуртків, секцій, творчих об'єднань закладів позашкільної освіти відділу освіти Сєвєродонецької міської ради.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання в безоплатне користування приміщень закладів загальної середньої освіти для розміщення гуртків, секцій, творчих об'єднань закладів позашкільної освіти відділу освіти Сєвєродонецької міської ради».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4312 додається).

Слухали:	Про введення однієї штатної одиниці юриста за рахунок виведення однієї штатної одиниці прибиральника службових приміщень у штатному розписі Сєвєродонецького дитячо-юнацького комплексу «Юність».
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про введення однієї штатної одиниці юриста за рахунок виведення однієї штатної одиниці прибиральника службових приміщень у штатному розписі Сєвєродонецького дитячо-юнацького комплексу «Юність».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4313 додається).

Слухали:	Про затвердження «Програми діяльності і розвитку Комунального некомерційного підприємства «Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Сєвєродонецької міської ради на 2020 рік».
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження «Програми діяльності і розвитку Комунального некомерційного підприємства «Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Сєвєродонецької міської ради на 2020 рік».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4314 додається).

Слухали:	Про затвердження Програми діяльності і розвитку та підтримки (фінансової) Комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр» Сєвєродонецької міської ради на 2020 року.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Програми діяльності і розвитку та підтримки (фінансової) Комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр» Сєвєродонецької міської ради 
на 2020 року».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4315 додається).

Слухали:	Про затвердження Програми діяльності і розвитку та підтримки (фінансової) Комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка» Сєвєродонецької міської ради на І квартал 2020 року.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Програми діяльності і розвитку та підтримки (фінансової) Комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка» Сєвєродонецької міської ради на І квартал 2020 року».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4316 додається).

Слухали:	Про затвердження Програми діяльності і розвитку та підтримки (фінансової) Комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка» Сєвєродонецької міської ради на період ІІ - ІV кварталів 2020 року (комунальні послуги).
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Програми діяльності і розвитку та підтримки (фінансової) Комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка» Сєвєродонецької міської ради на період ІІ - ІV кварталів 2020 року (комунальні послуги)».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4317 додається).

Слухали:	Про встановлення заступнику міського голови 
Свєтікову О.О. надбавки за вислугу років.
Доповідала:	Степаненко І.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про встановлення заступнику міського голови Свєтікову О.О. надбавки за вислугу років».
За – 22; 
Проти – 2; 
Утрималось – 1; 
Не голосувало – 2.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4318 додається).

Виступив:	Водяник Р.В.   –  депутат міської ради, обраний від ПП «Опозиційний блок».
	Запропонував розглянути «пакетом» наступні питання порядку денного: №№ 16–94, (за виключенням питання 
№ 37).
Головуючий:	надійшла пропозиція від депутата Водяника Р.В. 
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
Голосування:	розглянути «пакетом» наступні питання порядку денного: №№ 16–94, (за виключенням питання № 37).
	За – 23; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 4.
	Пропозиція прийнята.

Головуючий:	По кожному з цих питань є проєкти рішень. Хто за прийняття даних проектів рішень «пакетом» по суті, прошу голосувати.
Голосування:	Прийняти «пакетом» по суті наступні питання порядку денного: №№ 16-94, (за виключенням питання № 37).
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
	Рішення прийняті. 

Слухали:	Про внесення змін до рішення п'ятдесят восьмої (чергової) сесії сьомого скликання Сєвєродонецької міської ради від 19.02.2019 року № 3309 «Про затвердження «Міської цільової програми благоустрою на території міста Сєвєродонецька на 2019 рік».
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення п'ятдесят восьмої (чергової) сесії сьомого скликання Сєвєродонецької міської ради від 19.02.2019 року № 3309 «Про затвердження «Міської цільової програми благоустрою на території міста Сєвєродонецька на 2019 рік».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4319 додається).

Слухали:	Про безоплатну передачу на баланс Відділу освіти Сєвєродонецької міської ради витрат по закінченому будівництвом об'єкту «Капітальний ремонт КДНЗ № 43».
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про безоплатну передачу на баланс Відділу освіти Сєвєродонецької міської ради витрат по закінченому будівництвом об'єкту «Капітальний ремонт КДНЗ № 43».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4320 додається).

Слухали:	Про безоплатну передачу на баланс Відділу освіти Сєвєродонецької міської ради витрат по закінченому будівництвом об'єкту «Будівництво  павільйону КДНЗ (ясла-садок) загального розвитку № 45 «Джерельце» Сєвєродонецької міської ради за адресою: смт. Борівське, вул. Колгоспна, 30».
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про безоплатну передачу на баланс Відділу освіти Сєвєродонецької міської ради витрат по закінченому будівництвом об'єкту «Будівництво  павільйону КДНЗ (ясла-садок) загального розвитку № 45 «Джерельце» Сєвєродонецької міської ради за адресою: смт. Борівське, вул. Колгоспна, 30».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4321 додається).

Слухали:	Про безоплатну передачу на баланс Сєвєродонецькій міській раді витрат по закінченому будівництвом об'єкту «Реконструкція покрівлі адміністративної будівлі за адресою: бульвар Дружби Народів, 32».
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про безоплатну передачу на баланс Сєвєродонецькій міській раді витрат по закінченому будівництвом об'єкту «Реконструкція покрівлі адміністративної будівлі за адресою: 
бульвар Дружби Народів, 32».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4322 додається).

