УКРАЇНА
Рубіжанська міська рада
ПРОТОКОЛ
61-а сесія міської ради
місто Рубіжне
від 05.09.2018 15:00
12.09.2018 15:14:35
35
22 (список додається)
Шановні депутати прошу вставити в пульти ваші
Соловйов Віктор Ігорович персональні картки для реєстрації. Зараз ми проведемо
секретар міської ради
реєстрацію присутніх депутатів. Перевірте свої
прізвища.
На засідання позачергової 61-ї сесії міської ради
зареєструвалося 22 депутати з 35 обраних. Решта 13
Соловйов Віктор Ігорович депутатів відсутні з поважних причин. Цієї кількості
секретар міської ради
депутатів досить для проведення засідання сесії. Які
будуть пропозиції щодо початку засідання сесії?
Розпочати засідання сесії.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати?
За
–
22,
Проти
–
0, Утримались – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Почати сесію
Усього депутатів:
Присутні на сесії:

На засідання сесії запрошені заступники міського
голови, керівники управлінь та відділів міської ради,
Соловйов Віктор Ігорович представники засобів масової інформації міста.
секретар міської ради
Шановні депутати, на ваш розгляд вноситься порядок
денний засідання позачергової 61-ї сесії. Пропоную
наданий вам проект порядку денного прийняти за
основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утримались – 1.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Порядок денний ЗА ОСНОВУ
(Запропонував депутатам зняти на доопрацювання
Соловйов Віктор Ігорович запропоновані в порядку денному проекти рішень №5
секретар міської ради
та №6)
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 0, Утримались – 2.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Пропозиція Соловйов В.І.
Від депутата Харчука В.Ю. надійшла вимога для
Соловйов Віктор Ігорович - надання їй статусу депутатського запиту.
секретар міської ради
(Зачитав
текст вимоги
для надання статусу
депутатського запиту).
Слово по даній вимозі надається депутату Харчуку В.Ю.
Харчук Валерій Юрійович
(Детально поінформував присутніх щодо суті своєї
вимоги. Запропонував депутатам підтримати його
1

вимогу, та надати їй статусу депутатського запиту).
Відповідно до п.3 розділу XXII Регламенту міської ради
Соловйов Віктор Ігорович ставлю на голосування пропозицію - надати вимозі
секретар міської ради
депутата Харчука В.Ю. статусу депутатського запиту.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати?
За
–
0,
Проти
–
9,
Утримались – 5.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Пропозиція Харчук В.Ю.
Чи є ще у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
Соловйов Віктор Ігорович проекту порядку денного? Будь ласка депутат Харчук
секретар міської ради
В.Ю.
(Знов запропонував депутатам включити до порядку
Харчук Валерій Юрійович
денного сесії питання з його вимогою і надати їй
статус депутатського запиту).
Дану пропозицію вже проголосували.
Повторно
ставити її на голосування немає потреби і нормами
Соловйов Віктор Ігорович регламенту Рубіжанської міської ради це не дозволено.
секретар міської ради
Чи є ще у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
проекту порядку денного? Будь ласка депутат
Денищенко Д.В.
(Запропонував депутатам розглянути на засіданні
Денищенко Денис Вікторович
мандатної комісії пропозицію депутата Харчука В.Ю.
щодо відповідності діючому законодавству України
норм регламенту Рубіжанської міської ради)
(Повідомив депутатів міської ради про те, що мандатна
комісії вже тричі розглядала пропозиції депутата
Харчука
В.Ю.
щодо
відповідності
діючому
законодавству України норм регламенту Рубіжанської
Соловйов Віктор Ігорович міської ради).
секретар міської ради
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.
За
–
21,
Проти
–
0, Утримались – 1.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Порядок денний В ЦІЛОМУ

№ п/п
1
2

3

4

Питання порядку денного
Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 39/5 «Про міський
бюджет на 2018 рік»
Про затвердження розміру цільової соціальної матеріальної допомоги на
встановлення приладів індивідуального опалення соціально вразливим верствам
населення міста Рубіжне (1)
Про затвердження розміру цільової соціальної матеріальної допомоги на
встановлення приладів індивідуального опалення соціально вразливим верствам
населення міста Рубіжне (2)
Про затвердження розміру цільової соціальної матеріальної допомоги на
встановлення приладів індивідуального опалення соціально вразливим верствам
населення міста Рубіжне (3)

