УКРАЇНА
Рубіжанська міська рада
ПРОТОКОЛ
68-а сесія міської ради
місто Рубіжне
від 26.12.2018 15:00
09.01.2019 08:52:19
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 чергової 68-ї сесії міської ради
зареєструвалося 24 депутата з 34 обраних. Решта 10
Хортів Сергій Іванович депутатів відсутні з поважних причин. Цієї кількості
міський голова
депутатів досить для проведення засідання сесії. Які
будуть пропозиції щодо початку засідання сесії?
Розпочати засідання сесії.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати?
За
–
24,
Проти
– 0, Утримались – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ – Розпочати засідання 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 чергової 68-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 ще у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
міський голова
проекту порядку денного? Будь ласка, депутат Кравченко
Е.А.
(Зачитав текст заяви щодо уникнення конфлікту інтересів
з питання:
Кравченко Едуард
№4 «Про припинення юридичної особи Комунальна
Анатолійович
установа Рубіжанська центральна міська лікарня шляхом
реорганізації (перетворення) у некомерційне комунальне
підприємство»)
Чи є ще у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
Хортів Сергій Іванович проекту порядку денного? Зауважень немає. Ставлю на
міський голова
голосування пропозицію - прийняти в цілому даний
порядок денний з урахуванням внесених змін. Хто за дану
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ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
№
п/п
1
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21

пропозицію, прошу голосувати.
За – 24, Проти – 0, Утримались – 0.
ПРИЙНЯТИ - Порядок денний В ЦІЛОМУ
Питання порядку денного

Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва в
м.Рубіжне на 2019-2021 роки
Про внесення змін до рішення Рубіжанської міської ради від 26.09.2018 №62/08 «Про
затвердження цільової програми розвитку цивільного захисту міста Рубіжне на 20192021 роки»
Про затвердження програми «Про міське замовлення на навчання лікарів – інтернів в
ДЗ «Луганський державний медичний університет на 2019 – 2021 роки»
Про припинення юридичної особи Комунальна установа Рубіжанська центральна
міська лікарня шляхом реорганізації (перетворення) у некомерційне комунальне
підприємство
Про внесення змін до Програми «Забезпечення керівництва та управління у сфері
бюджету і фінансів фінансового управління Рубіжанської міської ради на 2018-2020
роки»
Про затвердження персонального складу наглядової ради у сфері розподілу
соціального житла
Про внесення змін до рішення Рубіжанської міської ради від 20.12.2017 №39/2
Про зміну штатних розписів закладів загальної середньої освіти та введення до
штатних розписів закладів загальної середньої освіти та централізованої бухгалтерії
додаткових штатних одиниць
Про припинення роботи логопедичних пунктів на базі закладів загальної середньої
освіти
Про внесення змін до рішення Рубіжанської міської ради від 28.12.2017 №40/11
О выполнении Программы финансовой поддержки КП «Редакція газети «Рубіжанські
новини» на 2017 рік
Про план роботи Рубіжанської міської ради на 2019 рік
Про внесення доповнень до Переліку земельних ділянок, які виставляються для
продажу на аукціоні окремими лотами або права на які виставляються для такого
продажу (р-н пл. Хіміків, буд. 2-а/13)
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ
«Рубіжне-Агро»
Про припинення права оренди земельної ділянки та розірвання договору оренди з
Масловим Вадимом Валерійовичем
Про припинення права оренди земельної ділянки та розірвання договору оренди з
ПАТ «Страхова компанія «Оранта-Лугань»
Про передачу у приватну власність земельної ділянки Гальченку Олександру
Миколайовичу
Про припинення права оренди земельної ділянки та розірвання договору оренди з
Кветковським Євгеном Валерійовичем
Про внесення змін до рішення Рубіжанської міської ради від 26.09.2018 року №62/25
Про внесення змін до Програми розвитку земельних відносин на території
Рубіжанської міської ради на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Рубіжанської
міської ради від 20.12.2017 №37/16
Про внесення доповнень до Переліку земельних ділянок, які виставляються для
продажу на аукціоні окремими лотами або права на які виставляються для такого
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22
23
24
25
26
27
28
29
30