Слухали:	Про безоплатну передачу на баланс КП «Сєвєродонецькліфт» витрат по закінченому будівництвом об'єкту «Будівництво світлофорного об'єкту 
(пер. вул. Єгорова - вул. Об'їзна)».
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про безоплатну передачу на баланс КП «Сєвєродонецькліфт» витрат по закінченому будівництвом об'єкту «Будівництво світлофорного об'єкту 
(пер. вул. Єгорова - вул. Об'їзна)».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4323 додається).

Слухали:	Про безоплатну передачу на баланс Фонду комунального майна Сєвєродонецької міської ради витрат по закінченому будівництвом об'єкту «Реконструкція адміністративної будівлі по вул. Леніна, 32а, м. Сєвєродонецьк».
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про безоплатну передачу на баланс Фонду комунального майна Сєвєродонецької міської ради витрат по закінченому будівництвом об'єкту «Реконструкція адміністративної будівлі по вул. Леніна, 32а, 
м. Сєвєродонецьк».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4324 додається).

Слухали:	Про визначення порядку здійснення нарахування взаєморозрахунків між споживачами та комунальними підприємствами.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про визначення порядку здійснення нарахування взаєморозрахунків між споживачами та комунальними підприємствами».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4325 додається).

Слухали:	Про  затвердження  міської  цільової  Програми  захисту  населення  і  території м. Сєвєродонецька від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 
на 2019-2020рр.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про  затвердження  міської  цільової  Програми  захисту  населення  і  території м. Сєвєродонецька від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2020рр.».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4326 додається).

Слухали:	Про затвердження Положення про місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення міста Сєвєродонецька.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Положення про місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення міста Сєвєродонецька».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4327 додається).

Слухали:	Про затвердження Програми приватизації (відчуження) об'єктів комунальної власності територіальної громади 
м. Сєвєродонецька на 2020 рік.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Програми приватизації (відчуження) об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька на 2020 рік».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4328 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення Сєвєродонецької міської ради від 18.05.2017 року № 1398 «Про згоду на безоплатну передачу з комунальної власності територіальної громади 
м. Сєвєродонецька Луганської області у державну власність до сфери управління ДСА України об'єкту нерухомого майна, що розташований за  адресою:  м. Сєвєродонецьк, 
бульвар Дружби Народів, буд. 19».
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 18.05.2017 року № 1398 «Про згоду на безоплатну передачу з комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської області у державну власність до сфери управління ДСА України об'єкту нерухомого майна, що розташований за  адресою:  м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 
буд. 19».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4329 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення 57-ї (позачергової) сесії Сєвєродонецької міської ради сьомого скликання 
від 22.01.2019 року № 3242 «Про затвердження Програми відчуження об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька на 2019 рік».
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 57-ї (позачергової) сесії Сєвєродонецької міської ради сьомого скликання від 22.01.2019 року № 3242 «Про затвердження Програми відчуження об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька на 2019 рік».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4330 додається).

Слухали:	Про затвердження Звіту про виконання Плану заходів 
на ІІІ квартал 2019р. щодо використання амортизаційних відрахувань за квітень-червень 2019р., наданого концесіонером - ТОВ «ТАУН СЕРВІС».
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Звіту про виконання Плану заходів на ІІІ квартал 2019р. щодо використання амортизаційних відрахувань за квітень-червень 2019р., наданого концесіонером - ТОВ «ТАУН СЕРВІС».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4331 додається).

Слухали:	Про збільшення статутного капіталу комунального підприємства «Сєвєродонецький інфоцентр».
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про збільшення статутного капіталу комунального За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4332 додається).

Слухали:	Про затвердження Статуту комунального підприємства «Сєвєродонецький інфоцентр» в новій редакції».
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Статуту комунального підприємства «Сєвєродонецький інфоцентр» в новій редакції».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4333 додається).

Слухали:	Про припинення права користування земельною ділянкою ДП «Сєвєродонецька автобаза» ЗАТ «Луганськбудтранс».
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про припинення права користування земельною ділянкою ДП «Сєвєродонецька автобаза» ЗАТ «Луганськбудтранс».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4334 додається).

Слухали:	Про продаж земельної ділянки комунальної власності 
гр. Азарову О.М.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про продаж земельної ділянки комунальної власності гр. Азарову О.М.».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4335 додається).

Слухали:	Про продаж земельної ділянки комунальної власності 
гр. Рєпіній О.Ю. для обслуговування блоку № 3 торговельно-помислово-продовольчого комплексу.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про продаж земельної ділянки комунальної власності гр. Рєпіній О.Ю. для обслуговування блоку № 3 торговельно-помислово-продовольчого комплексу».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4336 додається).

Слухали:	Про продаж земельної ділянки комунальної власності 
гр. Рєпіній О.Ю. для обслуговування блоку № 4 торговельно-помислово-продовольчого комплексу.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про продаж земельної ділянки комунальної власності гр. Рєпіній О.Ю. для обслуговування блоку № 4 торговельно-помислово-продовольчого комплексу».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4337 додається).

Слухали:	Про продаж земельної ділянки комунальної власності 
гр. Рєпіній О.Ю. для обслуговування блоку № 5 торговельно-помислово-продовольчого комплексу.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про продаж земельної ділянки комунальної власності гр. Рєпіній О.Ю. для обслуговування блоку № 5 торговельно-помислово-продовольчого комплексу».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4338 додається).

