УКРАЇНА
Рубіжанська міська рада
Луганської області
ПРОТОКОЛ
66-а сесія міської ради
місто Рубіжне
від 09.11.2018 10:00
12.11.2018 09:52:29
Усього депутатів:
Присутні на сесії:

34
24 (список додається)

Хортів Сергій Іванович міський голова

Шановні депутати прошу вставити в пульти ваші
персональні картки для реєстрації. Зараз ми проведемо
реєстрацію присутніх депутатів. Перевірте свої прізвища.
На засідання позачергової 66-ї сесії міської ради
зареєструвалося 24 депутата з 34 обраних. Решта 10 депутатів
відсутні з поважних причин. Цієї кількості депутатів досить
Хортів Сергій Іванович для проведення засідання сесії. Які будуть пропозиції щодо
міський голова
початку засідання сесії?
Розпочати засідання сесії.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати?
ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утримались – 1.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Початок сесії
На засідання сесії запрошені заступники міського голови,
керівники управлінь та відділів міської ради, представники
Хортів Сергій Іванович засобів масової інформації міста.
міський голова
Шановні депутати, на ваш розгляд вноситься порядок денний
засідання позачергової 66-ї сесії. Пропоную наданий вам
проект порядку денного прийняти за основу. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утримались – 1.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Порядок денний ЗА ОСНОВУ
Хортів Сергій Іванович Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо проекту
міський голова
порядку денного? Будь ласка, депутат Харчук В.Ю.
(Оголосив заяву щодо уникнення конфлікту інтересів
відносно питань порядку денного:
№1 «Про затвердження переліку осіб, яким встановлюються
прилади індивідуального опалення за бюджетні кошти»;
№2 «Про затвердження розміру цільової соціальної
Харчук Валерій Юрійович
матеріальної
допомоги
на
встановлення
приладів
індивідуального опалення соціально вразливим верствам
населення міста Рубіжне (1);
№3 «Про затвердження розміру цільової соціальної
матеріальної
допомоги
на
встановлення
приладів
індивідуального опалення соціально вразливим верствам

2
населення міста Рубіжне (2);
№4 «Про затвердження розміру цільової соціальної
матеріальної
допомоги
на
встановлення
приладів
індивідуального опалення соціально вразливим верствам
населення міста Рубіжне (3).
Від депутата Харчука В.Ю. надійшла вимога для надання їй
Хортів Сергій Іванович статусу депутатського запиту.
міський голова
(Зачитав текст вимоги для депутатського запиту).
Слово по даній вимозі надається депутату Харчуку В.Ю.
(Детально поінформував присутніх щодо суті своєї вимоги.
Харчук Валерій Юрійович
Запропонував депутатам підтримати його вимогу, та надати
їй статусу депутатського запиту).
Відповідно до п.3 розділу XXII Регламенту міської ради
Хортів Сергій Іванович ставлю на голосування пропозицію - надати вимозі депутата
міський голова
Харчука В.Ю. статусу депутатського запиту.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати?
ГОЛОСУВАЛИ: За – 1, Проти – 7, Утримались – 11.
ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Пропозиція Харчук В.Ю.
Чи є ще у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
проекту порядку денного? Зауважень немає. Ставлю на
Хортів Сергій Іванович міський голова
голосування пропозицію - прийняти в цілому даний порядок
денний з урахуванням внесених змін. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
За
–
23,
Проти
– 0, Утримались – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Порядок денний В ЦІЛОМУ

№ п/п

Питання порядку денного
Про затвердження переліку осіб, яким встановлюються прилади індивідуального
1
опалення за бюджетні кошти
Про затвердження розміру цільової соціальної матеріальної допомоги на
2 встановлення приладів індивідуального опалення соціально вразливим верствам
населення міста Рубіжне (1)
Про затвердження розміру цільової соціальної матеріальної допомоги на
3 встановлення приладів індивідуального опалення соціально вразливим верствам
населення міста Рубіжне (2)
Про затвердження розміру цільової соціальної матеріальної допомоги на
4 встановлення приладів індивідуального опалення соціально вразливим верствам
населення міста Рубіжне (3)
Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства «Центр
5 первинної медико-санітарної допомоги» Рубіжанської міської ради Луганської
області (нова редакція)
Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 39/5 «Про міський
6
бюджет на 2018 рік»
1 Про затвердження переліку осіб, яким встановлюються
Хортів Сергій Іванович прилади індивідуального опалення за бюджетні кошти
міський голова
Доповідає: Жердєв Денис Олександрович - начальник
управління житлово-комунального господарства
Жердєв Денис Олександрович
(Клопотав перед депутатами міської ради про
начальник управління
затвердження переліку осіб, яким встановлюються прилади
житлово-комунального індивідуального опалення за бюджетні кошти)

3
господарства
Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо проекту
рішення? Зауважень немає. Ставлю на голосування
пропозицію - прийняти в цілому даний проект рішення. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
За – 23, Проти – 0, Утримались – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження переліку осіб, яким
встановлюються прилади індивідуального опалення

Хортів Сергій Іванович міський голова
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

2

Про затвердження розміру цільової соціальної
матеріальної допомоги на встановлення приладів
Хортів Сергій Іванович індивідуального опалення соціально вразливим верствам
міський голова
населення міста Рубіжне (1)
Доповідає: Жердєв Денис Олександрович - начальник
управління житлово-комунального господарства
(Клопотав перед депутатами міської ради про
Жердєв Денис Олександрович
затвердження розміру цільової соціальної матеріальної
начальник управління
допомоги на встановлення приладів індивідуального
житлово-комунального
опалення соціально вразливим верствам населення міста
господарства
Рубіжне)
Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо проекту
Хортів Сергій Іванович рішення? Зауважень немає. Ставлю на голосування
міський голова
пропозицію - прийняти в цілому даний проект рішення. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утримались – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження розміру матеріальної
ВИРІШИЛИ:
допомоги на встановлення приладів індивідуального опалення (1)
3