продажу (р-н вул. Набережна, буд. 2-а)
Про внесення доповнень до Переліку земельних ділянок, які виставляються для
продажу на аукціоні окремими лотами або права на які виставляються для такого
продажу(р-н вул. Визволителів, буд.98-б)
Про припинення права оренди земельної ділянки та розірвання договору оренди з
ТОВ «Рубіжанський Краситель»
Про надання в оренду земельної ділянки Гаражному товариству «КАРДАН»
Про передачу у приватну власність земельної ділянки Литвіновій Ользі Віталіївні
Про передачу у приватну власність земельної ділянки Шевченку Максиму
Вікторовичу
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки Назарько Ірині Анатоліївні
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки Вехованцю Олександру Івановичу
Про передачу у приватну власність земельної ділянки Мозговій Тетяні Григорівні
Про внесення доповнень до Переліку земельних ділянок, які виставляються для
продажу на аукціоні окремими лотами або права на які виставляються для такого
продажу (р-н залізничного вокзалу)
1

Хортів Сергій Іванович міський голова

Про затвердження Програми розвитку малого і
середнього підприємництва в м.Рубіжне на 20192021 роки
Доповідає: Коваленко Наталія Вікторівна - начальник
відділу економічного розвитку та інвестицій

Коваленко Наталія Вікторівна
(Клопотала перед депутатами міської ради про
начальник відділу
затвердження Програми розвитку малого і середнього
економічного розвитку та
підприємництва в м.Рубіжне на 2019-2021 роки)
інвестицій
Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
Хортів Сергій Іванович проекту рішення? Зауважень немає. Ставлю на
голосування пропозицію - прийняти в цілому даний
міський голова
проект рішення. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утримались – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Програми розвитку
ВИРІШИЛИ:
малого і середнього підприємництва в м.Рубіжне
2

Про внесення змін до рішення Рубіжанської міської
ради від 26.09.2018 №62/08 «Про затвердження
Хортів Сергій Іванович цільової програми розвитку цивільного захисту
міський голова
міста Рубіжне на 2019-2021 роки»
Доповідає: Кравченко Володимир Вікторович
- головний спеціаліст відділу з питань моброботи
(Клопотав перед депутатами міської ради про внесення
Кравченко Володимир
змін до рішення Рубіжанської міської ради від
Вікторович
26.09.2018 №62/08 «Про затвердження цільової
- головний спеціаліст
програми розвитку цивільного захисту міста Рубіжне на
відділу з питань моброботи
2019-2021 роки»)
Хортів Сергій Іванович Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
міський голова
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 – 24, Проти – 0, Утримались – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до рішення
Рубіжанської міської ради від 26.09.2018 №62/08
3

Про затвердження програми «Про міське замовлення
на навчання лікарів – інтернів в ДЗ «Луганський
Хортів Сергій Іванович державний медичний університет на 2019 – 2021
міський голова
роки»
Доповідає: Легкоконець Олена Олексіївна - головний
спеціаліст управління охорони здоров'я
Легкоконець Олена Олексіївна
(Клопотала перед депутатами міської ради про
головний спеціаліст
затвердження програми «Про міське замовлення на
управління охорони
навчання лікарів – інтернів в ДЗ «Луганський
здоров'я
державний медичний університет на 2019 – 2021 роки»)
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
–
24,
Проти
– 0, Утримались – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження програми «Про міське
ВИРІШИЛИ:
замовлення на навчання лікарів – інтернів
4

