УКРАЇНА
Рубіжанська міська рада
ПРОТОКОЛ
62-а сесія міської ради
місто Рубіжне
від 26.08.2018 15:00
03.10.2018 08:56:25
Усього депутатів:
Присутні на сесії:

35
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 62-ї сесії міської ради
зареєструвалося 24 депутати з 35 обраних. Решта 11
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?
ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утримались – 0.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Початок сесії
На засідання сесії запрошені заступники міського голови,
керівники управлінь та відділів міської ради,
Хортів Сергій Іванович представники засобів масової інформації міста.
міський голова
Шановні депутати, на ваш розгляд вноситься порядок
денний засідання чергової 62-ї сесії. Пропоную наданий
вам проект порядку денного прийняти за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утримались – 0.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Порядок денний ЗА ОСНОВУ
Хортів Сергій Іванович Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
міський голова
проекту порядку денного? Будь ласка депутат Ларін Л.І.
(Оголосив заяву щодо уникнення конфлікту інтересів
відносно питання порядку денного №7 «Про внесення змін
Ларін Леонід Іванович
до рішення міської ради від 20.12.2017 № 39/5 «Про
міський бюджет на 2018 рік»).
Хортів Сергій Іванович Чи є ще у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
міський голова
проекту порядку денного? Будь ласка депутат Прокопенко
М.Ф.
(Запропонував депутатам внести зміни до проекту рішення
Прокопенко Михайло
№10 «Про затвердження граничної чисельності
Федорович
працівників КУ «Територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) Рубіжанської
1

міської ради» та працівників КУ «Центр соціальної
реабілітації дітей з інвалідністю Рубіжанської міської
ради» в зв’язку з тим, що ще раз необхідно переглянути
штатну чисельність працівників КУ «Територіальний
центр соціального обслуговування (надання соціальних
послуг»)
Хортів Сергій Іванович Чи є ще у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
міський голова
проекту порядку денного? Будь ласка, депутат Бусєнков
А.А.
( Оголосив заяву щодо уникнення конфлікту інтересів
відносно питання порядку денного №22 «Про надання
Бусєнков Анатолій
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
Анатолійович
відведення земельної ділянки з метою зміни цільового
призначення комунальному підприємству «Рубіжанський
фізкультурно-спортивний комплекс» Рубіжанської
міської ради»)
(Повідомив депутатів міської ради про скаргу від
Денищенко Денис Вікторович
мешканців будинку по вул. Менделєєва, 27, щодо роботи
кафе «Джаз»).
Хортів Сергій Іванович Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
міський голова
проекту порядку денного? Будь ласка депутат Пиж Р.М.
(Оголосив заяву щодо уникнення конфлікту інтересів
відносно питання порядку денного №12 «Про створення
Комунального некомерційного підприємства «Центр
Пиж Роман Михайлович
первинної медико-санітарної допомоги» Рубіжанської
міської ради шляхом реорганізації (перетворення)
Комунальної установи охорони здоров’я «Центр первинної
медико-санітарної допомоги» Рубіжанської міської ради).
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. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утримались – 0.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Порядок денний В ЦІЛОМУ

№ п/п
1
2
3
4
5
6

Питання порядку денного
Про затвердження переліку об’єктів права комунальної власності міста Рубіжне, які
не підлягають приватизації
Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають
приватизації
Про надання згоди на безоплатну передачу друкованої продукції НАПН України у
комунальну власність м. Рубіжне
Про внесення змін до Плану діяльності міської ради з підготовки проектів
регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2018 рік
Про внесення змін до рішення Рубіжанської міської ради від 28.12.2017 №40/11
Про внесення змін до Програми «Забезпечення керівництва та управління у сфері
бюджету і фінансів фінансового управління Рубіжанської міської ради на 2018-2020
роки»

