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СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ
Сімдесят шостої   (чергової)  сесії 
VII скликання

23.12.2019 р.
м. Сєвєродонецьк

I пленарне засідання.

Головуючий:	Ткачук В.П. – секретар ради. 

Присутні:	29   депутатів міської ради.

Відсутні депутати:  Анпілогов Д.В., Грачова Т.В., Лішик О.П., Фурман Ю.А., Шевченко В.І.

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

Лунає Гімн України.

Головуючий: 	22 грудня 2019 року сталася трагедія в психоневрологічному інтернаті міста Старобільська -  при пожежі загинуло  чотири людини. 
	Прошу вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. 
	(Хвилина  мовчання). 

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

Порядок денний сімдесят шостої (чергової) сесії міської ради:
1.	Про міський бюджет м. Сєвєродонецька на 2020 рік.
2.	Про затвердження «Програми соціально-економічного і культурного розвитку м.Сєвєродонецька на 2020 рік».
3.	Про поновлення на посаді міського голови Казакова Валентина Васильовича.
4.	Про дострокове припинення повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича.

Головуючий:	Є пропозиція прийняти порядок денний за основу. Якщо нема заперечень, прошу  голосувати.
Голосування:	Прийняти за основу порядок денний сімдесят шостої (чергової) сесії міської ради.
За – 28; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Порядок денний прийнято за основу.

Головуючий:     В ході підготовки до сесії виникли деякі зміни:
виникла необхідність внести до порядку денного питання «Про ініціювання створення місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація учасницького розвитку громад».
Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:      Включити до порядку денного питання «Про ініціювання 
                            створення місцевої асоціації органів місцевого 
                            самоврядування «Асоціація учасницького розвитку громад».
                                 За – 23;  
Проти – 1; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 5.
Пропозиція прийнята.

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

Виступила:	Ніжельська О.С. – депутат міської ради, голова депутатської фракції ПП «Об'єднання   «САМОПОМІЧ». 
	Запропонувала зняти з порядку денного питання № 3 «Про поновлення на посаді міського голови Казакова Валентина Васильовича» та № 4 «Про дострокове припинення повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича». 
Головуючий:	Надійшла пропозиція від депутата Ніжельської О.С. зняти з порядку денного питання № 3 «Про поновлення на посаді міського голови Казакова Валентина Васильовича».
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Зняти з порядку денного питання № 3 «Про поновлення на посаді  міського голови Казакова Валентина Васильовича»
За – 7; 
Проти – 2; 
Утрималось – 1; 
Не голосувало – 18.
Пропозиція не прийнята. 

Головуючий:	Надійшла пропозиція від депутата Ніжельської О.С. зняти з порядку денного питання № 4 «Про дострокове припинення повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича».
	Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосування:	Зняти з порядку денного питання № 4 «Про дострокове припинення повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича».
За – 6; 
Проти – 1; 
Утрималось – 2; 
Не голосувало – 19.
Пропозиція не 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 шостої (чергової) сесії міської ради.
За – одноголосно.
Пропозиція прийнята, порядок денний сімдесят шостої (чергової) сесії міської ради затверджено в цілому.

Головуючий:	Переходимо до розгляду питань порядку денного.

Слухали:	Про міський бюджет м.Сєвєродонецька на 2020 рік.
Доповідала:	Багрінцева М.І. – начальник фінансового управління міської ради. 
Виступили:	Попов М.П. – депутат міської ради, обраний від ПП «Об'єднання   «САМОПОМІЧ»; 
	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 міський бюджет м.Сєвєродонецька на 2020 рік».
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4459 додається).

Слухали:	Про затвердження «Програми соціально-економічного і культурного розвитку м.Сєвєродонецька на 2020 рік».
Доповідав:	Кузьмінов О.Ю. – перший заступник міського голови.
Виступив:	Попов М.П. – депутат міської ради, обраний від ПП «Об'єднання   «САМОПОМІЧ»;
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про затвердження «Програми соціально-економічного і культурного розвитку м.Сєвєродонецька на 2020 рік».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 2; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4460 додається).

Головуючий:	оголосив перерву в роботі сесії до 11.00 години 
24.12.2019 року.


24.12.2019 р.
м. Сєвєродонецьк

II пленарне засідання.

Головуючий:	Ткачук В.П. – секретар ради. 

Присутні:	27   депутатів міської ради.

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

Протокольний запис: друге пленарне засідання сімдесят шостої (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 шостої (чергової)  сесії  відкритим.
Лунає Гімн України.

Слухали:	Про поновлення на посаді міського голови Казакова Валентина Васильовича.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
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 поновлення на посаді міського голови Казакова Валентина Васильовича».
За – 26; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4461 додається).

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

Головуючий:	Переходимо до розгляду питання «Про дострокове припинення повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича». 
	Дострокове припинення повноважень міського голови, у відповідності до ч.2 ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» проводиться таємним голосуванням.
	Для проведення процедури таємного голосування нам необхідно обрати лічильну комісію. 
	Є пропозиція  обрати лічильну комісію у кількості п’яти осіб. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	обрати  лічильну комісію для таємного голосування по достроковому припиненню повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича у кількості п’яти осіб. 
За – 23; 
Проти – 0; 
Утрималось – 2; 
Не голосувало – 2.
Пропозиція прийнята.
Головуючий:	запропонував персональний  склад лічильної комісії: Водяник Роман Валерійовича; 
	Бутков Ігор Миколайович; 
	Гавриленко Андрій Анатолійович; 
	Грачова Тетяна Вікторівна; 
	Шатрова Людмила Василівна. 
	Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	затвердити запропонований персональний склад лічильної комісії.  
За – 23; 
Проти – 0; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 1. 
	Пропозиція прийнята.