Слухали:	Про передачу у власність земельної ділянки 
гр. Рузанову А.В. для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 4-с.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу у власність земельної ділянки гр. Рузанову А.В. для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 4-с».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4339 додається).

Слухали:	Про передачу Головному управлінню Національної поліції в Луганській області земельної ділянки в постійне користування для обслуговування спеціального майданчика та стоянки затриманого транспорту, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, в районі заводу опорів по вул. Новікова.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу Головному управлінню Національної поліції в Луганській області земельної ділянки в постійне користування для обслуговування спеціального майданчика та стоянки затриманого транспорту, за адресою: м. Сєвєродонецьк, в районі заводу опорів по вул. Новікова».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4340 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Подєйку М.В. для обслуговування прибудови з окремим входом до приміщення магазину промислових товарів, за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, будинок 16.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Подєйку М.В. для обслуговування прибудови з окремим входом до приміщення магазину промислових товарів, за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, будинок 16».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4341 додається).

Слухали:	Про передачу у власність земельної ділянки 
гр. Гоняйло Ю.С. для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою:  м. Сєвєродонецьк, 
вулиця Лисичанська, 1-г, гараж 92.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу у власність земельної ділянки гр. Гоняйло Ю.С. для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою:  м. Сєвєродонецьк, вулиця Лисичанська, 1-г, гараж 92».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4342 додається).

Слухали:	Про передачу у власність земельної ділянки 
гр. Прілєпіну С.В., гр. Зорік Г.С., гр. Гавриленко Н.І., для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Ломоносова, буд. 13.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу у власність земельної ділянки гр. Прілєпіну С.В., гр. Зорік Г.С., гр. Гавриленко Н.І., для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Ломоносова, буд. 13».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4343 додається).

Слухали:	Про передачу у власність земельної ділянки 
гр. Коновалову Д.П. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
село Воєводівка, (ділянка № 49).
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу у власність земельної ділянки гр. Коновалову Д.П. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: м. Сєвєродонецьк, село Воєводівка, (ділянка № 49)».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4344 додається).

Слухали:	Про розгляд питання передачі у власність гр. Пряхіній Л.Й. земельної ділянки для обслуговування індивідуального  гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 59 квартал.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про розгляд питання передачі у власність гр. Пряхіній Л.Й. земельної ділянки для обслуговування індивідуального  гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, 59 квартал».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4345 додається).

Слухали:	Про розгляд питання передачі у власність 
гр. Берьозкіній Є.С. земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
11а квартал.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про розгляд питання передачі у власність гр. Берьозкіній Є.С. земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, 11а квартал».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4346 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду  земельної ділянки 
гр. Сергієнко Л.Д.  для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 54 квартал, 
гараж № 56.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду  земельної ділянки гр. Сергієнко Л.Д.  для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
54 квартал, гараж № 56».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4347 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду  земельної ділянки 
гр. Дубініній  Ю.В.  для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 71 квартал, 
гараж 1119.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду  земельної ділянки гр. Дубініній  Ю.В.  для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
71 квартал, гараж 1119».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4348 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду  земельної ділянки гр. Ляненку І.О.  для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, 71 квартал.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду  земельної ділянки гр. Ляненку І.О.  для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
71 квартал».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4349 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду  земельної ділянки гр. Стрюку А.М.  для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, в районі будинку № 1, 
по вул. Донецька, квартал 35.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду  земельної ділянки гр. Стрюку А.М.  для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, в районі будинку № 1, по вул. Донецька, квартал 35».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4350 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду  земельної ділянки гр. Кліменко Т.М.  для обслуговування  індивідуального  гаражу,  за адресою:   м. Сєвєродонецьк, 1 квартал.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду  земельної ділянки гр. Кліменко Т.М.  для обслуговування  індивідуального  гаражу,  за адресою:   м. Сєвєродонецьк,     1 квартал».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4351 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду  земельної ділянки гр. Бабенчук О.В.  для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, квартал 18а.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду  земельної ділянки гр. Бабенчук О.В.  для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, квартал 18а».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4352 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду  земельної ділянки 
гр. Касяновій О.С.  для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, район будинку 19А 
по вул. Ломоносова, квартал 32.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду  земельної ділянки гр. Касяновій О.С.  для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, район будинку 19А по вул. Ломоносова, квартал 32».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4353 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду  земельної ділянки 
гр. Кондратенко Н.М.  для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, квартал 56.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду  земельної ділянки гр. Кондратенко Н.М.  для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, квартал 56».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4354 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду  земельної ділянки 
гр. Решетняку О.Ю.  для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 26 квартал.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду  земельної ділянки гр. Решетняку О.Ю.  для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
26 квартал».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4355 додається).

Слухали:	Про передачу в оренду  земельної ділянки гр. Кухаревій О.Б.  для обслуговування окремого   входу   до   приміщення магазину канцелярських товарів, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вулиця Донецька, будинок 50.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в оренду  земельної ділянки гр. Кухаревій О.Б.  для обслуговування окремого   входу   до   приміщення магазину канцелярських товарів, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вулиця Донецька, будинок 50».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4356 додається).

