УКРАЇНА
Рубіжанська міська рада
ПРОТОКОЛ
69-а сесія міської ради
місто Рубіжне
від 19.12.2018 15:00
28.12.2018 08:02:50
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 69-ї сесії міської ради
зареєструвалося 24 депутата з 34 обраних. Решта 10
Хортів Сергій Іванович депутатів відсутні з поважних причин. Цієї кількості
депутатів досить для проведення засідання сесії. Які будуть
міський голова
пропозиції щодо початку засідання сесії?
Розпочати засідання сесії.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати?
За
–
24,
Проти
– 0, Утримались – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
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 69-ї сесії. Пропоную
наданий вам проект порядку денного прийняти за основу.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утримались – 0.
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 Денищенко Д.В.
(Зробив офіційне звернення до міського голови Хортіва С.І.
щодо ситуації, яка складається в тому, що один з депутатів
міської ради в'їжджає на територію парковки міськради, яка
закрита з питань безпеки, і невідомі люди власними
ключами відкривають ворота парковки, які закриті для всіх
Денищенко Денис Вікторович
інших, з цим депутатом проходять якісь невідомі люди.
Далі депутат поцікавився у міського голови що це за люди,
звідки у них ключі, і хто їм їх видав. Запропонував
міському голові забезпечити безпеку для депутатів міської
ради, зробивши так, щоб більше таких ситуацій не було).
Хортів Сергій Іванович (Запевнив депутата Денищенко Д.В. про те, що він
міський голова
розбереться з даною ситуацією).
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Чи є ще у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
проекту порядку денного? Будь ласка, депутат Ларін Л.І.
(Зачитав текст заяви щодо уникнення конфлікту інтересів з
двох питань:
№8 «Про внесення змін до рішення міської ради від
Ларін Леонід Іванович
20.12.2017 № 39/5 «Про міський бюджет на 2018 рік»;
№10 «Про встановлення пільг зі сплати земельного
податку на 2019 рік»)
Хортів Сергій Іванович Чи є ще у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
міський голова
проекту порядку денного? Будь ласка, депутат Бусєнков
А.А.
(Зачитав текст заяви щодо уникнення конфлікту інтересів з
трьох питань:
№2 «Про місцевий бюджет м. Рубіжне на 2019 рік»;
Бусєнков Анатолій
№8 «Про внесення змін до рішення міської ради від
Анатолійович
20.12.2017 № 39/5 «Про міський бюджет на 2018 рік»;
№10 «Про встановлення пільг зі сплати земельного
податку на 2019 рік»)
Хортів Сергій Іванович Чи є ще у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
міський голова
проекту порядку денного? Будь ласка, депутат Радіонов
С.П.
(Зачитав текст заяви щодо уникнення конфлікту інтересів з
двох питань:
№8 «Про внесення змін до рішення міської ради від
Радіонов Сергій Павлович
20.12.2017 № 39/5 «Про міський бюджет на 2018 рік»;
№10 «Про встановлення пільг зі сплати земельного податку
на 2019 рік»)
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
–
24,
Проти
– 0, Утримались – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Порядок денний В ЦІЛОМУ

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Питання порядку денного
Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста
Рубіжне на 2019 рік
Про місцевий бюджет м. Рубіжне на 2019 рік
Про внесення змін до рішення Рубіжанської міської ради від 30.03.2016 року №9/5
Про затвердження переліку осіб, яким встановлюються прилади індивідуального
опалення за бюджетні кошти
Про затвердження розміру цільової соціальної матеріальної допомоги на
встановлення приладів індивідуального опалення соціально вразливим верствам
населення міста Рубіжне
Про затвердження плану діяльності міської ради з підготовки проектів
регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2019 рік
О внесении изменений в Программу содержания и ремонта объектов городского
благоустройства в г.Рубежное на 2016-2020 гг., утверждённую решением
Рубежанского городского совета от 27.01.2016 № 5/1

3
8
9
10
11
12
13

Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 39/5 «Про міський
бюджет на 2018 рік»
Про встановлення податку на майно в частині плати за землю
Про встановлення пільг зі сплати земельного податку на 2019 рік
Про безоплатну передачу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ,
міст Луганської області об’єкта нерухомого майна
Про затвердження протоколу про результати електронного аукціону продажу
об’єкта малої приватизації
Про хід виконання Програми децентралізації теплопостачання м. Рубіжне на 2018
рік, затвердженої рішенням Рубіжанської міської ради від 20.12.2017 р. №39/1
1