2

1

Про внесення змін до рішення міської ради від
Соловйов Віктор Ігорович 20.12.2017 № 39/5 «Про міський бюджет на 2018 рік»
секретар міської ради
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»)
Соловйов Віктор Ігорович Чи є у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка
секретар міської ради
депутат Ємець О.А.
(Зробив зауваження доповідачу відносно розгляду
Ємець Олексій Андрійович
проекту рішення на засіданнях постійних комісій. Також
поцікавився про організацію опалення будинків міста, в
яких немає газу.)
Башкір Олексій Віталійович –
(Більш детально проінформував депутатів про організацію
перший заступник міського голови опалення будинків міста, в яких немає газу)
Соловйов Віктор Ігорович Чи є ще у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка
секретар міської ради
депутат Денищенко Д.В.
(Запропонував провести збори з мешканцями будинків
Денищенко Денис Вікторович
міста, в яких немає газу, та провести роз’яснення з питань
подальшого опалення квартир)
Соловйов Віктор Ігорович Чи є ще у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка
секретар міської ради
депутат Купцов В.В.
(Повідомив присутніх про те, що на засіданні
Купцов Володимир
комунальної комісії розглядалося питання проведення
зборів з мешканцями будинків міста, в яких немає газу, з
Володимирович
метою проведення роз’яснення щодо подальшого
опалення квартир)
Соловйов Віктор Ігорович Чи є ще у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка
секретар міської ради
депутат Харчук В.Ю.
(Запропонував депутатам розділити цей проект рішення
Харчук Валерій Юрійович
на два, виділивши окремо питання фінансування закладів
охорони здоров’я ).
Соловйов Віктор Ігорович Чи є ще у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка
секретар міської ради
депутат Купцов В.В.
Купцов Володимир
(Запропонував депутатам виділити додаткові кошти для
Володимирович
КП «РПУ ВКХ» - 1400 тис. грн.., та для КП «БТІ» - 500
тис.грн. і внести ці зміни в проект рішення)
Соловйов Віктор Ігорович Чи є ще у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка
секретар міської ради
депутат Ємець О.А.
Ємець Олексій Андрійович
(Поцікавився у доповідача щодо виділення раніше в 2018
році додаткових коштів для підтримки КП «БТІ»)
Купцов Володимир
(Роз’яснив присутнім фінансові проблеми КП «БТІ», а
Володимирович
також щодо встановлення нових тарифів для КП «БТІ»)
Соловйов Віктор Ігорович Чи є ще у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка
секретар міської ради
депутат Денищенко Д.В.
(Запропонував керівництву міста запрошувати директорів
комунальних підприємств міста, питання про які
розглядається на засіданнях комісії та сесій. Також
Денищенко Денис Вікторович
запропонував на найближчому спільному засіданні
депутатських комісій заслухати керівників комунальних
підприємств з своїми програмами щодо виходу з кризової
ситуації комунальних підприємств міста)
3

(Повідомив депутатів міської ради про те, що після
спільного засідання депутатських комісій, яке відбулося
04.09.18, керівництвом виконкому були дані завдання
Соловйов Віктор Ігорович керівникам комунальних підприємств міста розробити
секретар міської ради
програмами щодо виходу з кризової ситуації комунальних
підприємств міста)
Чи є ще у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка
депутат Харчук В.Ю.
(Підтримав пропозицію депутата Купцова В.В. - виділити
додаткові кошти для КП «РПУ ВКХ» - 1400 тис. грн., та
Харчук Валерій Юрійович
для КП «БТІ» - 500 тис.грн. та внести ці зміни в проект
рішення. Далі акцентував питання щодо тарифу на
обслуговування ліфтів, та субсидій по платі за
обслуговування ліфтів)
Чи є ще у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
проекту рішення? Зауважень немає.
В зв’язку з тим, що по проекту рішення від депутатів
Соловйов Віктор Ігорович надійшли декілька пропозицій, спочатку ставлю на
секретар міської ради
голосування пропозицію - прийняти за основу даний
проект рішення. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утримались – 1.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до рішення міської ради
ВИРІШИЛИ:
від 20.12.2017 № 39/5 «Про міський бюджет на 2018»
Далі ставлю на голосування пропозицію депутата
Харчука В.Ю. - розділити цей проект рішення на два,
Соловйов Віктор Ігорович виділивши окремо питання фінансування закладів
секретар міської ради
охорони здоров’я. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
За
–
5,
Проти
–
10,
Утримались – 7.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Пропозиція Харчук В.Ю.
Далі ставлю на голосування пропозицію депутата
Купцова В.В. - . виділити додаткові кошти для КП «РПУ
Соловйов Віктор Ігорович ВКХ» - 1400 тис. грн., та для КП «БТІ» - 500 тис.грн. та
секретар міської ради
внести ці зміни в проект рішення. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 0, Утримались – 1.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Пропозиція Купцов В.В.
Тепер ставлю на голосування пропозицію - прийняти в
Соловйов Віктор Ігорович цілому даний проект рішення з урахуванням змін. Хто за
секретар міської ради
дану пропозицію, прошу голосувати.
За
–
20,
Проти
–
0,
Утримались – 2.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до рішення міської ради від
ВИРІШИЛИ:
20.12.2017 № 39/5 «Про міський бюджет на 2018»
2
Соловйов Віктор Ігорович секретар міської ради