Слухали:	Про внесення змін до договору оренди землі 
№ 441290004000651 від 19.01.2012,  у  зв'язку  з  переходом  права  оренди  на земельну  ділянку  до гр. П'ятниці О.В.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до договору оренди землі № 441290004000651 від 19.01.2012,  у  зв'язку  з  переходом  права  оренди  на земельну  ділянку  до 
гр. П'ятниці О.В.».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4357 додається).

Слухали:	Про внесення змін до договору оренди землі 
№ 4412900000050240038 від 31.01.2014,  у  зв'язку  з  переходом  права оренди  на  земельну  ділянку  до 
гр. Корнєй І.І.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до договору оренди землі № 4412900000050240038 від 31.01.2014,  у  зв'язку  з  переходом  права оренди  на  земельну  ділянку  до 
гр. Корнєй І.І.».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4358 додається).

Слухали:	Про внесення змін до договору оренди землі 
№ 441290004000764 від 27.02.2012,  у  зв'язку  з  переходом  права  оренди  на  земельну  ділянку до гр. Ломової А.Г.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до договору оренди землі № 441290004000764 від 27.02.2012,  у  зв'язку  з  переходом  права  оренди  на  земельну  ділянку до 
гр. Ломової А.Г.».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4359 додається).

Слухали:	Про поновлення договору оренди землі 
№ 4412900000050590118 від 24.11.2016 гр. Ларіну Є.А.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договору оренди землі № 4412900000050590118 від 24.11.2016 гр. Ларіну Є.А.».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4360 додається).

Слухали:	Про поновлення договору оренди землі 
№ 4412900000050590119 від 24.11.2016 гр. Ларіну Є.А.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договору оренди землі № 4412900000050590119 від 24.11.2016 гр. Ларіну Є.А.».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4361 додається).

Слухали:	Про поновлення договору оренди землі 
№ 4412900000050590120 від 24.11.2016 гр. Ларіну Є.А.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про поновлення договору оренди землі № 4412900000050590120 від 24.11.2016 гр. Ларіну Є.А.».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4362 додається).

Слухали:	Про внесення змін до договору оренди землі 
№ 040641900207 від 05.06.2006, у  зв'язку  з  переходом  права  оренди  на  земельну  ділянку до гр. Блудова О.А.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до договору оренди землі № 040641900207 від 05.06.2006, у  зв'язку  з  переходом  права  оренди  на  земельну  ділянку до гр. Блудова О.А.».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4363 додається).

Слухали:	Про внесення змін до договору оренди землі 
	№ 040941900162 від 23.04.2009, у  зв'язку  з  переходом  права  оренди  на  земельну  ділянку до 
гр. Брайлівської О.В.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до договору оренди землі № 040941900162 від 23.04.2009, у  зв'язку  з  переходом  права  оренди  на  земельну  ділянку до 
гр. Брайлівської О.В.».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4364 додається).

Слухали:	Про внесення змін до договору оренди землі 
№ 4412900000050300262 від 11.03.2019, у  зв'язку  з  переходом  права  оренди  на  земельну  ділянку 
до гр. Мартиненко К.О.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до договору оренди землі № 4412900000050300262 від 11.03.2019, у  зв'язку  з  переходом  права  оренди  на  земельну  ділянку до 
гр. Мартиненко К.О.».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4365 додається).

Слухали:	Про внесення змін до договору оренди землі 
№ 040641900461 від 13.12.2006, у  зв'язку  з  переходом  права  оренди  на  земельну  ділянку до ТОВ «ЛЮТАРС ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «МАГАЗИН ПРОДУКТИ».
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до договору оренди землі № 040641900461 від 13.12.2006, у  зв'язку  з  переходом  права  оренди  на  земельну  ділянку до ТОВ «ЛЮТАРС ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «МАГАЗИН ПРОДУКТИ».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4366 додається).

Слухали:	Про надання гр. Шаповалову С.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, 71 квартал, гараж 6.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Шаповалову С.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
71 квартал, гараж 6».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4367 додається).

Слухали:	Про надання гр. Нарижному І.Є. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, 52 квартал.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Нарижному І.Є. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 52 квартал».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4368 додається).

Слухали:	Про надання гр. Москалику В.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, 82 мікрорайон, гараж 73.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Москалику В.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
82 мікрорайон, гараж 73».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4369 додається).

Слухали:	Про надання гр. Азарову М.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, 80 мікрорайон, гараж 16.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Азарову М.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 80 мікрорайон, 
гараж 16».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4370 додається).

Слухали:	Про надання гр. Смолію С.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, 71 квартал.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Смолію С.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 71 квартал».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4371 додається).

Слухали:	Про надання гр. Попік Л.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, 57 квартал.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Попік Л.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 57 квартал».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4372 додається).

Слухали:	Про надання гр. Колесніченко О.Ф. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, 71 квартал.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Колесніченко О.Ф. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
71 квартал».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4373 додається).

Слухали:	Про надання гр. Кисловському П.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, 58 квартал.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Кисловському П.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
58 квартал».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4374 додається).

Слухали:	Про надання гр. Єгорову А.Ю. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, 18а квартал.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Єгорову А.Ю. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
18а квартал».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4375 додається).

Слухали:	Про надання гр. Вітер І.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, 3 квартал.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Вітер І.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 3 квартал».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4376 додається).

Слухали:	Про надання гр. Балукову В.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вул. Новикова, 4-с.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Балукову В.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Новикова, 4-с».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4377 додається).