Хортів Сергій Іванович - міський
голова

Про
затвердження
Програми
соціальноекономічного і культурного розвитку міста Рубіжне
на 2019 рік
Доповідає: Коваленко Наталія Вікторівна - начальник
відділу економічного розвитку та інвестицій

Коваленко Наталія Вікторівна
начальник відділу
економічного розвитку та
інвестицій

(Клопотала перед депутатами міської ради про
затвердження Програми соціально-економічного і
культурного розвитку міста Рубіжне на 2019 рік)

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 – 21, Проти – 0, Утримались – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Програми соціальноекономічного і культурного розвитку на 2019 рік

Хортів Сергій Іванович - міський
голова

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Хортів Сергій Іванович - міський
голова
Трушенко Наталія Костянтинівна
начальник фінансового
управління
Хортів Сергій Іванович - міський
голова
Ємець Олексій Андрійович

Трушенко Наталія Костянтинівна
Начальник фінансового
управління
Ємець Олексій Андрійович
Трушенко Наталія Костянтинівна
Начальник фінансового
управління

2 Про місцевий бюджет м. Рубіжне на 2019 рік
Доповідає: Трушенко Наталія Костянтинівна начальник фінансового управління
(Клопотала перед депутатами міської ради про
затвердження місцевого бюджету м. Рубіжне на 2019
рік)
Чи є у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка,
депутат Ємець О.А.
(Поцікавився у доповідача щодо виділення коштів з
міського
бюджету
на
реалізацію
програми
децентралізації теплопостачання в місті Рубіжне на 2019
рік)
(Більш детально проінформувала депутатів щодо
виділення коштів з міського бюджету на реалізацію
програми децентралізації теплопостачання в місті
Рубіжне на 2019 рік)
(Також поцікавився у доповідача щодо виділення
коштів з місцевого бюджету на заробітну плату та
надбавки для педагогічних працівників)
(Більш детально проінформувала депутатів щодо
виділення коштів з місцевого бюджету на заробітну
плату та надбавки педагогічним працівникам)
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Хортів Сергій Іванович - міський
голова

Чи є ще у депутатів запитання до доповідача? Будь
ласка? депутат Денищенко Д.В.
(Поцікавився у доповідача щодо розміру резерву
коштів в міському бюджеті, а також на які цілі підуть
Денищенко Денис Вікторович
кошти міського бюджету у розмірі 10 млн. грн., після
рекомендацій, прийнятих на спільному засіданні
депутатських комісій)
Більш детально проінформувала депутатів щодо
Трушенко Наталія Костянтинівна розміру резерву коштів в міському бюджеті, а також на
Начальник фінансового
які цілі підуть кошти міського бюджету у розмірі 10
млн. грн. після рекомендацій, прийнятих на спільному
управління
засіданні депутатських комісій)
(Також запропонував направити депутатам переліки
цілей та заходів, на які підуть кошти міського бюджету
Денищенко Денис Вікторович
у розмірі 10 млн. грн. після рекомендацій, які були
прийняті на спільному засіданні депутатських комісій)
Чи є ще у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
проекту рішення? Зауважень немає. Ставлю на
Хортів Сергій Іванович - міський
голосування пропозицію - прийняти в цілому даний
голова
проект рішення. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 0, Утримались – 1.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про місцевий бюджет м. Рубіжне на 2019 рік
Про внесення змін до рішення Рубіжанської міської
ради від 30.03.2016 року №9/5
Доповідає: Хортів Сергій Іванович - міський голова
Хортів Сергій Іванович - міський
(Клопотав перед депутатами міської ради внесення змін
голова
до рішення Рубіжанської міської ради від 30.03.2016
року №9/5)
Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
проекту
рішення? Зауважень немає. Ставлю на
Хортів Сергій Іванович - міський
голова
голосування пропозицію - прийняти в цілому даний
проект рішення. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
За
–
23,
Проти
–
0,
Утримались – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до рішення міської ради
ВИРІШИЛИ:
від 30.03.2016 року №9/5
Хортів Сергій Іванович - міський
голова
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4
Хортів Сергій Іванович - міський
голова

Сидоренкова Любов Робертівна
заступник міського голови
Хортів Сергій Іванович - міський
голова
Денищенко Денис Вікторович