Головуючий:	для проведення засідання лічильної комісії підготовлено кабінет № 26 за адресою: м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32. В цьому кабінеті буде проводитися процедура таємного голосування. Запропонував  лічильній комісії розпочати свою роботу. 
	Згідно ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  даний проєкт рішення необхідно обговорити в постійних комісіях. Запропонував постійним комісіям приступити до обговорення даного проєкту рішення. 
	Оголосив перерву в роботі сесії.   

25.12.2019 р.
м. Сєвєродонецьк

III пленарне засідання.

Головуючий:	Ткачук В.П. – секретар ради. 

Присутні:	29  депутатів міської ради.

Відсутні депутати:  Балковський В.В., Лішик О.П., Ляховий В.В., 
Фурман Ю.А., Шевченко В.І.

Протокольний запис: третє  пленарне засідання сімдесят шостої (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 третє пленарне засідання сімдесят шостої (чергової)  сесії  відкритим.

Лунає Гімн України.

Головуючий:	пропоную продовжити розгляд питання «Про дострокове припинення повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича». 
	Запропонував головам постійних комісій оголосити результати обговорення даного питання в комісіях. 
Виступили:	Бутков І. М.  –  депутат міської ради, голова постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, обраний від ПП «Опозиційний блок». 
	Повідомив про те, що комісія, яку він очолює,  підтримала питання «Про дострокове припинення повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича». 
	Височин А. Ю. –  депутат міської ради, голова постійної комісії по управлінню житлово - комунальним  господарством, власністю, комунальною власністю,  побутовим та торгівельним обслуговуванням, обраний від ПП «Опозиційний блок». 
	Доповів про те, що члени комісії, керманичем якої він є, одноголосно підтримали питання «Про дострокове припинення повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича». 
	Войтенко С. А. – депутат міської ради, голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, освіти, культури, духовності,  фізкультури, спорту, молодіжної політики, обраний від ПП «Опозиційний блок». 
	Ознайомив з тим, що гуманітарна комісія вивчила питання стосовно дострокового припинення повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича й вирішила підтримати це питання. 
	Кочина Ю. С.  – депутат міської ради, голова постійної комісії з питань законності,  депутатської діяльності і етики, обрана від ПП «Наш край».  
	Довила до відома присутнім, що комісія якою вона керує, одностайно підтримує даний проєкт рішення. 
	Буткова О. М. – депутат міської ради, голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, земельних  відносин, охорони навколишнього  середовища,  та розвитку  селищ, обрана від ПП «Опозиційний блок». 
	Проінформувала  про те, що комісія, головою якої вона є,  вирішила підтримати запропонований проєкт рішення. 

Головуючий:	Прошу лічильну комісію доповісти про результати свого першого засідання. 

Виступив:	Гавриленко А.А. – голова лічильної комісії для таємного голосування по достроковому припиненню повноважень міського голови Казакова Валентина Васильович. 
	Зачитав  Протокол № 1 від 24.12.2019 року лічильної комісії для таємного голосування по достроковому припиненню повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича. 
Головуючий:	Пропоную затвердити Протокол № 1 від 24.12.2019 року лічильної комісії для таємного голосування по достроковому припиненню повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича.
	Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	затвердити Протокол № 1 від 24.12.2019 року лічильної комісії для таємного голосування по достроковому припиненню повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича. 
За – 22; 
Проти – 2; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 2.
Пропозиція прийнята.

Головуючий:	Пропоную розпочати процедуру таємного голосування.

Проводиться  процедура таємного голосування та підрахунок голосів.

Головуючий:	Прошу лічильну комісію доповісти про результати таємного голосування.
Виступили:	Гавриленко А.А. – голова лічильної комісії для таємного голосування по достроковому припиненню повноважень міського голови Казакова Валентина Васильович. 
	Зачитав  Протокол № 2 від 25.12.2019 року лічильної комісії для таємного голосування по достроковому припиненню повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича. 
	Попов М.П. – депутат міської ради, обраний від ПП «Об'єднання   «САМОПОМІЧ».
Головуючий:	пропоную затвердити Протокол № 2 від 15.05.2019 року лічильної комісії для таємного голосування по достроковому припиненню повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича.
	Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
Голосування:	затвердити Протокол № 2 від 25.12.2019 року лічильної комісії для таємного голосування по достроковому припиненню повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича. 
За – 22; 
Проти – 3; 
Утрималось – 2; 
Не голосувало – 1.
Пропозиція прийнята.
Протокольний запис: По проєкту рішення змін та доповнень нема.
Голосування:	Прийняти рішення «Про дострокове припинення повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича».
За – 22; 
Проти – 4; 
Утрималось – 0; 
Не голосувало – 2.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4462 додається).

Слухали:	Про ініціювання створення місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація учасницького розвитку громад.
Доповідав:	Ткачук В.П. – секретар ради.
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 ініціювання створення місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація учасницького розвитку громад».
За – 23; 
Проти – 0; 
Утрималось – 3; 
Не голосувало – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:	(рішення № 4463 додається).



Головуючий:	На цьому порядок денний сімдесят шостої (чергової) сесії міської ради вичерпано. Сесія оголошується закритою.




Секретар ради							В.П. Ткачук