Слухали:	Про надання гр. Лазебнику Р.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вул. Новикова, 4-с.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Лазебнику Р.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Новикова, 4-с».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4378 додається).

Слухали:	Про надання гр. Заічці О.Є. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вул. Новикова, 4-с.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Заічці О.Є. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Новикова, 4-с».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4379 додається).

Слухали:	Про надання гр. Сергієнко А.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вул. Новикова, 4-с.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Сергієнко А.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Новикова, 4-с».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4380 додається).

Слухали:	Про розгляд питання надання гр. Хильку В.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для реконструкції під індивідуальний гараж, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вул. Богдана Ліщини, 37Б.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про розгляд питання надання 
гр. Хильку В.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для реконструкції під індивідуальний гараж, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вул. Богдана Ліщини, 37Б».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4381 додається).

Слухали:	Про розгляд питання надання гр. Юрченко Н.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для ведення особистого селянського господарства, в межах населеного пункту 
м. Сєвєродонецька.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проекту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про розгляд питання надання гр. Юрченко Н.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для ведення особистого селянського господарства, в межах населеного пункту 
м. Сєвєродонецька».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4382 додається).

Слухали:	Про розгляд питання надання гр. Юрченку Є.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для ведення особистого селянського господарства, в межах населеного пункту 
м. Сєвєродонецька.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про розгляд питання надання 
гр. Юрченку Є.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для ведення особистого селянського господарства, в межах населеного пункту м. Сєвєродонецька».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4383 додається).

Слухали:	Про надання гр. Гавриленко Н.І., гр. Прілєпіну С.В., 
гр. Зорік Г.С.  дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Ломоносова, буд. 13.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Гавриленко Н.І., 
гр. Прілєпіну С.В., гр. Зорік Г.С.  дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вул. Ломоносова, буд. 13».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4384 додається).

Слухали:	Про надання гр. Тетерятник Т.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки обслуговування господарської споруди, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, 30 квартал.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання гр. Тетерятник Т.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки обслуговування господарської споруди, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 30 квартал».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4385 додається).

Слухали:	Про надання ТОВ «СОЛАР ЕНЕРДЖИ ГРУП ІННОВЕЙШН»  дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у зв'язку зі зміною цільового призначення, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вул. Промислова, 2-Р.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання ТОВ «СОЛАР ЕНЕРДЖИ ГРУП ІННОВЕЙШН»  дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у зв'язку зі зміною цільового призначення, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вул. Промислова, 2-Р».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4386 додається).

Слухали:	Про надання ТОВ «СОЛАР ЕНЕРДЖИ ГРУП ІННОВЕЙШН»  дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у зв'язку зі зміною цільового призначення, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вул. Промислова, 2г.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання ТОВ «СОЛАР ЕНЕРДЖИ ГРУП ІННОВЕЙШН»  дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у зв'язку зі зміною цільового призначення, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вул. Промислова, 2г».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4387 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Максимову М.О. (для обслуговування індивідуального гаражу), за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, 72 квартал, гараж 80.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Максимову М.О. (для обслуговування індивідуального гаражу), за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, 
72 квартал, гараж 80».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4388 додається).

Слухали:	Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Матусяк Л.Г. (для обслуговування індивідуального гаражу), за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вулиця Юності, гараж 19.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Матусяк Л.Г. (для обслуговування індивідуального гаражу), за адресою: м. Сєвєродонецьк, вулиця Юності, гараж 19».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4389 додається).

Слухали:	Про зміну цільового призначення земельної ділянки КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» для улаштування котельні, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вул. Ломоносова, 19.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про зміну цільового призначення земельної ділянки КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬК-ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» для улаштування котельні, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Ломоносова, 19».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4390 додається).

Слухали:	Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки 
гр. Бабаян Д.Я. для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 83 мікрорайон, гараж 48.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки гр. Бабаян Д.Я. для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
83 мікрорайон, гараж 48».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4391 додається).

Слухали:	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності під комплекс будівель та споруд Сєвєродонецької міської друкарні, що розташовані в межах Сєвєродонецької міської ради за адресою: м. Сєвєродонецьк, вулиця Єгорова, 37 та передачу земельної ділянки в оренду ПрАТ «Сєвєродонецька міська друкарня».
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності під комплекс будівель та споруд Сєвєродонецької міської друкарні, що розташовані в межах Сєвєродонецької міської ради за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вулиця Єгорова, 37 та передачу земельної ділянки в оренду 
ПрАТ «Сєвєродонецька міська друкарня».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4392 додається).

Слухали:	Про зупинення рішення п'ятдесятої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради № 2802 від 30.08.2018 «Про надання гр. Овсянніковій І.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування господарської споруди, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, район будинку 36 
по вулиці Першотравнева, квартал 45».
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про зупинення рішення п'ятдесятої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради № 2802 
від 30.08.2018 «Про надання гр. Овсянніковій І.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування господарської споруди, за адресою: м. Сєвєродонецьк, район будинку 36 по вулиці Першотравнева, квартал 45».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4393 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення 66-ої (позачергової) сесії міської ради від 26.07.2019 № 3892 «Про надання дозволу  на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок».
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 66-ої (позачергової) сесії міської ради від 26.07.2019 № 3892 «Про надання дозволу  на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4394 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення 69-ої (позачергової) сесії міської ради від 05.09.2019 № 4069 «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 проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 69-ої (позачергової) сесії міської ради від 05.09.2019 № 4069 «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 – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4395 додається).