Про
затвердження
переліку
осіб,
яким
встановлюються прилади індивідуального опалення
за бюджетні кошти
Доповідає: Сидоренкова Любов Робертівна - заступник
міського голови
(Клопотала перед депутатами міської ради про
затвердження переліку осіб, яким встановлюються
прилади індивідуального опалення за бюджетні кошти)
Чи є у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка,
депутат Денищенко Д.В.
(Поцікавився у доповідача щодо кількості вже
встановлених приладів індивідуального опалення, а
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також про кількість людей, котрі вже занесені в реєстр
осіб, яким будуть встановлені прилади індивідуального
опалення)
(Проінформувала депутатів міської ради про 1650
Сидоренкова Любов Робертівна
людей, котрі вже занесені в реєстр осіб, яким будуть
Заступник міського голови
встановлені прилади індивідуального опалення)
(Доповнив інформацію заступника міського голови
Сидоренкової Л.Р. і повідомив депутатам про те, що
кількість встановлених приладів індивідуального
опалення складає більше 800).
Хортів Сергій Іванович - міський
Чи є ще у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
голова
проекту рішення? Зауважень немає. Ставлю на
голосування пропозицію - прийняти в цілому даний
проект рішення. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
За
–
24,
Проти
–
0,
Утримались – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження переліку осіб, яким
ВИРІШИЛИ:
встановлюються прилади індивідуального опалення за бюджетні кошти
5

Про затвердження розміру цільової соціальної
матеріальної допомоги на встановлення приладів
Хортів Сергій Іванович - міський
індивідуального опалення соціально вразливим
голова
верствам населення міста Рубіжне
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 рішення? Зауважень немає. Ставлю на
Хортів Сергій Іванович - міський
голова
голосування 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
6
Хортів Сергій Іванович - міський
голова
Коваленко Наталія Вікторівна
начальник відділу
економічного розвитку та
інвестицій
Хортів Сергій Іванович - міський
голова

Про затвердження плану діяльності міської ради з
підготовки проектів регуляторних актів у сфері
господарської діяльності на 2019 рік
Доповідає: Коваленко Наталія Вікторівна - начальник
відділу економічного розвитку та інвестицій
(Клопотала перед депутатами міської ради про
затвердження плану діяльності міської ради з
підготовки проектів регуляторних актів у сфері
господарської діяльності на 2019 рік)
Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
проекту рішення? Зауважень немає. Ставлю на
голосування пропозицію - прийняти в цілому даний
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ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

проект рішення. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
За – 22, Проти – 0, Утримались – 2.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження плану діяльності міської
ради з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської д
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Хортів Сергій Іванович - міський
голова

Жердєв Денис Олександрович
начальник управління
житлово-комунального
господарства
Хортів Сергій Іванович - міський
голова
Денищенко Денис Вікторович
Жердєв Денис Олександрович
начальник управління
житлово-комунального
господарства
Хортів Сергій Іванович - міський
голова
Ємець Олексій Андрійович
Жердєв Денис Олександрович
начальник управління
житлово-комунального
господарства

О внесении изменений в Программу содержания и
ремонта объектов городского благоустройства в
г.Рубежное на 2016-2020 гг., утверждённую
решением Рубежанского городского совета от
27.01.2016 № 5/1
Доповідає: Жердєв Денис Олександрович - начальник
управління житлово-комунального господарства
(Клопотав перед депутатами міської ради про внесення
змін до Програми утримання та ремонту об'єктів
міського благоустрою в м.Рубіжне на 2016-2020 рр.,
затверджену рішенням Рубіжанської міської ради від
27.01.2016 № 5/1)
Чи є у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка,
депутат Денищенко Д.В.
(Поцікавився у доповідача щодо основних позицій
даної програми, де пропонується внести зміни)
(Більш детально проінформував депутатів щодо
основних позицій даної програми, де пропонується
внести зміни)
Чи є ще у депутатів запитання до доповідача? Будь
ласка, депутат Ємець О.А.
(Поцікавився у доповідача щодо коштів, які планується
виділити в 2019 році по цій програмі)
(Проінформував депутатів про те. що в 2019 році
планується виділити по цій програмі близько 12 млн.
грн.)