Про припинення юридичної особи Комунальна
установа Рубіжанська центральна міська лікарня
Хортів Сергій Іванович шляхом реорганізації (перетворення) у некомерційне
міський голова
комунальне підприємство
Доповідає: Легкоконець Олена Олексіївна - головний
спеціаліст управління охорони здоров'я
(Клопотала перед депутатами міської ради про
Легкоконець Олена Олексіївна
припинення юридичної особи Комунальна установа
Головний спеціаліст
Рубіжанська центральна міська лікарня шляхом
управління охорони
реорганізації
(перетворення)
у
некомерційне
здоров'я
комунальне підприємство)
Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
Хортів Сергій Іванович проекту рішення? Зауважень немає. Ставлю на
голосування пропозицію - прийняти в цілому даний
міський голова
проект рішення. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утримались – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про припинення юридичної особи КУ
ВИРІШИЛИ:
«Рубіжанська центральна міська лікарня»
5
Хортів Сергій Іванович міський голова

Про внесення змін до Програми «Забезпечення
керівництва та управління у сфері бюджету і
фінансів фінансового управління Рубіжанської
міської ради на 2018-2020 роки»
Доповідає: Трушенко Наталія Костянтинівна начальник фінансового управління

5
(Клопотала перед депутатами міської ради про
внесення змін до Програми «Забезпечення керівництва
та управління у сфері бюджету і фінансів фінансового
управління Рубіжанської міської ради на 2018-2020
роки»
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 – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до Програми
ВИРІШИЛИ:
«Забезпечення керівництва та управління у сфері бюджету і фінансів
Трушенко Наталія
Костянтинівна
начальник фінансового
управління

Хортів Сергій Іванович міський голова

6

Про затвердження персонального складу наглядової
ради у сфері розподілу соціального житла
Доповідає: Жердєв Денис Олександрович - начальник
управління житлово-комунального господарства

Жердєв Денис Олександрович
начальник управління
житлово-комунального
господарства

(Клопотав перед депутатами міської ради про
затвердження персонального складу наглядової ради у
сфері розподілу соціального житла)

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 – 24, Проти – 0, Утримались – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження персонального складу
наглядової ради у сфері розподілу соціального житла

Хортів Сергій Іванович міський голова

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Хортів Сергій Іванович міський голова

7

Про внесення змін до рішення Рубіжанської міської
ради від 20.12.2017 №39/2
Доповідає: Жердєв Денис Олександрович - начальник
управління житлово-комунального господарства

Жердєв Денис Олександрович
начальник управління
житлово-комунального
господарства

(Клопотав перед депутатами міської ради про внесення
змін до рішення Рубіжанської міської ради від
20.12.2017 №39/2)

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 – 3.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до рішення
Рубіжанської міської ради від 20.12.2017 №39/2

Хортів Сергій Іванович міський голова

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Хортів Сергій Іванович міський голова
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Про зміну штатних розписів закладів загальної
середньої освіти та введення до штатних розписів
закладів
загальної
середньої
освіти
та

6
централізованої бухгалтерії додаткових штатних
одиниць
Доповідає: Обаполенко Олена Володимирівна начальник управління освіти
(Клопотала перед депутатами міської ради про зміну
Обаполенко Олена
штатних розписів закладів загальної середньої освіти та
Володимирівна
введення до штатних розписів закладів загальної
начальник управління
середньої освіти та централізованої бухгалтерії
освіти
додаткових штатних одиниць)
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 – 1, Утримались – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про зміну штатних розписів закладів
ВИРІШИЛИ:
загальної середньої освіти

Хортів Сергій Іванович міський голова
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Про припинення роботи логопедичних пунктів на
базі закладів загальної середньої освіти
Доповідає: Обаполенко Олена Володимирівна начальник управління освіти

Обаполенко Олена
Володимирівна
начальник управління
освіти

(Клопотала перед депутатами міської ради про
припинення роботи логопедичних пунктів на базі
закладів загальної середньої освіти)

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 – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про припинення роботи логопедичних
пунктів на базі закладів загальної середньої освіти