Слухали:	Про внесення змін до рішення 72-ої (позачергової сесії міської ради від 09.10.2019 № 4187 «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 проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 72-ої (позачергової сесії міської ради від 09.10.2019 № 4187 «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 – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4396 додається).

Слухали:	Про передачу в постійне користування земельної ділянки КП «Сєвєродонецьке підприємство благоустрою та ритуальної служби» для розміщення тимчасової споруди на зупинці приміського та міжміського транспорту, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, шосе Будівельників, в районі автостанції м. Сєвєродонецьк.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови, начальник фонду комунального майна міської ради.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу в постійне користування земельної ділянки КП «Сєвєродонецьке підприємство благоустрою та ритуальної служби» для розміщення тимчасової споруди на зупинці приміського та міжміського транспорту, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
шосе Будівельників, в районі автостанції м. Сєвєродонецьк».
За – 20; 
Проти – 2; 
Утрималось – 1; 
Не голосувало – 4.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4397 додається).

Слухали:	Про затвердження Програми інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2020 рік.
Доповідав:	Журба Ю.А. – керуючий справами виконкому.
Виступила:	Ніжельська О.С. – депутат міської ради, голова депутатської фракції ПП «Об’єднання  «САМОПОМІЧ».
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Програми інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2020 рік».
За – 25; 
Проти – 0; 
Утрималось – 1; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4398 додається).

Слухали:	Про звернення до Генерального прокурора України, Ради національної безпеки і оборони України, голови Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая, народних депутатів України Олексія Кузнєцова, Максима Ткаченка, Юлія Іоффе, Сергія Дунаєва, Вікторії Гриб.
Доповідав:	Свєтіков О.О. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про звернення до Генерального прокурора України, Ради національної безпеки і оборони України, голови Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая, народних депутатів України Олексія Кузнєцова, Максима Ткаченка, Юлія Іоффе, Сергія Дунаєва, Вікторії Гриб».
За – 24; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 3.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4399 додається).

Слухали:	Про затвердження Положення про громадську раду при Сєвєродонецькій  міській раді.
Доповідав:	Свєтіков О.О. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження Положення про громадську раду при Сєвєродонецькій  міській раді».
За – 21; 
Проти – 4; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 2.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4400 додається).

Головуючий:	Запропонував зробити перерву в роботі 74-ї (чергової) сесії. Друге засідання призначити на 19.12.2019 року о 13.00.
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	зробити перерву в роботі 74-ї (чергової) сесії. Друге засідання призначити на 19.12.2019 року о 13.00. 
За – 21; 
Проти – 4; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 2.
	Пропозиція прийнята.

Головуючий:	перше пленарне засідання 74-ї (чергової) сесії оголошую закритим. 

Друге пленарне засідання.
19.12.2019 року


Головуючий:	Ткачук В.П.  – секретар ради.

Присутні:	27  депутатів міської ради.

Відсутні депутати:  Анпілогов Д.В.,    Александров С.О.,     Буткова О.М., Марініч Е.Ю.,            Фурман Ю.А.,            Шевченко В.І., 
Щербанюк Т.А. 

Протокольний запис: друге пленарне  засідання сімдесят четвертої   (чергової)  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 друге пленарне засідання сімдесят четвертої   (чергової) сесії  відкритим.


Лунає Гімн України.


Головуючий:	На порядку денному 74-ї (чергової) сесії залишились наступні питання:
	Про внесення змін до рішення 73-ї (позачергової) сесії Сєвєродонецької міської ради № 4292 від 30.10.2019р. «Про відмову в реєстрації депутатської групи «Відповідальні сєвєродончани».
	Про затвердження звернення до прокурора Луганської області щодо притягнення Казакова В.В. до відповідальності за ст. 367 КК України.
	Про безоплатну передачу майна, що є власністю територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської області з балансу КП «Житлосервіс «Світанок» на баланс КП «Сєвєродонецький інфоцентр».
	Про безоплатну передачу майна, що є власністю територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської області з балансу 
КП «Сєвєродонецьккомунсервіс» на баланс КП «Сєвєродонецький інфоцентр».