2

7
8
9

10

11

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

23
24
25
26
27
28
29

Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 39/5 «Про міський
бюджет на 2018 рік»
Про затвердження Міської цільової програми розвитку цивільного захисту міста
Рубіжне на 2019-2021 роки
Про затвердження граничної чисельності працівників МКУ «Палац культури»
Рубіжанської міської ради
Про затвердження граничної чисельності працівників КУ «Територіальний центр
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Рубіжанської міської ради»
та працівників КУ «Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю Рубіжанської
міської ради»
Про роботу закладів освіти управління освіти Рубіжанської міської ради Луганської
області у 2018 – 2019 навчальному році
Про створення Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної
медико-санітарної допомоги» Рубіжанської міської ради шляхом реорганізації
(перетворення) Комунальної установи охорони здоров’я «Центр первинної медикосанітарної допомоги» Рубіжанської міської ради
Про затвердження переліку осіб, яким встановлюються прилади індивідуального
опалення за бюджетні кошти
О внесении изменений в программу природоохранных мероприятий г.Рубежное на
2017 – 2020 гг., утвержденную решением Рубежанского городского совета от
30.11.2016 № 18/15
О внесении изменений решение Рубежанского городского совета от 24.02.2011 №
4/41
Про передачу у приватну власність земельної ділянки Кучеренку Ігорю
Володимировичу
Про припинення права оренди земельної ділянки та розірвання договору оренди з
Муштаєм Юрієм Михайловичем
Про передачу у приватну власність земельної ділянки Іванову Олександру
Вікторовичу
Про припинення права оренди земельної ділянки та розірвання договору оренди з
ТОВ «Рубіжанське будівельно –монтажне управління»
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки Архиповій Олені Вікторівні
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Чучук
Олені Анатоліївні
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки з метою зміни цільового призначення комунальному підприємству
«Рубіжанський фізкультурно-спортивний комплекс» Рубіжанської міської ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Смирнову
Олександру Вікторовичу
Про передачу у приватну власність земельної ділянки Лавріщеву Сергію Павловичу
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки Павлюченку Сергію Анатолійовичу
Про передачу у приватну власність земельної ділянки Кіяшку Івану Серафімовичу
Про передачу у приватну власність земельної ділянки Лисюку Олександру
Миколайовичу
Про передачу у приватну власність земельної ділянки Куроєдову Олександру
Миколайовичу
Про передачу у приватну власність земельної ділянки Коржу Андрію Петровичу
3

30

Про передачу у приватну власність земельної ділянки Карпенко Ганні Володимирівні
Про надання згоди на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та
31
об’єднання земельної ділянки Маслову Вадиму Валерійовичу
Про передачу у приватну власність земельної ділянки Об`єдкову Володимиру
32
Тихоновичу
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
33
ділянки Хрестіній Олені Геннадіївні
1

Про
затвердження
переліку
об’єктів
права
комунальної власності міста Рубіжне, які не
Хортів Сергій Іванович - міський
підлягають приватизації
голова
Доповідає: Лященко Тетяна Олександрівна - начальник
відділу міського комунального майна
Лященко Тетяна Олександрівна
(Клопотала перед депутатами про затвердження переліку
начальник відділу міського
об’єктів права комунальної власності міста Рубіжне, які
комунального майна
не підлягають приватизації )
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.
За
–
23,
Проти
– 0, Утримались – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження переліку об’єктів права
ВИРІШИЛИ:
комунальної власності, які не підлягають приватизації
2

Про затвердження переліку об’єктів комунальної
Хортів Сергій Іванович - міський
власності, що підлягають приватизації
голова
Доповідає: Лященко Тетяна Олександрівна - начальник
відділу міського комунального майна
Лященко Тетяна Олександрівна
(Клопотала перед депутатами про затвердження
начальник відділу міського переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають
комунального майна
приватизації )
Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
Хортів Сергій Іванович - міський проекту рішення? Зауважень немає. Ставлю на
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 переліку об’єктів
ВИРІШИЛИ:
комунальної власності, що підлягають приватизації
3
Хортів Сергій Іванович - міський
голова
Лященко Тетяна Олександрівна
начальник відділу міського
комунального майна
Хортів Сергій Іванович - міський

Про надання згоди на безоплатну передачу
друкованої продукції НАПН України у комунальну
власність м. Рубіжне
Доповідає: Лященко Тетяна Олександрівна - начальник
відділу міського комунального майна
(Клопотала перед депутатами про надання згоди на
безоплатну передачу друкованої продукції НАПН
України у комунальну власність м. Рубіжне)
Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
4

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 надання згоди на безоплатну передачу
друкованої продукції НАПН в комунальну власність
4

Про внесення змін до Плану діяльності міської ради з
підготовки проектів регуляторних актів у сфері
Хортів Сергій Іванович - міський
господарської діяльності на 2018 рік
голова
Доповідає: Лященко Тетяна Олександрівна - начальник
відділу міського комунального майна
(Клопотала перед депутатами про внесення змін до
Лященко Тетяна Олександрівна
Плану діяльності міської ради з підготовки проектів
начальник відділу міського
регуляторних актів у сфері господарської діяльності на
комунального майна
2018 рік)
Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
Хортів Сергій Іванович - міський проекту рішення? Зауважень немає. Ставлю на
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 внесення змін до Плану діяльності
ВИРІШИЛИ:
міської ради з підготовки проектів регуляторних актів
5

Про внесення змін до рішення Рубіжанської міської
Хортів Сергій Іванович - міський
ради від 28.12.2017 №40/11
голова
Доповідає: Арцев Юрій Миколайович - керуючий
справами виконкому
Арцев Юрій Миколайович
(Клопотав перед депутатами про внесення змін до
керуючий справами
рішення Рубіжанської міської ради від 28.12.2017
виконкому
№40/11)
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 – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до рішення міської ради
ВИРІШИЛИ:
від 28.12.2017 №40/11
6