Хортів Сергій Іванович міський голова

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

10 Про внесення змін до рішення Рубіжанської міської
ради від 28.12.2017 №40/11
Доповідає: Арцев Юрій Миколайович - керуючий
справами виконкому
Арцев Юрій Миколайович
(Клопотав перед депутатами міської ради про внесення
керуючий справами
змін до рішення Рубіжанської міської ради від
виконкому
28.12.2017 №40/11)
Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
Хортів Сергій Іванович проекту рішення? Зауважень немає. Ставлю на
голосування пропозицію - прийняти в цілому даний
міський голова
проект рішення. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утримались – 3.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до рішення
ВИРІШИЛИ:
Рубіжанської міської ради від 28.12.2017 №40/11
Хортів Сергій Іванович міський голова
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11 О выполнении Программы финансовой поддержки
КП «Редакція газети «Рубіжанські новини» на 2017
Хортів Сергій Іванович год.
міський голова
Доповідає: Арцев Юрій Миколайович - керуючий
справами виконкому
Арцев Юрій Миколайович
(Проінформував депутатів міської ради про виконання
керуючий справами
Програми фінансової підтримки КП «Редакція газети»
виконкому
Рубіжанські новини» на 2017 рік)
Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
Хортів Сергій Іванович проекту рішення? Зауважень немає. Ставлю на
голосування пропозицію - прийняти в цілому даний
міський голова
проект рішення. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утримались – 2.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про виконання Програми фінансової
ВИРІШИЛИ:
підтримки КП «Редакція газети» Рубіжанські новини» на 2017 рік
12 Про план роботи Рубіжанської міської ради на 2019
Хортів Сергій Іванович рік
міський голова
Доповідає: Соловйов Віктор Ігорович – секретар міської
ради
Соловйов Віктор Ігорович –
(Клопотав перед депутатами міської ради про
секретар міської ради
затвердження плану роботи Рубіжанської міської ради
на 2019 рік)
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 – 22, Проти – 0, Утримались – 2.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про план роботи Рубіжанської міської
ВИРІШИЛИ:
ради на 2019 рік
13 Про внесення доповнень до Переліку земельних
ділянок, які виставляються для продажу на аукціоні
Хортів Сергій Іванович окремими лотами або права на які виставляються
міський голова
для такого продажу (р-н пл. Хіміків, буд. 2-а/13)
Доповідає: Тарасенко Олександр Іванович - начальник
відділу землевпорядкування
(Клопотав перед депутатами міської ради про внесення
доповнень до Переліку земельних ділянок, які
Тарасенко Олександр Іванович
начальник відділу
виставляються для продажу на аукціоні окремими
лотами або права на які виставляються для такого
землевпорядкування
продажу)
Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
Хортів Сергій Іванович проекту рішення? Зауважень немає. Ставлю на
голосування пропозицію - прийняти в цілому даний
міський голова
проект рішення. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
За
–
22,
Проти
– 0, Утримались – 2.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення доповнень до Переліку
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земельних ділянок, які виставляються для продажу на аукціоні
14 Про надання дозволу на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення
Хортів Сергій Іванович (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
міський голова
місцевості) ТОВ «Рубіжне-Агро»
Доповідає: Тарасенко Олександр Іванович - начальник
відділу землевпорядкування
(Клопотав перед депутатами міської ради про надання
дозволу на розробку технічної документації із
Тарасенко Олександр Іванович
начальник відділу
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ
землевпорядкування
«Рубіжне-Агро»)
Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
Хортів Сергій Іванович проекту рішення? Зауважень немає. Ставлю на
голосування пропозицію - прийняти в цілому даний
міський голова
проект рішення. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утримались – 2.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволу на розробку
ВИРІШИЛИ: техдокументації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки ТОВ «Рубіжне-Агро»
15 Про припинення права оренди земельної ділянки та
розірвання договору оренди з Масловим Вадимом
Хортів Сергій Іванович Валерійовичем
міський голова
Доповідає: Тарасенко Олександр Іванович - начальник
відділу землевпорядкування
(Клопотав перед депутатами міської ради про
Тарасенко Олександр Іванович
припинення права оренди земельної ділянки та
начальник відділу
розірвання договору оренди з Масловим Вадимом
землевпорядкування
Валерійовичем)
Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
Хортів Сергій Іванович проекту рішення? Зауважень немає. Ставлю на
голосування пропозицію - прийняти в цілому даний
міський голова
проект рішення. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утримались – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про припинення права оренди земельної
ВИРІШИЛИ:
ділянки з Масловим