Про безоплатну передачу майна, що є власністю територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської області з балансу 
КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» на баланс 
КП «Сєвєродонецький інфоцентр».
Про припинення права користування земельною ділянкою Управлінню охорони здоров'я Сєвєродонецької міської ради та передачу в постійне користування КНП «Сєвєродонецька міська багато профільна лікарня» Сєвєродонецької міської ради земельної ділянки за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вул. Юності, 7, квартал 10.
Про припинення права користування земельною ділянкою 
КП «Житлосервіс «ЕВРІКА» та передачу в постійне користування 
КП «Житлосервіс «СВІТАНОК» земельної ділянки за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 115.
Про передачу у власність земельної ділянки гр. Булаві В.І. для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Лисичанська, гараж 138.
Про передачу у власність земельної ділянки гр. Фісун М.С. для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, мікрорайон 82.
Про передачу у власність земельної ділянки гр. Кочиній Ю.С. для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, мікрорайон 82.
Про передачу у власність земельної ділянки гр. Рудю Г.В. для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, мікрорайон 82.
Про передачу у власність земельної ділянки гр. Грищенко М.І. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
вул. Сонячна, 23.
	Про поновлення договору оренди землі гр. Показаніковій Л.В.
	Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Малахову С.О. для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 27 квартал, гараж 82.
Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Пшенянік Н.В. для обслуговування окремого входу до нежитлового приміщення за адресою: м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардійський, буд. 47/111.
Про передачу в оренду земельних ділянок гр. Пивоваровій Г.Л. для обслуговування окремого входу та приямків до нежитлового приміщення, за адресою: м. Сєвєродонецьк, шосе Будівельників, будинок 21.
Про внесення змін до договору оренди землі № 44129000000600250012 від 24.10.2013, у зв'язку з переходом права оренди на земельну ділянку до гр. Адамяна Г.А. та ТОВ «ХІМПРОМПОСТАЧ».
Про внесення змін до договору оренди землі № 4412900000050290086 від 03.10.2019,   у   зв'язку   з   переходом   права   оренди   на  земельну  ділянку   до гр. Звичайного М.М.
Про внесення змін до договору оренди землі № 4412900000050290087 від 03.10.2019,   у   зв'язку   з   переходом   права   оренди   на  земельну  ділянку   до гр. Кунченко О.С.
Про внесення змін до договору оренди землі № 4412900000050290089 від 03.10.2019,   у   зв'язку   з   переходом   права   оренди   на  земельну  ділянку   до гр. Приходька Є.В.
Про внесення змін до договору оренди землі № 4412900000050290085 від 03.10.2019,   у   зв'язку   з   переходом   права   оренди   на  земельну  ділянку   до гр. Купіна О.О.
Про внесення змін до договору оренди землі № 412900000060300005 від 24.09.2015,   у   зв'язку   з   переходом   права   оренди   на  земельну  ділянку   до гр. Усова Д.Г.
Про внесення змін до договору оренди землі № 040841900391 
від 29.09.2008,   у   зв'язку   з   переходом   права   оренди   на  земельну  ділянку   до ПСП «ЛЕВАДА».
Про внесення змін до договору оренди землі № 4412900000050360055 від 08.07.2019,   у   зв'язку   з   переходом   права   оренди   на  земельну  ділянку   до гр. Щеглова О.В.
Про затвердження висновків Комісії по вирішенню земельних спорів у межах Сєвєродонецької міської ради щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства.
Про надання гр. Бойко Г.Є. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 17 квартал.
Про надання гр. Височіну В.Ю. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 4-с.
Про надання гр. Шокун Р.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування окремого входу до квартири з метою реконструкції під магазин промислових товарів, за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
просп. Центральний 43, кв. 2.
Про надання гр. Ісхакову Г.З. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Лисичанська, буд. 33.
Про надання відділу освіти Сєвєродонецької міської ради згоди на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту.
Про внесення змін до рішення сесії міської ради № 3224 
від 09.01.2019р. «Про затвердження Програми з розроблення містобудівної документації на території Сєвєродонецької міської ради на 2019 рік».
Про внесення змін до рішення 67-ої (позачергової) сесії міської ради від 19.08.2019 № 4022 «Про надання гр. Попову Г.В., гр. Бородулі І.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для обслуговування окремих входів до приміщення закусочної, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вулиця Курчатова, 
будинок 8».
Про внесення змін до рішення 72-ої (позачергової) сесії міської ради від 09.10.2019 № 4182 «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».
	Про поновлення на посаді міського голови Казакова Валентина Васильовича.
	Про дострокове припинення повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича.
	Про призначення Попової С.Л.  на посаду генерального директора комунального підприємства «МедіаПростір» Сєвєродонецької міської ради.
	Про преміювання секретаря міської ради з нагоди святкування 
Дня місцевого самоврядування.
	Про преміювання першого заступника міського голови, заступників міського голови та керуючого справами виконкому з нагоди святкування Дня місцевого самоврядування.
	Щодо участі у проекту «Механізм підтримки послуг з енергоефективності для громадських будівель».
	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».
	Про затвердження нової редакції «Міської цільової програми відновлення та розвитку центрального парку культури та відпочинку 
м.  Сєвєродонецька на 2019 рік».
Про затвердження нової редакції «Міської цільової програми Утримання кладовищ м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ» на 
2019 рік».

Головуючий:	пропоную зняти з порядку денного наступні питання: 
№№  3; 4; 5; 34; 35. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосування. 
Голосування: 	зняти з порядку денного наступні питання: 
	№ 3 «Про безоплатну передачу майна, що є власністю територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської області з балансу КП «Житлосервіс «Світанок» на баланс 
КП «Сєвєродонецький інфоцентр»; 
	№ 4 «Про безоплатну передачу майна, що є власністю територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської області з балансу КП «Сєвєродонецьккомунсервіс» на баланс КП «Сєвєродонецький інфоцентр»; 
	№ 5 «Про безоплатну передачу майна, що є власністю територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської області з балансу КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» на баланс КП «Сєвєродонецький інфоцентр».»; 
	№ 34 «Про поновлення на посаді міського голови Казакова Валентина Васильовича»; 
	№ 35 «Про дострокове припинення  повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича». 
За – 21; 
Проти – 0; 
Утрималось – 1; 
Не голосувало – 4.
	Пропозиція прийнята.