Про внесення змін до Програми «Забезпечення
керівництва та управління у сфері бюджету і фінансів
Хортів Сергій Іванович - міський
фінансового управління Рубіжанської міської ради на
голова
2018-2020 роки»
Доповідає: Трушенко Наталія Костянтинівна - начальник
фінансового управління
Трушенко Наталія Костянтинівна (Клопотала перед депутатами про внесення змін до
начальник фінансового
Програми «Забезпечення керівництва та управління у
5

управління

сфері бюджету і фінансів фінансового управління
Рубіжанської міської ради на 2018-2020 роки» )
Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
Хортів Сергій Іванович - міський проекту рішення? Зауважень немає. Ставлю на
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
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Про внесення змін до рішення міської ради від
Хортів Сергій Іванович - міський
20.12.2017 № 39/5 «Про міський бюджет на 2018 рік»
голова
Доповідає: Трушенко Наталія Костянтинівна - начальник
фінансового управління
Трушенко Наталія Костянтинівна (Клопотала перед депутатами про внесення змін до
Начальник фінансового
рішення міської ради від 20.12.2017 № 39/5 «Про міський
управління
бюджет на 2018 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 – 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»
8
Хортів Сергій Іванович - міський
голова

Про затвердження Міської цільової програми
розвитку цивільного захисту міста Рубіжне на 20192021 роки
Доповідає: Кравченко Володимир Вікторович - головний
спеціаліст відділу з питань моб.роботи, ЦЗ та СПО

Кравченко Володимир
(Клопотав перед депутатами про затвердження Міської
Вікторович
цільової програми розвитку цивільного захисту міста
гол. спеціаліст відділу з питань
Рубіжне на 2019-2021 роки)
моб.роботи, ЦЗ та СПО
Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
Хортів Сергій Іванович - міський проекту рішення? Зауважень немає. Ставлю на
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 затвердження Міської цільової
ВИРІШИЛИ:
програми розвитку цивільного захисту міста
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Хортів Сергій Іванович - міський
голова

Про затвердження граничної чисельності працівників
МКУ «Палац культури» Рубіжанської міської ради
Доповідає: Стародубцева Наталія Анатоліївна - в.о.
начальника відділу культури, молоді та спорту
6

Стародубцева Наталія
(Клопотала перед депутатами про затвердження
Анатоліївна
граничної чисельності працівників МКУ «Палац
в.о. начальника відділу
культури» Рубіжанської міської ради )
культури, молоді та спорту
Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
Хортів Сергій Іванович - міський проекту рішення? Зауважень немає. Ставлю на
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 затвердження граничної чисельності
ВИРІШИЛИ:
працівників МКУ «Палац культури»

Хортів Сергій Іванович - міський
голова

10 Про затвердження граничної чисельності працівників
КУ
«Територіальний
центр
соціального
обслуговування
(надання
соціальних
послуг)
Рубіжанської міської ради» та працівників КУ «Центр
соціальної реабілітації дітей з інвалідністю
Рубіжанської міської ради»

В зв’язку з тим, що від депутата Прокопенко М.Ф.
Хортів Сергій Іванович - міський надійшла пропозиція – внести зміни до проекту рішення,
на початку ставлю на голосування пропозицію голова
прийняти за основу даний проект рішення. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 17, Проти – 0, Утримались – 0.
НЕ ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження граничної
ВИРІШИЛИ: чисельності працівників КУ «Центр соціальної реабілітації дітей з
інвалідністю Рубіжанської міської ради»
(Вибачився у депутатів за те, що відійшов від порядку
розгляду питання на засіданні сесії міської ради і
Хортів Сергій Іванович - міський
запропонував розглянути питання спочатку)
голова
Доповідає: Ковтун Наталія Павлівна - начальник
управління праці та соціального захисту населення
Ковтун Наталія Павлівна
(Клопотала перед депутатами про затвердження
Начальник управління
граничної чисельності
працівників КУ «Центр
праці та соціального
соціальної реабілітації дітей з інвалідністю Рубіжанської
захисту населення
міської ради» )
Хортів Сергій Іванович - міський Слово для виступу надається депутату міської ради
голова
Прокопенко М.Ф.
(Запропонував депутатам внести зміни до проекту
рішення
№10 «Про затвердження граничної
чисельності працівників КУ «Територіальний центр
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Рубіжанської міської ради» та працівників КУ «Центр
Прокопенко Михайло Федорович
соціальної
реабілітації
дітей
з
інвалідністю
Рубіжанської міської ради», а саме виключити з проекту
рішення пункти 1 і 3, та змінити назву рішення в зв’язку
з тим, що ще раз необхідно переглянути штатну
чисельність працівників КУ «Територіальний центр
соціального обслуговування (надання соціальних
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послуг»)
В зв’язку з тим, що від депутата Прокопенко М.Ф.
надійшла пропозиція - виключити з проекту рішення
Хортів Сергій Іванович - міський
пункти 1 і 3, та змінити назву рішення, на початку
голова
ставлю на голосування пропозицію - прийняти за основу
даний проект рішення. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утримались – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження граничної чисельності
працівників КУ «Територіальний центр соціального обслуговування
ВИРІШИЛИ: (надання соціальних послуг) Рубіжанської міської ради» та працівників
КУ «Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю Рубіжанської
міської ради»
Далі ставлю на голосування пропозицію депутата
Хортів Сергій Іванович - міський
Прокопенко М.Ф. - виключити з проекту рішення пункти
голова
1 і 3, та змінити назву рішення. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утримались – 0.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Пропозиція Прокопенко М.Ф.
Чи є ще 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.
За
–
24,
Проти
– 0, Утримались – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження граничної чисельності
ВИРІШИЛИ: працівників КУ «Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю
Рубіжанської міської ради»