Чи є ще у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
проекту рішення? Зауважень немає. Ставлю на
Хортів Сергій Іванович - міський
голосування пропозицію - прийняти в цілому даний
голова
проект рішення. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утримались – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до Програми утримання
ВИРІШИЛИ:
та ремонту об'єктів міського благоустрою в м.Рубіжне на 2016-2020 рр.
8
Хортів Сергій Іванович - міський
голова
Трушенко Наталія Костянтинівна
начальник фінансового
управління

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»)
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Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
Хортів Сергій Іванович - міський
проекту рішення? Зауважень немає. Ставлю на
голосування пропозицію - прийняти в цілому даний
голова
проект рішення. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 0, Утримались – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до рішення міської ради
ВИРІШИЛИ:
від 20.12.2017 № 39/5 «Про міський бюджет на 2018 рік»
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Про встановлення податку на майно в частині плати
за землю
Доповідає: Тарасенко Олександр Іванович - начальник
відділу землевпорядкування
Тарасенко Олександр Іванович
(Клопотав перед депутатами міської ради про
начальник відділу
встановлення податку на майно в частині плати за
землевпорядкування
землю
Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
проекту
рішення? Зауважень немає. Ставлю на
Хортів Сергій Іванович - міський
голова
голосування пропозицію - прийняти в цілому даний
проект рішення. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
За
–
21,
Проти
–
0,
Утримались – 3.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про встановлення податку на майно в
ВИРІШИЛИ:
частині плати за землю
Хортів Сергій Іванович - міський
голова

10 Про встановлення пільг зі сплати земельного
Хортів Сергій Іванович - міський
податку на 2019 рік
голова
Доповідає: Тарасенко Олександр Іванович - начальник
відділу землевпорядкування
Тарасенко Олександр Іванович
(Клопотав перед депутатами міської ради про
начальник відділу
встановлення пільг зі сплати земельного податку на
землевпорядкування
2019 рік)
Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
Хортів Сергій Іванович - міський
проекту рішення? Зауважень немає. Ставлю на
голосування пропозицію - прийняти в цілому даний
голова
проект рішення. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 19, Проти – 0, Утримались – 2.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про встановлення пільг зі сплати земельного
ВИРІШИЛИ:
податку на 2019 рік

Хортів Сергій Іванович - міський
голова

Лященко Тетяна Олександрівна
начальник відділу міського
комунального майна

11 Про безоплатну передачу у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської
області об’єкта нерухомого майна
Доповідає: Лященко Тетяна Олександрівна - начальник
відділу міського комунального майна
(Клопотала перед депутатами міської ради про
безоплатну передачу у спільну власність територіальних
громад сіл, селищ, міст Луганської області об’єкта
нерухомого майна)
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Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
Хортів Сергій Іванович - міський
проекту рішення? Зауважень немає. Ставлю на
голосування пропозицію - прийняти в цілому даний
голова
проект рішення. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утримались – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про безоплатну передачу у спільну
ВИРІШИЛИ: власність громад сіл, селищ, міст Луганської області об’єкта нерухомого
майна
12 Про затвердження протоколу про результати
електронного аукціону продажу об’єкта малої
Хортів Сергій Іванович - міський
приватизації
голова
Доповідає: Лященко Тетяна Олександрівна - начальник
відділу міського комунального майна
Лященко Тетяна Олександрівна
(Клопотала перед депутатами міської ради про
начальник відділу міського затвердження протоколу про результати електронного
комунального майна
аукціону продажу об’єкта малої приватизації)
Хортів Сергій Іванович - міський
Чи є у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка,
голова
депутат Купцов В.В.
(Проінформував депутатів міської ради щодо розгляду
цього проекту рішення на засіданні профільної
Купцов Володимир
депутатської комісії, і довів до їхнього відома
Володимирович
рекомендацію цієї комісії. Також висловив претензії
щодо розрахунку балансової ціни цілісного майнового
комплексу, який був виставлений на продаж через
аукціон)
Лященко Тетяна Олександрівна
(Проінформувала присутніх щодо методики розрахунку
начальник відділу міського
балансової ціни цілісного майнового комплексу, який
комунального майна
був виставлений на продаж через аукціон)
Хортів Сергій Іванович - міський
Чи є ще у депутатів запитання до доповідача? Будь
голова
ласка, депутат Чернецов О.І.
(Поцікавився у доповідача щодо дати експертної оцінки
балансової ціни цілісного майнового комплексу, і чому
Чернецов Олександр Іванович
не було виконано рішення міської ради щодо
проведення нової експертної оцінки цілісного
майнового комплексу)
(Повідомила депутатів про те, що експертна оцінка
Лященко Тетяна Олександрівна
цілісного майнового комплексу була проведена
начальник відділу міського 17.08.2014 року. Також проінформувала присутніх про
комунального майна
те, чому неможливо було провести нову експертну
оцінку цілісного майнового комплексу )
Хортів Сергій Іванович - міський
Чи є ще у депутатів запитання до доповідача? Будь
голова
ласка, депутат Гнилицька Т.К.
Гнилицька Тетяна Кіндратівна
(Поцікавився у доповідача хто є власником цього
об’єкту, і хто є балансоутримувачем його)
(Проінформувала депутатів про те, що міською радою
в оренду передавався цілий майновий комплекс по
Лященко Тетяна Олександрівна
особливій процедурі, яка відрізняється від процедури
Начальник відділу міського
передачі в оренду окремого майна, і тому, згідно норм
комунального майна
законодавства, балансоутримувачем цього майнового
комплексу є арендар ЧМП «Вілайн»)
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(Висловив свою точку зору щодо процедури продажу
цього цілісного майнового комплексу на аукціоні).
Хортів Сергій Іванович - міський
Чи є ще у депутатів запитання до доповідача? Будь
голова
ласка, депутат Ємець О.А.
(Поцікавився у доповідача щодо процедури оскарження
Ємець Олексій Андрійович
рішення міської ради іншою стороною з цього питання)
Лященко Тетяна Олександрівна
(Більш детально проінформувала депутатів щодо
начальник відділу міського процедури оскарження рішення міської ради іншою
комунального майна
стороною з цього питання)
Чи є ще у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
проекту рішення? Зауважень немає. Ставлю на
Хортів Сергій Іванович - міський
голова
голосування пропозицію - прийняти в цілому даний
проект рішення. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 3, Проти – 9, Утримались – 7.
НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження протоколу про
ВИРІШИЛИ:
результати електронного аукціону продажу об’єкта малої приватизації
Чернецов Олександр Іванович