Хортів Сергій Іванович міський голова

Тарасенко Олександр Іванович
начальник відділу
землевпорядкування
Хортів Сергій Іванович -

16 Про припинення права оренди земельної ділянки та
розірвання договору оренди з ПАТ «Страхова
компанія «Оранта-Лугань»
Доповідає: Тарасенко Олександр Іванович - начальник
відділу землевпорядкування
(Клопотав перед депутатами міської ради про
припинення права оренди земельної ділянки та
розірвання договору оренди з ПАТ «Страхова компанія
«Оранта-Лугань»)
Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
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міський голова

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

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.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про припинення права оренди земельної
ділянки з ПАТ «Страхова компанія «Оранта-Лугань»

17 Про передачу у приватну власність земельної
Хортів Сергій Іванович ділянки Гальченку Олександру Миколайовичу
міський голова
Доповідає: Тарасенко Олександр Іванович - начальник
відділу землевпорядкування
Тарасенко Олександр Іванович
(Клопотав перед депутатами міської ради про передачу
начальник відділу
у приватну власність земельної ділянки Гальченку
землевпорядкування
Олександру Миколайовичу)
Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
Хортів Сергій Іванович проекту рішення? Зауважень немає. Ставлю на
голосування пропозицію - прийняти в цілому даний
міський голова
проект рішення. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утримались – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про передачу у приватну власність
ВИРІШИЛИ:
земельної ділянки Гальченку
18 Про припинення права оренди земельної ділянки та
розірвання договору оренди з Кветковським
Хортів Сергій Іванович Євгеном Валерійовичем
міський голова
Доповідає: Тарасенко Олександр Іванович - начальник
відділу землевпорядкування
(Клопотав перед депутатами міської ради про
Тарасенко Олександр Іванович
припинення права оренди земельної ділянки та
начальник відділу
розірвання договору оренди з Кветковським Євгеном
землевпорядкування
Валерійовичем)
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
–
24,
Проти
– 0, Утримались – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про припинення права оренди земельної
ВИРІШИЛИ:
ділянки з Кветковським

Хортів Сергій Іванович міський голова
Тарасенко Олександр Іванович
начальник відділу
землевпорядкування
Хортів Сергій Іванович міський голова

19 Про внесення змін до рішення Рубіжанської міської
ради від 26.09.2018 року №62/25
Доповідає: Тарасенко Олександр Іванович - начальник
відділу землевпорядкування
(Клопотав перед депутатами міської ради про внесення
змін до рішення Рубіжанської міської ради від
26.09.2018 року №62/25)
Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
проекту рішення? Зауважень немає. Ставлю на

10

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

голосування пропозицію - прийняти в цілому даний
проект рішення. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
За – 23, Проти – 0, Утримались – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до рішення
Рубіжанської міської ради від 26.09.2018 №62/25