Хортів Сергій Іванович - міський
голова
Обаполенко Олена
Володимирівна
- начальник управління освіти
Хортів Сергій Іванович - міський
голова
Денищенко Денис Вікторович
Обаполенко Олена
Володимирівна
начальник управління освіти
Хортів Сергій Іванович - міський
голова
Ємець Олексій Андрійович
Обаполенко Олена

11 Про роботу закладів освіти управління освіти
Рубіжанської міської ради Луганської області у 2018
– 2019 навчальному році
Доповідає: Обаполенко Олена Володимирівна начальник управління освіти
(Клопотала перед депутатами про роботу закладів
освіти управління освіти Рубіжанської міської ради
Луганської області у 2018 – 2019 навчальному році)
Чи є у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка,
депутат Денищенко Д.В.
(Поцікавився у доповідача стосовно вирішення питання
дофінансування в цьому році закладів освіти міста)
(Повідомила депутатів міської ради про те, що питання
до фінансування закладів освіти міста ще відкриті, вони
будуть розглянуті в жовтні на засіданні бюджетної
комісії).
Чи є ще у депутатів запитання до доповідача? Будь
ласка, депутат Ємець О.А.
(Поцікавився у доповідача щодо закриття в дитсадку
«Русалонька» групи для туберкульозних дітей).
(Проінформувала депутатів про закриття в дитсадку
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Володимирівна
начальник управління освіти

«Русалонька» групи для туберкульозних дітей в зв’язку з
тим, що відсутні такі діти, а замість цієї групи буде
відкрита група для дітей з розладами мови).
Чи є ще 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 – 24, Проти – 0, Утримались – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про роботу закладів освіти у 2018 – 2019
ВИРІШИЛИ:
навчальному році
12 Про створення Комунального некомерційного
підприємства «Центр первинної медико-санітарної
допомоги» Рубіжанської міської ради шляхом
Хортів Сергій Іванович - міський
реорганізації (перетворення) Комунальної установи
голова
охорони здоров’я «Центр первинної медикосанітарної допомоги» Рубіжанської міської ради
Доповідає: Янко Наталія Іванівна - начальник управління
охорони здоров'я
(Клопотала
перед
депутатами
про
створення
Комунального некомерційного підприємства «Центр
Янко Наталія Іванівна
первинної медико-санітарної допомоги» Рубіжанської
Начальник управління
міської ради шляхом реорганізації (перетворення)
охорони здоров'я
Комунальної установи охорони здоров’я «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Рубіжанської
міської ради )
Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
Хортів Сергій Іванович - міський проекту рішення? Зауважень немає. Ставлю на
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 створення КНП «Центр первинної
ВИРІШИЛИ: медико-санітарної допомоги» шляхом реорганізації КУОЗ «Центр
ПМСД»
13 Про
затвердження
переліку
осіб,
яким
встановлюються прилади індивідуального опалення
Хортів Сергій Іванович - міський
за бюджетні кошти
голова
Доповідає: Сидоренкова Любов Робертівна - заступник
міського голови
(Клопотала перед депутатами про затвердження
Сидоренкова Любов Робертівна –
переліку
осіб,
яким
встановлюються
прилади
заступник міського голови
індивідуального опалення за бюджетні кошти)
Хортів Сергій Іванович - міський Чи є у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка
голова
депутат Ємець О.А.
(Поцікавився у доповідача щодо загальної картини по
Ємець Олексій Андрійович
встановлення приладів індивідуального опалення за
бюджетні кошти)
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(Більш детально проінформувала депутатів щодо
Сидоренкова Любов Робертівна –
загальної
картини
по
встановлення
приладів
заступник міського голови
індивідуального опалення за бюджетні кошти)
Хортів Сергій Іванович - міський Чи є ще у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка
голова
депутат Денищенко Д.В.
(Також поцікавився у доповідача щодо загальної картини
Денищенко Денис Вікторович
по встановлення приладів індивідуального опалення за
бюджетні кошти та про подальші плани з цього питання)
(Ще більш детально проінформувала депутатів щодо
Сидоренкова Любов Робертівна – загальної
картини
по
встановлення
приладів
заступник міського голови
індивідуального опалення за бюджетні кошти та про
подальші плани з цього питання)
Хортів Сергій Іванович - міський Чи є у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка
голова
депутат Солодкий Д.С.
(Запропонував депутатам надати наступне протокольне
доручення сесії міськради:
1) Керівнику служби у справах дітей Рубіжанського
міськради Нічупієнко О.В., а також директору
Рубіжанського міського центру соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді Семиволос С.К. в тижневий термін
здійснити перевірку сімей з дітьми на предмет
встановлення ними індивідуального опалення, і в тих
сім'ях, які не збираються встановлювати індивідуальне
опалення в силу об'єктивних причин, і в даний час
знаходяться у складних життєвих обставинах, провести
комісійне обстеження житлових умов даних сімей з
Солодкий Денис Сергійович
дітьми , і допомогти їм зібрати необхідний пакет
документів, а в разі неможливості зборів повного пакету
документів в силу об'єктивних причин, подати наявні
документи на розгляді комісії по наданню цільової
соціальної матеріальної допомоги на установку приладів
індивідуального опалення;
2) Комісії з надання цільової соціальної матеріальної
допомоги на установку приладів індивідуального
опалення невідкладно розглянути подані Нічупієнко Є.В.
і Семиволос С.К. пакети документів сімей з дітьми, і в
жовтні місяці винести на затвердження сесії міської ради
перелік осіб з даних сімей з дітьми, для установки їм
приладів індивідуального опалення за бюджетні кошти).
Ставлю на голосування пропозицію депутата Солодкого
Д.С. - надати протокольне доручення сесії міськради
керівнику служби у справах дітей Рубіжанського
міськради Нічупієнко О.В., директору Рубіжанського
Хортів Сергій Іванович - міський
міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та
голова
молоді Семиволос С.К., а також комісії з надання
цільової соціальної матеріальної допомоги на установку
приладів індивідуального опалення. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утримались – 0.
ПРИЙНЯТИ - Пропозиція Солодкого Д.С.
ВИРІШИЛИ:
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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 переліку осіб, яким
встановлюються прилади індивідуального опалення