Хортів Сергій Іванович - міський
голова

Жердєв Денис Олександрович
начальник управління
житлово-комунального
господарства
Хортів Сергій Іванович - міський
голова
Денищенко Денис Вікторович

Жердєв Денис Олександрович
начальник управління
житлово-комунального
господарства
Денищенко Денис Вікторович
Жердєв Денис Олександрович
начальник управління
житлово-комунального
господарства
Хортів Сергій Іванович - міський
голова
Купцов Володимир
Володимирович

13 Про хід виконання Програми децентралізації
теплопостачання м. Рубіжне на 2018 рік,
затвердженої рішенням Рубіжанської міської ради
від 20.12.2017 р. №39/1
Доповідає: Жердєв Денис Олександрович - начальник
управління житлово-комунального господарства
(Проінформував депутатів міської ради про хід
виконання Програми децентралізації теплопостачання
м. Рубіжне на 2018 рік, затвердженої рішенням
Рубіжанської міської ради від 20.12.2017 р. №39/1)
Чи є у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка,
депутат Денищенко Д.В.
(Поцікавився у доповідача щодо кількості приладів
індивідуального опалення, які планується встановити в
цьому році за бюджетні кошти)
(Проінформував депутатів міської ради про те, що до
реєстру осіб, яким виділена цільова соціальна
матеріальна допомога на встановлення приладів
індивідуального опалення, потрапило на сьогодні
близько 1650 осіб)
(Далі поцікавився у доповідача щодо кількості осіб,
яким вже встановлені прилади індивідуального
опалення за бюджетні кошти)
(Проінформував депутатів міської ради про те, що
кількість осіб, яким вже встановлені прилади
індивідуального опалення за бюджетні кошти складає
близько 1050 осіб)
Чи є ще у депутатів запитання до доповідача? Будь
ласка, депутат Купцов В.В.
(Проінформував депутатів міської ради про розгляд
даного проекту рішення на засіданні профільної
депутатської комісії. В зв’язку з тим, що програма не
виконана в значному обсязі, запропонував продовжити
дію цієї програми на 2019 – 2020 роки. Також
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запропонував поставити на голосування наступні
доповнення до рішення:
Виконання Програми децентралізації теплопостачання в
місті Рубіжне на 2018 рік визнати незадовільним.
Міському голові Хортіву С.І. провести службове
розслідування і дати оцінку відповідності займаній посаді
осіб,
відповідальних
за
проведення
Програми
децентралізації теплопостачання в місті Рубіжне на 2018
рік.
Хортів Сергій Іванович - міський
Чи є ще у депутатів запитання до доповідача? Будь
голова
ласка, депутат Денищенко Д.В.
(Поцікавився у депутата Купцова В.В. хто саме був
Денищенко Денис Вікторович
відповідальний за проведення Програми децентралізації
теплопостачання в місті Рубіжне в 2018 році)
(Повідомив присутніх про те, що згідно п.7 рішення
Рубіжанської міської ради від 20.12.2017 р. №39/1 «Про
Купцов Володимир
затвердження
Програми
децентралізації
Володимирович
теплопостачання
м.
Рубіжне
на
2018
рік»
відповідальними були управління ЖКГ, управління
ПтаСЗН, а також перший заступник міського голови).
Хортів Сергій Іванович - міський
Чи є ще у депутатів запитання до доповідача? Будь
голова
ласка депутат Ємець О.А.
(Задав доповідачу кілька запитань, а саме:
1) чому не була виконана програма децентралізації
опалення в 2018 році;
2) чому так мало було встановлено приладів