Про затвердження розміру цільової соціальної
матеріальної допомоги на встановлення приладів
Хортів Сергій Іванович індивідуального опалення соціально вразливим верствам
міський голова
населення міста Рубіжне (2)
Доповідає: Жердєв Денис Олександрович - начальник
управління житлово-комунального господарства
(Клопотав перед депутатами міської ради про
Жердєв Денис Олександрович
затвердження розміру цільової соціальної матеріальної
начальник управління
допомоги на встановлення приладів індивідуального
житлово-комунального
опалення соціально вразливим верствам населення міста
господарства
Рубіжне)
Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо проекту
Хортів Сергій Іванович рішення? Зауважень немає. Ставлю на голосування
міський голова
пропозицію - прийняти в цілому даний проект рішення. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утримались – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження розміру матеріальної
ВИРІШИЛИ:
допомоги на встановлення приладів індивідуального опалення (2)
4
Хортів Сергій Іванович міський голова

Про затвердження розміру цільової соціальної
матеріальної допомоги на встановлення приладів
індивідуального опалення соціально вразливим верствам
населення міста Рубіжне (3)

4
Доповідає: Жердєв Денис Олександрович - начальник
управління житлово-комунального господарства
(Клопотав перед депутатами міської ради про
Жердєв Денис Олександрович
затвердження розміру цільової соціальної матеріальної
Начальник управління
допомоги на встановлення приладів індивідуального
житлово-комунального
опалення соціально вразливим верствам населення міста
господарства
Рубіжне)
Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо проекту
Хортів Сергій Іванович рішення? Зауважень немає. Ставлю на голосування
міський голова
пропозицію - прийняти в цілому даний проект рішення. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утримались – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження розміру матеріальної
ВИРІШИЛИ:
допомоги на встановлення приладів індивідуального опалення (3)
5

Про
затвердження
Статуту
Комунального
некомерційного підприємства «Центр первинної медикоХортів Сергій Іванович санітарної допомоги» Рубіжанської міської ради
міський голова
Луганської області (нова редакція)
Доповідає: Янко Наталія Іванівна - начальник управління
охорони здоров'я
(Клопотала перед депутатами міської ради про
Янко Наталія Іванівна
затвердження Статуту Комунального некомерційного
підприємства
«Центр
первинної
медико-санітарної
начальник управління
охорони здоров'я
допомоги» Рубіжанської міської ради Луганської області
(нова редакція)
Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо проекту
Хортів Сергій Іванович рішення? Зауважень немає. Ставлю на голосування
міський голова
пропозицію - прийняти в цілому даний проект рішення. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утримались – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Статуту КНП «Центр
ВИРІШИЛИ:
первинної медико-санітарної допомоги»(нова редакція)
6
Хортів Сергій Іванович міський голова
Трушенко Наталія
Костянтинівна - начальник
фінансового управління
Хортів Сергій Іванович міський голова
Купцов Володимир
Володимирович

Хортів Сергій Іванович міський голова

Про внесення змін до рішення міської ради від
20.12.2017 № 39/5 «Про міський бюджет на 2018 рік»
Доповідає: Трушенко Наталія Костянтинівна - начальник
фінансового управління
(Клопотала перед депутатами міської ради про внесення
змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 39/5 «Про
міський бюджет на 2018 рік»
Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо проекту
рішення? Будь ласка, депутат Купцов В.В.
(Запропонував депутатам доповнити проект рішення
виділивши комунальним підприємствам «БТІ» та «РПУ
ВКГ» додаткові кошти у розмірі 350 тис.грн. та 1000
тис.грн. відповідно, для погашення заборгованості за
спожиту електроенергію).
Чи є ще у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
проекту рішення? Зауважень немає.
В зв’язку з тим, що від депутата Купцова В.В. надійшли

5
пропозиції щодо проекту рішення, то спочатку ставлю на
голосування пропозицію - прийняти за основу даний проект
рішення. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утримались – 1.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до рішення міської
ВИРІШИЛИ:
ради від 20.12.2017 № 39/5 «Про міський бюджет на 2018»
Далі ставлю на голосування пропозицію депутата міської
ради Купцова В.В. – доповнити даний проект рішення
Хортів Сергій Іванович виділивши комунальним підприємствам «БТІ» та «РПУ
міський голова
ВКГ» додаткові кошти у розмірі 350 тис.грн. та 1000
тис.грн. відповідно, для погашення заборгованості за
спожиту електроенергію. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утримались – 1.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Пропозиція Купцов В.В.
Чи є ще у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
Хортів Сергій Іванович - проекту рішення? Зауважень немає. Ставлю на голосування
пропозицію - прийняти в цілому даний проект рішення, з
міський голова
урахуванням доповнень. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утримались – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до рішення міської ради
ВИРІШИЛИ:
від 20.12.2017 № 39/5 «Про міський бюджет на 2018»

Хортів Сергій Іванович міський голова

Міський голова
Погоджено:
Секретар міської ради

Шановні депутати, всі питання, внесені на розгляд
позачергової 66-ї сесії міської ради розглянуті.
Які будуть питання, зауваження, пропозиції щодо ведення
сесії? Немає.
Тоді засідання 66-ї сесії оголошую закритим.

С.І. Хортів

В.І. Соловйов