Хортів Сергій Іванович - міський
голова

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Хортів Сергій Іванович - міський
голова

Ладиченко Ганна Миколаївна начальник відділу житловокомунального господарства
Хортів Сергій Іванович - міський
голова
Ємець Олексій Андрійович
Ладиченко Ганна Миколаївна начальник відділу житловокомунального господарства
Хортів Сергій Іванович - міський
голова

14 О внесении изменений в программу
природоохранных мероприятий г.Рубежное на 2017 –
2020 гг., утвержденную решением Рубежанского
городского совета от 30.11.2016 № 18/15
Доповідає: Ладиченко Ганна Миколаївна - начальник
відділу житлово-комунального господарства
(Клопотала перед депутатами про внесення змін до
програми природоохоронних заходів м. Рубіжне на 2017
- 2020 рр., затверджену рішенням Рубіжанської міської
ради від 30.11.2016 № 18/15 )
Чи є у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка
депутат Ємець О.А.
(Поцікавився у доповідача щодо коригування проектів
реконструкції КНС міста )
(Більш детально проінформувала присутніх
коригування проектів реконструкції КНС міста)

щодо

Чи є ще у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка
депутат Денищенко Д.В.
(Поцікавився у директора КП «РПУ ВКГ» Ларіна Л.І.
щодо програми підвищення енергоефективності та
стійкого функціонування підприємства, та повідомив
Денищенко Денис Вікторович
присутніх про те, що є регіональна програма ЮНІСЕФ
«Питна вода та гігієна», в яку включений і КП «РПУ
ВКГ». Далі запропонував не зволікати з участю в цієї
програмі, та запропонував свою допомогу)
Чи є ще у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
Хортів Сергій Іванович - міський проекту рішення? Зауважень немає. Ставлю на
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-О внесении изменений в программу
ВИРІШИЛИ:
природоохранных мероприятий г.Рубежное на 2017 – 2020 гг.,

Хортів Сергій Іванович - міський
голова

15 О внесении изменений решение Рубежанского
городского совета от 24.02.2011 № 4/41
Доповідає: Ладиченко Ганна Миколаївна - начальник
відділу житлово-комунального господарства

Ладиченко Ганна Миколаївна начальник відділу житловокомунального господарства

(Клопотала перед депутатами про внесення змін
рішення Рубіжанської міської ради від 24.02.2011 №4/41)
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Хортів Сергій Іванович - міський
голова

Чи є у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка
депутат Ємець О.А.

