УКРАЇНА
Рубіжанська міська рада
ПРОТОКОЛ
52-а сесія міської ради
місто Рубіжне
від 06.06.2018 15:00
02.07.2018 11:02:57
Усього депутатів:
Присутні на сесії:

35
26 (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 52-ї сесії міської ради
зареєструвалося 26 депутатів з 35 обраних. Решта 9 депутатів
Хортів Сергій Іванович відсутні з поважних причин. Цієї кількості депутатів досить
міський голова
для проведення засідання сесії. Які будуть пропозиції щодо
початку засідання сесії?
Розпочати засідання сесії.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати?
ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утримались – 0.
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 52-ї сесії. Пропоную наданий
вам проект порядку денного прийняти за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утримались – 1.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Порядок денний ЗА ОСНОВУ
Хортів Сергій Іванович міський голова
Харчук Валерій Юрійович
Хортів Сергій Іванович міський голова

Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо проекту
порядку денного? Будь ласка депутат Харчук В.Ю.
(Проінформував депутатів про звернення ФОП Кочерги щодо
пляжу на Водній станції по вул. Набережній).
Чи є ще у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
проекту порядку денного? Зауважень немає. Ставлю на
голосування пропозицію - прийняти в цілому даний порядок
денний. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

За – 24, Проти – 0, Утримались – 1.
ПРИЙНЯТИ - Порядок денний В ЦІЛОМУ

№
п/
п
1
2
3
4
5

Питання порядку денного
Про затвердження договору між Рубіжанською міською радою Луганської області та ТОВ
«Лисичанська інженерно-будівельна компанія»
Про затвердження інвестиційного договору щодо забезпечення об’єктів соціальної сфери
(ТОВ «ПКФ Прайд»)
Про затвердження інвестиційного договору щодо забезпечення об’єктів соціальної сфери
(ПП «Баязет-2011»)
Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 №39/5 «Про міський бюджет на
2018 рік»
Про передачу будівлі, вул. Миру, 32, на баланс КП «Муніципальний сервіс» Рубіжанської
міської ради Луганської області
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Хортів Сергій Іванович міський голова
Коваленко Наталія Вікторівна
Начальник відділу
економічного розвитку та
інвестицій
Хортів Сергій Іванович міський голова
Харчук Валерій Юрійович

Про затвердження договору між Рубіжанською міською
радою Луганської області та ТОВ «Лисичанська
інженерно-будівельна компанія»
Доповідає: Коваленко Наталія Вікторівна - начальник
відділу економічного розвитку та інвестицій
(Клопотала перед депутатами про затвердження договору
між Рубіжанською міською радою Луганської області та
ТОВ «Лисичанська інженерно-будівельна компанія»)

Чи є ще у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка
депутат Харчук В.Ю.
(Поцікавився у доповідача – які саме договори були
розглянуті на засідання профільних депутатських комісій)
Коваленко Наталія Вікторівна
(Більш детально проінформувала присутніх щодо
Начальник відділу економічного договорів, які були розглянуті на засідання профільних
розвитку та інвестицій
депутатських комісій)
Хортів Сергій Іванович Чи є ще у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка
міський голова
депутат Ємець О.А.
Ємець Олексій Андрійович
(Поцікавився у доповідача – які інші договори ще були
розглянуті на засідання профільних депутатських комісій)
Коваленко Наталія Вікторівна
(Більш детально проінформувала присутніх щодо
начальник відділу
договорів, які були розглянуті на засідання профільних
економічного розвитку та
депутатських комісій)
інвестицій
Хортів Сергій Іванович Чи є ще у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка
міський голова
депутат Пиж Р.М.
Пиж Роман Михайлович
(Поцікавився у доповідача – які договори оренди землі
були заключні з ФОП Кочергою)
(Більш детально проінформувала присутніх щодо договорів
Хортів Сергій Іванович оренди землі, які були заключні з ФОП Кочергою)
міський голова
Чи є у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка
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депутат Харчук В.Ю.
Харчук Валерій Юрійович
(Поцікавився у доповідача щодо переліку робіт, які будуть
виконуватися згідно тексту відповідного договору)
(Запропонував депутату відвідувати засідання профільних
комісій і детально ознайомлюватися з особливостями
Хортів Сергій Іванович відповідних питань).
міський голова
Чи є ще 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
ГОЛОСУВАЛИ: За – 18, Проти – 0, Утримались – 3.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження договору між
ВИРІШИЛИ: Рубіжанською міською радою та ТОВ «Лисичанська інженернобудівельна компанія»
2
Хортів Сергій Іванович міський голова

Про затвердження інвестиційного договору щодо
забезпечення об’єктів соціальної сфери (ТОВ «ПКФ
Прайд»)
Доповідає: Коваленко Наталія Вікторівна - начальник
відділу економічного розвитку та інвестицій