індивідуального опалення соціально незахищеним
мешканцям міста;
Ємець Олексій Андрійович
3) чому працюють котельні міста, згідно програмі вони
повинні були закритись;
4) яка собівартість Гкал в котельних міста, і яка вона
була б, якби
котельні опалювали і квартири
мешканців міста;
5) хто був присутній на засіданні в Луганській
облдержадміністрації коли розглядалося питання
щодо опалення квартир мешканців міста Рубіжне).
Жердєв Денис Олександрович
(Відповів на запитання депутата і проінформував
начальник управління житлово- присутніх про те, що тариф на опалення був
комунального господарства
затверджений виконкомом у розмірі 1660 грн. за 1 Гкал)
Ємець Олексій Андрійович
(Поцікавився у доповідача – звідки взята цифра щодо
кількості квартир в місті, в яких не мешкають люди).
(Проінформував депутатів про те, що ця цифра була
Жердєв Денис Олександрович
взята з документів, які були представлені Рубіжанським
начальник управління житлововідділенням ООО «ЛЕО», а вона була взята на підставі
комунального господарства
даних лічильників обліку)
Чи є ще у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
проекту рішення? Зауважень немає.
Хортів Сергій Іванович - міський
В зв’язку з тим, що від депутата Купцова В.В. надійшла
голова
пропозиція щодо доповнення тексту проекту рішення,
тому спочатку ставлю на голосування пропозицію прийняти за основу даний проект рішення. Хто за дану
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пропозицію, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 19, Проти – 0, Утримались – 3.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про хід виконання Програми
ВИРІШИЛИ:
децентралізації теплопостачання м. Рубіжне на 2018 рік
Далі ставлю на голосування пропозицію Депутата
Купцова В.В. - доповнити даний проект рішення
наступними пунктами:
1. Продовжити дію цієї програми на 2019 – 2020 роки
2.Виконання Програми децентралізації теплопостачання
в місті Рубіжне на 2018 рік визнати незадовільним.
3. Міському голові Хортіву С.І. провести службове
Хортів Сергій Іванович - міський
розслідування і дати оцінку відповідності займаній
голова
посаді осіб, відповідальних за проведення Програми
децентралізації теплопостачання в місті Рубіжне на 2018
рік.
В зв’язку з тим, що я собі не можу давати завдання,
заявляю про конфлікт інтересів з третього пункту, і
тому не буду голосувати.
Хто за пропозицію депутата Купцова В.В., прошу
голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 16, Проти – 1, Утримались – 6.
ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Пропозиція Купцов В.В.
Хортів Сергій Іванович - міський
Тепер ставлю на голосування пропозицію - прийняти в
голова
цілому даний проект рішення. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 8, Проти – 3, Утримались – 7.
НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про хід виконання Програми
ВИРІШИЛИ:
децентралізації теплопостачання м. Рубіжне на 2018 рік

Хортів Сергій Іванович - міський
голова

Міський голова

Погоджено:
Секретар міської ради

Шановні депутати, всі питання, внесені на розгляд
позачергової 69-ї сесії міської ради розглянуті.
Які будуть питання, зауваження, пропозиції щодо
ведення сесії? Немає.
Тоді засідання 69-ї сесії оголошую закритим.

С.І. Хортів

В.І. Соловйов