Ємець Олексій Андрійович

(Запропонував депутатам включити до складу комісії і
його кандидатуру)

В зв'язку з тим, що від депутата Ємця О.А. надійшла
пропозиція до проекту рішення, на початку ставлю на
голосування пропозицію - прийняти за основу даний
проект рішення. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
За – 24, Проти – 0, Утримались – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ-О внесении изменений решение
городского совета от 24.02.2011 № 4/41

Хортів Сергій Іванович - міський
голова

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

(Запропонував депутатам виключити його кандидатуру зі
складу комісії, і його пропозицію розглянути одночасно з
пропозицією депутата Ємця О.А.)
Чи є ще у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
Хортів Сергій Іванович - міський проекту рішення? Зауважень немає. Тоді ставлю на
голосування одночасно пропозиції депутатів Ємця О.А. і
голова
Денищенко Д.В. Хто за дані пропозиції, прошу
голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утримались – 0.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Пропозиції Ємця О.А. та Денищенко Д.В.
Чи є ще у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
Хортів Сергій Іванович - міський проекту рішення? Зауважень немає. Тоді ставлю на
голосування пропозицію - прийняти в цілому даний
голова
проект рішення. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утримались – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-О внесении изменений решение городского
ВИРІШИЛИ:
совета от 24.02.2011 № 4/41
Денищенко Денис Вікторович

Хортів Сергій Іванович - міський
голова

16 Про передачу у приватну власність земельної ділянки
Кучеренку Ігорю Володимировичу
Доповідає: Коробейник Лариса Миколаївна - начальник
відділу земельних відносин управління з землеустрою,
архітектури та містобудування

Коробейник Лариса Миколаївна
Начальник відділу земельних (Клопотала перед депутатами про передачу у приватну
відносин управління з
власність земельної ділянки Кучеренку Ігорю
землеустрою, архітектури та Володимировичу)
містобудування
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 – 24, Проти – 0, Утримались – 0.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про передачу у приватну власність
12

земельної ділянки Кучеренку

Хортів Сергій Іванович - міський
голова

17 Про припинення права оренди земельної ділянки та
розірвання договору оренди з Муштаєм Юрієм
Михайловичем
Доповідає: Коробейник Лариса Миколаївна - начальник
відділу земельних відносин управління з землеустрою,
архітектури та містобудування

Коробейник Лариса Миколаївна
начальник відділу земельних
відносин управління з
землеустрою, архітектури та
містобудування

(Клопотала перед депутатами про припинення права
оренди земельної ділянки та розірвання договору оренди
з Муштаєм Юрієм Михайловичем)

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 припинення права оренди земельної
ділянки та розірвання договору оренди з Муштаєм

Хортів Сергій Іванович - міський
голова

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Хортів Сергій Іванович - міський
голова

18 Про передачу у приватну власність земельної ділянки
Іванову Олександру Вікторовичу
Доповідає: Коробейник Лариса Миколаївна - начальник
відділу земельних відносин управління з землеустрою,
архітектури та містобудування

Коробейник Лариса Миколаївна
начальник відділу земельних
відносин управління з
землеустрою, архітектури та
містобудування

(Клопотала перед депутатами про передачу у приватну
власність земельної ділянки Іванову Олександру
Вікторовичу)

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 передачу у приватну власність
земельної ділянки Іванову

Хортів Сергій Іванович - міський
голова

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Хортів Сергій Іванович - міський
голова

Коробейник Лариса Миколаївна
начальник відділу земельних
відносин управління з

19 Про припинення права оренди земельної ділянки та
розірвання договору оренди з ТОВ «Рубіжанське
будівельно –монтажне управління»
Доповідає: Коробейник Лариса Миколаївна - начальник
відділу земельних відносин управління з землеустрою,
архітектури та містобудування
(Клопотала перед депутатами про припинення права
оренди земельної ділянки та розірвання договору оренди
з ТОВ «Рубіжанське будівельно –монтажне управління»)
13

землеустрою, архітектури та
містобудування
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 припинення права оренди земельної
ділянки ТОВ «Рубіжанське будівельно –монтажне управління»

Хортів Сергій Іванович - міський
голова

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Хортів Сергій Іванович - міський
голова

20 Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Архиповій Олені Вікторівні
Доповідає: Коробейник Лариса Миколаївна - начальник
відділу земельних відносин управління з землеустрою,
архітектури та містобудування

Коробейник Лариса Миколаївна
начальник відділу земельних
відносин управління з
землеустрою, архітектури та
містобудування

(Клопотала перед депутатами про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Архиповій Олені Вікторівні )

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 – 24, Проти – 0, Утримались – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволу на розробку проекту
ВИРІШИЛИ:
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Архиповій

Хортів Сергій Іванович - міський
голова

21 Про надання дозволу на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) Чучук Олені Анатоліївні
Доповідає: Коробейник Лариса Миколаївна - начальник
відділу земельних відносин управління з землеустрою,
архітектури та містобудування

Коробейник Лариса Миколаївна
начальник відділу земельних
відносин управління з
землеустрою, архітектури та
містобудування

(Клопотала перед депутатами про надання дозволу на
розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) Чучук Олені Анатоліївні )

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 – 22, Проти – 0, Утримались – 2.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволу на розробку тех