Про затвердження розміру цільової соціальної
матеріальної допомоги на встановлення приладів
індивідуального опалення соціально вразливим
верствам населення міста Рубіжне (1)
Доповідає: Жердєв Денис Олександрович - начальник
управління житлово-комунального господарства
4

Жердєв Денис Олександрович
Начальник управління
житлово-комунального
господарства
Соловйов Віктор Ігорович секретар міської ради

(Клопотав перед депутатами про затвердження розміру
цільової
соціальної
матеріальної
допомоги
на
встановлення
приладів
індивідуального
опалення
соціально вразливим верствам населення міста Рубіжне)
Чи є у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка
депутат Харчук В.Ю.
(Заявив присутнім про те, що у нього по цьому та іншим
Харчук Валерій Юрійович
питанням є конфлікт інтересів, і тому він утримається від
голосування з цих питань)
Чи є ще у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
проекту рішення? Зауважень немає. Ставлю на
Соловйов Віктор Ігорович секретар міської ради
голосування пропозицію - прийняти в цілому даний
проект рішення. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утримались – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження розміру матеріальної
ВИРІШИЛИ:
допомоги на встановлення приладів індивідуального опалення (1)
3

Про затвердження розміру цільової соціальної
матеріальної допомоги на встановлення приладів
Соловйов Віктор Ігорович індивідуального опалення соціально вразливим
секретар міської ради
верствам населення міста Рубіжне (2)
Доповідає: Жердєв Денис Олександрович - начальник
управління житлово-комунального господарства
Жердєв Денис Олександрович
(Клопотав перед депутатами про затвердження розміру
Начальник управління
цільової
соціальної
матеріальної
допомоги
на
житлово-комунального
встановлення
приладів
індивідуального
опалення
господарства
соціально вразливим верствам населення міста Рубіжне)
Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
проекту рішення? Зауважень немає. Ставлю на
Соловйов Віктор Ігорович секретар міської ради
голосування пропозицію - прийняти в цілому даний
проект рішення. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утримались – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження розміру матеріальної
ВИРІШИЛИ:
допомоги на встановлення приладів індивідуального опалення (2)
4
Соловйов Віктор Ігорович секретар міської ради

Жердєв Денис Олександрович
Начальник управління
житлово-комунального
господарства
Соловйов Віктор Ігорович секретар міської ради

Про затвердження розміру цільової соціальної
матеріальної допомоги на встановлення приладів
індивідуального опалення соціально вразливим
верствам населення міста Рубіжне (3)
Доповідає: Жердєв Денис Олександрович - начальник
управління житлово-комунального господарства
(Клопотав перед депутатами про затвердження розміру
цільової
соціальної
матеріальної
допомоги
на
встановлення
приладів
індивідуального
опалення
соціально вразливим верствам населення міста Рубіжне)
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
5

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

голосувати.
За – 21, Проти – 0, Утримались – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження розміру матеріальної
допомоги на встановлення приладів індивідуального опалення (3)

Соловйов Віктор Ігорович секретар міської ради

Секретар міської ради

Шановні депутати, всі питання, внесені на розгляд
позачергової 61-ї сесії міської ради розглянуті.
Які будуть питання, зауваження, пропозиції щодо ведення
сесії?
Немає.
Тоді засідання 61-ї сесії оголошую закритим.

В.І. Соловйов
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