20 Про внесення змін до Програми розвитку земельних
відносин на території Рубіжанської міської ради на
Хортів Сергій Іванович 2018-2020
роки,
затвердженої
рішенням
міський голова
Рубіжанської міської ради від 20.12.2017 №37/16
Доповідає: Тарасенко Олександр Іванович - начальник
відділу землевпорядкування
(Клопотав перед депутатами міської ради про внесення
Тарасенко Олександр Іванович
змін до Програми розвитку земельних відносин на
начальник відділу
території Рубіжанської міської ради на 2018-2020 роки,
землевпорядкування
затвердженої рішенням)
Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
Хортів Сергій Іванович проекту рішення? Зауважень немає. Ставлю на
голосування пропозицію - прийняти в цілому даний
міський голова
проект рішення. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утримались – 2.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до Програми розвитку
ВИРІШИЛИ:
земельних відносин на території міської ради на 2018-20
21 Про внесення доповнень до Переліку земельних
ділянок, які виставляються для продажу на аукціоні
Хортів Сергій Іванович окремими лотами або права на які виставляються
міський голова
для такого продажу (р-н вул. Набережна, буд. 2-а)
Доповідає: Тарасенко Олександр Іванович - начальник
відділу землевпорядкування
(Клопотав перед депутатами міської ради про внесення
Тарасенко Олександр Іванович
доповнень до Переліку земельних ділянок, які
виставляються для продажу на аукціоні окремими
начальник відділу
землевпорядкування
лотами або права на які виставляються для такого
продажу)
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 – 22, Проти – 0, Утримались – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення доповнень до Переліку
ВИРІШИЛИ:
земельних ділянок, які виставляються для продажу на аукціоні

Хортів Сергій Іванович міський голова

22 Про внесення доповнень до Переліку земельних
ділянок, які виставляються для продажу на аукціоні
окремими лотами або права на які виставляються
для такого продажу(р-н вул. Визволителів, буд.98-б)
Доповідає: Тарасенко Олександр Іванович - начальник
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відділу землевпорядкування
(Клопотав перед депутатами міської ради про внесення
доповнень до Переліку земельних ділянок, які
Тарасенко Олександр Іванович
начальник відділу
виставляються для продажу на аукціоні окремими
лотами або права на які виставляються для такого
землевпорядкування
продажу)
Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
Хортів Сергій Іванович проекту рішення? Зауважень немає. Ставлю на
голосування пропозицію - прийняти в цілому даний
міський голова
проект рішення. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утримались – 2.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення доповнень до Переліку
ВИРІШИЛИ:
земельних ділянок, які виставляються для продажу на аукціоні
23 Про припинення права оренди земельної ділянки та
розірвання договору оренди з ТОВ «Рубіжанський
Хортів Сергій Іванович Краситель»
міський голова
Доповідає: Тарасенко Олександр Іванович - начальник
відділу землевпорядкування
(Клопотав перед депутатами міської ради про
Тарасенко Олександр Іванович
припинення права оренди земельної ділянки та
начальник відділу
розірвання договору оренди з ТОВ «Рубіжанський
землевпорядкування
Краситель»)
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 – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про припинення права оренди земельної
ВИРІШИЛИ:
ділянки з ТОВ «Рубіжанський Краситель»
24 Про надання в оренду земельної ділянки Гаражному
товариству «КАРДАН»
Доповідає: Тарасенко Олександр Іванович - начальник
відділу землевпорядкування
Тарасенко Олександр Іванович
(Клопотав перед депутатами міської ради про надання в
начальник відділу
оренду земельної ділянки Гаражному товариству
землевпорядкування
«КАРДАН»)
Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
Хортів Сергій Іванович проекту рішення? Зауважень немає. Ставлю на
голосування пропозицію - прийняти в цілому даний
міський голова
проект рішення. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утримались – 2.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання в оренду земельної ділянки
ВИРІШИЛИ:
ГТ «КАРДАН»
Хортів Сергій Іванович міський голова