Хортів Сергій Іванович - міський
голова

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
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документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки Чучук
22 Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з
метою зміни цільового призначення комунальному
Хортів Сергій Іванович - міський
підприємству «Рубіжанський фізкультурноголова
спортивний комплекс» Рубіжанської міської ради
Доповідає: Коробейник Лариса Миколаївна - начальник
відділу земельних відносин управління з землеустрою,
архітектури та містобудуванн
(Клопотала перед депутатами про надання дозволу на
Коробейник Лариса Миколаївна
розробку проекту землеустрою щодо відведення
начальник відділу земельних
земельної ділянки з метою зміни цільового призначення
відносин управління з
комунальному підприємству «Рубіжанський
землеустрою, архітектури та
фізкультурно-спортивний комплекс» Рубіжанської
містобудування
міської ради)
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 надання дозволу на розробку проекту
ВИРІШИЛИ:
землеустрою щодо відведення земельної ділянки КП «РФСК»
23 Про надання дозволу на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
Хортів Сергій Іванович - міський
місцевості) Смирнову Олександру Вікторовичу
голова
Доповідає: Коробейник Лариса Миколаївна - начальник
відділу земельних відносин управління з землеустрою,
архітектури та містобудування
Коробейник Лариса Миколаївна
(Клопотала перед депутатами про надання дозволу на
начальник відділу земельних розробку технічної документації із землеустрою щодо
відносин управління з
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
землеустрою, архітектури та натурі (на місцевості) Смирнову Олександру
містобудування
Вікторовичу )
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.
За
–
24,
Проти
– 0, Утримались – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволу на розробку
техдокументації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ВИРІШИЛИ:
ділянки в Смирнову
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Хортів Сергій Іванович - міський
голова

24 Про передачу у приватну власність земельної ділянки
Лавріщеву Сергію Павловичу
Доповідає: Коробейник Лариса Миколаївна - начальник
відділу земельних відносин управління з землеустрою,
архітектури та містобудування

Коробейник Лариса Миколаївна
начальник відділу земельних
відносин управління з
землеустрою, архітектури та
містобудування

(Клопотала перед депутатами про передачу у приватну
власність земельної ділянки Лавріщеву Сергію
Павловичу)

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 передачу у приватну власність
земельної ділянки Лавріщеву

Хортів Сергій Іванович - міський
голова

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Хортів Сергій Іванович - міський
голова

25 Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Павлюченку Сергію Анатолійовичу
Доповідає: Коробейник Лариса Миколаївна - начальник
відділу земельних відносин управління з землеустрою,
архітектури та містобудування

Коробейник Лариса Миколаївна
начальник відділу земельних
відносин управління з
землеустрою, архітектури та
містобудування

(Клопотала перед депутатами про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Павлюченку Сергію Анатолійовичу)

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 надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Павлюченку

Хортів Сергій Іванович - міський
голова

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Хортів Сергій Іванович - міський
голова
Коробейник Лариса Миколаївна
начальник відділу земельних
відносин управління з
землеустрою, архітектури та
містобудування
Хортів Сергій Іванович - міський
голова

26 Про передачу у приватну власність земельної ділянки
Кіяшку Івану Серафімовичу
Доповідає: Коробейник Лариса Миколаївна - начальник
відділу земельних відносин управління з землеустрою,
архітектури та містобудування
(Клопотала перед депутатами про передачу у приватну
власність земельної ділянки Кіяшку Івану Серафімовичу)
Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
проекту рішення? Зауважень немає. Ставлю на
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ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

голосування пропозицію - прийняти в цілому даний
проект рішення. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
За – 22, Проти – 0, Утримались – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про передачу у приватну власність
земельної ділянки Кіяшку

Хортів Сергій Іванович - міський
голова

27 Про передачу у приватну власність земельної ділянки
Лисюку Олександру Миколайовичу
Доповідає: Коробейник Лариса Миколаївна - начальник
відділу земельних відносин управління з землеустрою,
архітектури та містобудування

Коробейник Лариса Миколаївна
начальник відділу земельних
відносин управління з
землеустрою, архітектури та
містобудування

(Клопотала перед депутатами про передачу у приватну
власність земельної ділянки Лисюку Олександру
Миколайовичу)

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 передачу у приватну власність
земельної ділянки Лисюку

Хортів Сергій Іванович - міський
голова

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Хортів Сергій Іванович - міський
голова

28 Про передачу у приватну власність земельної ділянки
Куроєдову Олександру Миколайовичу
Доповідає: Коробейник Лариса Миколаївна - начальник
відділу земельних відносин управління з землеустрою,
архітектури та містобудування

Коробейник Лариса Миколаївна
начальник відділу земельних
відносин управління з
землеустрою, архітектури та
містобудування

(Клопотала перед депутатами про передачу у приватну
власність земельної ділянки Куроєдову Олександру
Миколайовичу)

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 передачу у приватну власність
земельної ділянки Куроєдову

Хортів Сергій Іванович - міський
голова

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Хортів Сергій Іванович - міський
голова

29 Про передачу у приватну власність земельної ділянки
Коржу Андрію Петровичу
Доповідає: Коробейник Лариса Миколаївна - начальник
відділу земельних відносин управління з землеустрою,
архітектури та містобудування
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Коробейник Лариса Миколаївна
начальник відділу земельних
відносин управління з
землеустрою, архітектури та
містобудування