Головуючий:	запропонував включити до порядку денного питання «Про внесення змін до рішення 40-ї (позачергової) сесії міської ради від 23.02.18р. № 2243». 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування: 	включити до порядку денного питання «Про внесення змін до рішення 40-ї (позачергової) сесії міської ради від 23.02.18р. № 2243». 
За – 21; 
Проти – 2; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 3.
	Пропозиція прийнята.

Виступив:	Куниця С.П. – депутат міської ради, голова депутатської фракції ПП «Опозиційний блок». 
	Запропонував включити до порядку денного питання «Про внесення змін до рішення 40-ї (позачергової) сесії міської ради від 23.02.18р. № 2243». 
Головуючий: 	надійшла пропозиція від депутата Куниці С.П. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	включити до порядку денного питання «Про внесення змін до рішення 40-ї (позачергової) сесії міської ради 
від 23.02.18р. № 2243». 
За – 19; 
Проти – 3; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 5.
	Пропозиція прийнята.

Головуючий:	запропонував затвердити порядок денний в цілому. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	затвердити порядок денний в цілому. 
За – 22; 
Проти – 1; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 4.
	Пропозиція прийнята, порядок денний затверджено в цілому. 

Головуючий:	запропонував змінити порядок розгляду питань порядку денного та першим розглянути питання, яке було внесено «з голосу», а саме: «Про внесення змін до рішення 40-ї (позачергової) сесії міської ради від 23.02.18р. № 2243».
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	змінити порядок розгляду питань порядку денного та першим розглянути питання, яке було внесено «з голосу», а саме: «Про внесення змін до рішення 40-ї (позачергової) сесії міської ради від 23.02.18р. № 2243».
За – 22; 
Проти – 1; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 4.
	Пропозиція прийнята.

Слухали:	Про внесення змін до рішення 40-ї (позачергової) сесії міської ради від 23.02.18р. № 2243.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради. 
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 40-ї (позачергової) сесії міської ради від 23.02.18р. № 2243».
За – 19;
Проти – 1;
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 7.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4401 додається). 

Слухали:	Про внесення змін до рішення 73-ї (позачергової) сесії Сєвєродонецької міської ради № 4292 від 30.10.2019р. «Про відмову в реєстрації депутатської групи «Відповідальні сєвєродончани».
Доповідав:	Свєтіков О.О. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 73-ї (позачергової) сесії Сєвєродонецької міської ради № 4292 від 30.10.2019р. «Про відмову в реєстрації депутатської групи «Відповідальні сєвєродончани».
За – 19;
Проти – 1;
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 7.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4402 додається). 

Виступив:	Водяник Р.В. – депутат міської ради, обраний від ПП «Опозиційний блок».
	Запропонував розглянути «пакетом» наступні питання порядку денного №№ 2; 6 – 42 ( за винятком №№ 9; 10; 11).
Головуючий:	надійшла пропозиція від депутата Водяника Р.В. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування: 	розглянути «пакетом» наступні питання порядку денного 
№№ 2; 6 – 42 ( за винятком №№ 9; 10; 11). 
	За – 22; 
Проти – 1; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 4.
	Пропозиція прийнята.

Головуючий:	По кожному з цих питань є проєкти рішень. Хто за прийняття даних проєктів рішень «пакетом» по суті, прошу голосувати.
Голосування:	Прийняти «пакетом» наступні питання порядку денного: №№ 2; 6 – 42 ( за винятком №№ 9; 10; 11) по суті.
За – 22; 
Проти – 1; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 4.
	Рішення прийняті 
(результати пакетного голосування скасовано на  
75-й (позачерговій) сесії міської ради).


Головуючий:	зачитав повідомлення депутата Кочиної Ю.С.: на виконання положень ст.ст. 1; 4; 14 Закону України «Про запобігання корупції» у неї є  наявний конфлікт інтересів по питанню 
№ 9 «Про передачу у власність земельної ділянки 
гр. Фісун М.С.» для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, мікрорайон 82»; по питанню 
№ 10 «Про передачу у власність земельної ділянки 
гр. Кочиній Ю.С. для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, мікрорайон 82»; по питанню № 11 «Про передачу у власність земельної ділянки 
гр. Рудю Г.В. для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, мікрорайон 82»  у зв’язку з чим вона брати участь в обговоренні та голосуванні з цих  питань не буде.


Слухали:	Про передачу у власність земельної ділянки гр. Фісун М.С. для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, мікрорайон 82.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу у власність земельної ділянки гр. Фісун М.С. для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, мікрорайон 82».
За – 19;
Проти – 0;
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 8.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4403 додається).

Слухали:	Про передачу у власність земельної ділянки 
гр. Кочиній Ю.С. для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, мікрорайон 82.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу у власність земельної ділянки гр. Кочиній Ю.С. для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, мікрорайон 82».
За – 20;
Проти – 0;
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 7.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4404 додається).

Слухали:	Про передачу у власність земельної ділянки гр. Рудю Г.В. для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, мікрорайон 82.
Доповідав:	Ольшанський О.В. – заступник міського голови.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про передачу у власність земельної ділянки гр. Рудю Г.В. для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, мікрорайон 82».
За – 20;
Проти – 0;
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 7.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4405 додається).

Головуючий:	Всі питання порядку денного 74-ї (чергової)  сесії міської ради розглянуті.
	Сесія оголошується закритою.





Секретар ради                                                     В.П.Ткачук