Хортів Сергій Іванович міський голова

25 Про передачу у приватну власність земельної
ділянки Литвіновій Ользі Віталіївні
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Доповідає: Тарасенко Олександр Іванович - начальник
відділу землевпорядкування
Тарасенко Олександр Іванович
(Клопотав перед депутатами міської ради про передачу
начальник відділу
у приватну власність земельної ділянки Литвіновій
землевпорядкування
Ользі Віталіївні)
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 – 24, Проти – 0, Утримались – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про передачу у приватну власність
ВИРІШИЛИ:
земельної ділянки Литвіновій
26 Про передачу у приватну власність земельної
Хортів Сергій Іванович ділянки Шевченку Максиму Вікторовичу
міський голова
Доповідає: Тарасенко Олександр Іванович - начальник
відділу землевпорядкування
Тарасенко Олександр Іванович
(Клопотав перед депутатами міської ради про передачу
начальник відділу
у приватну власність земельної ділянки Шевченку
землевпорядкування
Максиму Вікторовичу)
Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
Хортів Сергій Іванович проекту рішення? Зауважень немає. Ставлю на
голосування пропозицію - прийняти в цілому даний
міський голова
проект рішення. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утримались – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про передачу у приватну власність
ВИРІШИЛИ:
земельної ділянки Шевченку
27 Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Хортів Сергій Іванович Назарько Ірині Анатоліївні
міський голова
Доповідає: Тарасенко Олександр Іванович - начальник
відділу землевпорядкування
(Клопотав перед депутатами міської ради про надання
Тарасенко Олександр Іванович
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
начальник відділу
відведення земельної ділянки
Назарько
Ірині
землевпорядкування
Анатоліївні)
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 – 24, Проти – 0, Утримались – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволу на розробку проекту
ВИРІШИЛИ:
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Назарько
Хортів Сергій Іванович міський голова

28 Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Вехованцю Олександру Івановичу
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Доповідає: Тарасенко Олександр Іванович - начальник
відділу землевпорядкування
(Клопотав перед депутатами міської ради про відмову
Тарасенко Олександр Іванович
в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою
начальник відділу
щодо відведення земельної ділянки Вехованцю
землевпорядкування
Олександру Івановичу)
(Запропонував
голові
профільної
комісії
Хортів Сергій Іванович проінформувати депутатів про причини відмови в
міський голова
наданні дозволу)
Купцов Володимир
(Більш детально проінформував депутатів про причини
Володимирович
відмови в наданні дозволу)
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 – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволу на розробку проекту
ВИРІШИЛИ:
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Вехованцю
29 Про передачу у приватну власність земельної
ділянки Мозговій Тетяні Григорівні
Доповідає: Тарасенко Олександр Іванович - начальник
відділу землевпорядкування
Тарасенко Олександр Іванович
(Клопотав перед депутатами міської ради про відмову
начальник відділу
в передачі у приватну власність земельної ділянки
землевпорядкування
Мозговій Тетяні Григорівні)
(Запропонував
голові
профільної
комісії
Хортів Сергій Іванович проінформувати депутатів про причини відмови в
міський голова
наданні дозволу)
Купцов Володимир
(Більш детально проінформував депутатів про причини
Володимирович
відмови в наданні дозволу)
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 – 22, Проти – 0, Утримались – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про передачу у приватну власність
ВИРІШИЛИ:
земельної ділянки Мозговій
Хортів Сергій Іванович міський голова

Хортів Сергій Іванович міський голова

Тарасенко Олександр Іванович
начальник відділу
землевпорядкування

30 Про внесення доповнень до Переліку земельних
ділянок, які виставляються для продажу на аукціоні
окремими лотами або права на які виставляються
для такого продажу (р-н залізничного вокзалу)
Доповідає: Тарасенко Олександр Іванович - начальник
відділу землевпорядкування
(Клопотав перед депутатами міської ради про відмову
щодо внесення доповнень до Переліку земельних
ділянок, які виставляються для продажу на аукціоні
окремими лотами або права на які виставляються для
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такого продажу (р-н залізничного вокзалу)
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 – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення доповнень до Переліку
ВИРІШИЛИ:
земельних ділянок, які виставляються для продажу на аукціоні

Хортів Сергій Іванович міський голова

Міський голова

Погоджено:
Секретар міської ради

Шановні депутати, всі питання, внесені на розгляд
чергової 68-ї сесії міської ради розглянуті.
Які будуть питання, зауваження, пропозиції щодо
ведення сесії? Немає.
Тоді засідання 68-ї сесії оголошую закритим.

С.І. Хортів

В.І. Соловйов