(Клопотала перед депутатами про передачу у приватну
власність земельної ділянки Коржу Андрію Петровичу)

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 – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про передачу у приватну власність
ВИРІШИЛИ:
земельної ділянки Коржу

Хортів Сергій Іванович - міський
голова
Коробейник Лариса Миколаївна
начальник відділу земельних
відносин управління з
землеустрою, архітектури та
містобудування
Хортів Сергій Іванович - міський
голова
Абрамушкіна Валентина
Давлетівна

30 Про передачу у приватну власність земельної ділянки
Карпенко Ганні Володимирівні
Доповідає: Коробейник Лариса Миколаївна - начальник
відділу земельних відносин управління з землеустрою,
архітектури та містобудування
(Клопотала перед депутатами про передачу у приватну
власність земельної ділянки Карпенко Ганні
Володимирівні )
Чи є у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка
депутат Абрамушкіна В.Д.
(Поцікавилася у доповідача щодо відсутності номеру
земельної ділянки, і коли номер цій ділянці буде
присвоєно)

Коробейник Лариса Миколаївна
Начальник відділу земельних (Проінформувала депутатів про причини відсутності
відносин управління з
номеру земельної ділянки, і повідомила присутніх - коли
землеустрою, архітектури та номер цій ділянці буде присвоєно)
містобудування
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 – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про передачу у приватну власність
ВИРІШИЛИ:
земельної ділянки Карпенко
Хортів Сергій Іванович - міський
голова
Денищенко Денис Вікторович

Будь ласка, депутат Денищенко Д.В.
( Повідомив присутніх про те, що в місто приїжджає
делегація з Канади стосовно розміщення сонячної
електростанції на землях міста).
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Хортів Сергій Іванович - міський
голова

31 Про надання згоди на розробку технічної
документації із землеустрою щодо поділу та
об’єднання земельної ділянки Маслову Вадиму
Валерійовичу
Доповідає: Коробейник Лариса Миколаївна - начальник
відділу земельних відносин управління з землеустрою,
архітектури та містобудування

Коробейник Лариса Миколаївна
начальник відділу земельних
відносин управління з
землеустрою, архітектури та
містобудування

(Клопотала перед депутатами про надання згоди на
розробку технічної документації із землеустрою щодо
поділу та об’єднання земельної ділянки Маслову Вадиму
Валерійовичу )

Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
Хортів Сергій Іванович - міський проекту рішення? Зауважень немає. Ставлю на
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 згоди на розробку тех..
ВИРІШИЛИ: документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної
ділянки Маслову

Хортів Сергій Іванович - міський
голова

32 Про передачу у приватну власність земельної ділянки
Об`єдкову Володимиру Тихоновичу
Доповідає: Коробейник Лариса Миколаївна - начальник
відділу земельних відносин управління з землеустрою,
архітектури та містобудування

Коробейник Лариса Миколаївна
Начальник відділу земельних (Клопотала перед депутатами про передачу у приватну
відносин управління з
власність земельної ділянки Об`єдкову Володимиру
землеустрою, архітектури та Тихоновичу)
містобудування
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 – 22, Проти – 0, Утримались – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про передачу у приватну власність
ВИРІШИЛИ:
земельної ділянки Об`єдкову

Хортів Сергій Іванович - міський
голова

33 Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Хрестіній Олені Геннадіївні
Доповідає: Коробейник Лариса Миколаївна - начальник
відділу земельних відносин управління з землеустрою,
архітектури та містобудування

Коробейник Лариса Миколаївна
(Клопотала перед депутатами про надання дозволу на
Начальник відділу земельних
розробку проекту землеустрою щодо відведення
відносин управління з
земельної ділянки Хрестіній Олені Геннадіївні)
землеустрою, архітектури та
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містобудування
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 надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Хрестіній

Хортів Сергій Іванович - міський
голова

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Хортів Сергій Іванович - міський
голова
Денищенко Денис Вікторович

Хортів Сергій Іванович - міський
голова

Міський голова

Погоджено:
Секретар міської ради

Будь ласка, депутат Денищенко Д.В.
(Повідомив депутатів міської ради про те, що в його
адресу надійшла скарга від мешканців будинку по вул.
Менделєєва, 27, щодо роботи кафе «Джаз» в нічний час.
Далі зачитав текст скарги).
(Повідомив присутніх про те. що до нього теж
звернулися мешканці будинку по вул. Менделєєва, 27,
щодо роботи кафе «Джаз» в нічний час. Повідомив
присутніх про те, що буде підготовлено звернення до
поліції, також цим питанням займеться наш відділ
торгівлі) .
Шановні депутати, всі питання, внесені на розгляд
чергової 62-ї сесії міської ради розглянуті.
Які будуть питання, зауваження, пропозиції щодо
ведення сесії?
Немає.
Тоді засідання 62-ї сесії оголошую закритим.

С.І. Хортів

В.І. Соловйов
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