Коваленко Наталія Вікторівна
(Клопотала перед депутатами про затвердження
Начальник відділу
інвестиційного договору щодо забезпечення об’єктів
економічного розвитку та
соціальної сфери)
інвестицій
Хортів Сергій Іванович - Чи є у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка
міський голова
депутат Ємець О.А.
Ємець Олексій Андрійович
(Поцікавився у доповідача щодо пункту рішення № 1.3.4.).
(Більш детально проінформував депутатів щодо
Хортів Сергій Іванович особливостей виконання пункту № 1. 3.4.)
міський голова
Чи є ще у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка
депутат Харчук В.Ю.
( Поцікавився у головуючого – чому він відповідає на
Харчук Валерій Юрійович
питання депутатів, а не доповідач. Висловив свої підозри з
цього питання)
Чи є ще у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
Хортів Сергій Іванович проекту рішення? Зауважень немає. Ставлю на голосування
міський голова
пропозицію - прийняти в цілому даний проект рішення. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утримались – 2.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження інвестиційного договору
ВИРІШИЛИ:
щодо забезпечення об’єктів соціальної сфери
3
Хортів Сергій Іванович міський голова

Про затвердження інвестиційного договору щодо
забезпечення об’єктів соціальної сфери (ПП «Баязет2011»)
Доповідає: Коваленко Наталія Вікторівна - начальник
відділу економічного розвитку та інвестицій
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Коваленко Наталія Вікторівна
(Клопотала перед депутатами про затвердження
Начальник відділу
інвестиційного договору щодо забезпечення об’єктів
економічного розвитку та
соціальної сфери)
інвестицій
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 інвестиційного договору
ВИРІШИЛИ:
щодо забезпечення об’єктів соціальної сфери
4
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

Трушенко Наталія
Костянтинівна
Начальник фінансового
управління

(Клопотала перед депутатами 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? Зауважень немає. Ставлю на голосування
пропозицію - прийняти в цілому даний проект рішення. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати
За – 24, Проти – 0, Утримались – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до рішення міської ради
від 20.12.2017 №39/5 «Про міський бюджет на 2018»

Хортів Сергій Іванович міський голова
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

5
Хортів Сергій Іванович міський голова
Лященко Тетяна Олександрівна
начальник відділу міського
комунального майна
Хортів Сергій Іванович міський голова
Харчук Валерій Юрійович

Лященко Тетяна Олександрівна
начальник відділу міського
комунального майна
Хортів Сергій Іванович міський голова
Ємець Олексій Андрійович

Про передачу будівлі, вул. Миру, 32, на баланс
КП «Муніципальний сервіс» Рубіжанської міської ради
Луганської області
Доповідає: Лященко Тетяна Олександрівна - начальник
відділу міського комунального майна
(Клопотала перед депутатами про передачу будівлі,
вул. Миру, 32, на баланс КП «Муніципальний сервіс»
Рубіжанської міської ради Луганської області)
Чи є у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка
депутат Харчук В.Ю.
(Поцікавився у доповідача – чому назва проекту рішення
була змінена на протязі 20 робочих днів)
(Повідомила присутніх про те, що зміна назви проекту
рішення відбулася на підставі рекомендації комісії , яка
розглянула лист керівництва КП «БТІ», яким
повідомляється про неможливість прийняття даної будівлі
на баланс підприємства)
Чи є ще у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка
депутат Ємець О.А.
(Поцікавився у доповідача щодо мети передачі будівлі на
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баланс підприємства)
Лященко Тетяна Олександрівна
начальник відділу міського
комунального майна

(Більш детально проінформувала присутніх щодо мети
передачі будівлі на баланс підприємства)

(Також додатково проінформував депутатів щодо мети
передачі будівлі на баланс підприємства).
Хортів Сергій Іванович Чи є ще у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
міський голова
проекту рішення? Зауважень немає. Ставлю на голосування
пропозицію - прийняти в цілому даний проект рішення. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 1, Утримались – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про передачу будівлі, вул. Миру, 32, на
ВИРІШИЛИ:
баланс КП «Муніципальний сервіс»
Шановні депутати, всі питання, внесені на розгляд
позачергової 52-ї сесії міської ради розглянуті.
Шановні депутати перед тим як закрити засідання сесії я
хочу звернутися до вас з пропозицією направити
ЗВЕРНЕННЯ Рубіжанської міської ради щодо стабілізації
ситуації з електропостачанням в Луганській області.
(Коротко поінформував депутатів з проблеми стабілізації
Хортів Сергій Іванович ситуації з електропостачання в Луганській області).
міський голова
Пропоную Вам ознайомитися з текстом Звернення до
Президента України П.Порошенко, до Прем'єр-міністра
України В.ГРОЙСМАНА, до Міністра енергетики та
вугільної промисловості України І. Насалика і до Голови
Луганської облдержадміністрації Ю.Гарбуза, підтримати
дане звернення і дати протокольне доручення секретарю
міської ради Соловйову В.І. направити його адресатам. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утримались – 0.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Пропозиція Хортів С.І.
Хортів Сергій Іванович міський голова

Міський голова

Погоджено:
Секретар міської ради

Які будуть питання, зауваження, пропозиції щодо ведення
сесії?
Немає.
Тоді засідання 52-ї сесії оголошую закритим.

С.І. Хортів

В.І. Соловйов
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