УКРАЇНА
Рубіжанська міська рада
ПРОТОКОЛ
71-а сесія міської ради
місто Рубіжне
від 30.01.2019 15:00
04.02.2019 08:35:28
Усього депутатів:
Присутні на сесії:

35
28 (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 71-ї сесії міської ради зареєструвалося
28 депутата з 35 обраних. Решта 7 депутатів відсутні з
Хортів Сергій Іванович поважних причин. Цієї кількості депутатів досить для
міський голова
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 – 2.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Початок сесії
Шановні колеги, ви пам'ятаєте, що в кінці 2018 року
достроково припинив повноваження депутат, обраний від
міської організації політичної партії «Батьківщина» Цимбалюк Юрій Валерійович. Замість нього за рішенням
Хортів Сергій Іванович Рубіжанської міської виборчої комісії обраним депутатом
міський голова
визнана наступна за чергою кандидат в депутати від міської
організації партії «Батьківщина» - Ельчанінова Валентина
Миколаївна.
Слово для інформації надається секретарю міської ради
Соловйову В.І.
(Поінформував присутніх про реєстрацію Рубіжанською
міською виборчою комісією нового депутата від міської
Соловйов Віктор Ігорович
організації партії «Батьківщина» - Єльчанінову Валентину
Миколаївну. Далі запропонував Єльчаніновій В.М. прийняти
присягу депутата Рубіжанської міської ради).
Єльчанінова Валентина
(Зачитала текст присяги, підписала його).
Миколаївна
Соловйов Віктор Ігорович
(Привітав депутата Єльчанінову В.М. з початком роботи, та
вручив їй посвідчення депутата Рубіжанської міської ради).
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 71-ї сесії. Пропоную наданий вам проект
порядку денного прийняти за основу. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.

2
ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утримались – 1.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Порядок денний ЗА ОСНОВУ
Від депутата Харчука В.Ю. надійшла вимога для надання їй
Хортів Сергій Іванович статусу депутатського запиту.
міський голова
(Зачитав текст вимоги для надання їй депутатського запиту).
Слово по даній вимозі надається депутату Харчуку В.Ю.
(Спочатку оголосив заяву щодо уникнення конфлікту
інтересів відносно питання порядку денного: №1.
Харчук Валерій Юрійович
Далі детально поінформував присутніх щодо суті своєї
вимоги. Запропонував депутатам підтримати його вимогу, та
надати їй статусу депутатського запиту).
Відповідно до п.3 розділу XXII Регламенту міської ради
Хортів Сергій Іванович ставлю на голосування пропозицію - надати вимозі депутата
міський голова
Харчука В.Ю. статусу депутатського запиту.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати?
ГОЛОСУВАЛИ: За – 1, Проти – 13, Утримались – 5.
ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Пропозиція Харчук В.Ю.
Чи є ще у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
проекту порядку денного? Зауважень немає. Ставлю на
Хортів Сергій Іванович міський голова
голосування пропозицію - прийняти в цілому даний порядок
денний з урахуванням внесених змін. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утримались – 1.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Порядок денний В ЦІЛОМУ

№ п/п

Питання порядку денного
Про затвердження розміру цільової соціальної матеріальної допомоги на встановлення
1 приладів індивідуального опалення соціально вразливим верствам населення міста
Рубіжне
Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 39/5 «Про міський бюджет
2
на 2018 рік»
Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 № 69/2 «Про місцевий
3
бюджет м. Рубіжне на 2019 рік»
Про надання згоди щодо передачі об’єкта житлового фонду з державної власності у
4
комунальну власність
Про згоду на передачу об’єкта нерухомого майна по вул. Пушкіна, 13а, м.Рубіжне у
5
державну власність
Про затвердження протоколу про результати електронного аукціону продажу об’єкта
6
малої приватизації (пр. Переможців, 23)
Про затвердження договору від 2018 року про міжбюджетні розрахунки за медичну
7 допомогу, надану інфекційним хворим Красноріченської селищної ради Рубіжанською
центральною міською лікарнею на 2019 рік
Про затвердження договору від 2018 року про міжбюджетні розрахунки за медичну
8 допомогу, надану інфекційним хворим Кремінського району Рубіжанською
центральною міською лікарнею на 2019 рік
Про затвердження договору від 2018 року про міжбюджетні розрахунки за медичну
9 допомогу, надану роділлям, породіллям Кремінського району пологовим відділенням
Рубіжанської центральної міської лікарні на 2019 р
Про затвердження договору від 2018 року про міжбюджетні розрахунки за медичну
10 допомогу, надану роділлям, породіллям Красноріченської селищної ради пологовим
відділенням Рубіжанської центральної міської лікарні на 2019 р
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Про внесення змін до рішення Рубіжанської міської ради від 26.12.2018 року №68/4
«Про припинення юридичної особи Комунальна установа Рубіжанська центральна
міська лікарня шляхом реорганізації (перетворення) у некомерційне комунальне
підприємство»
Про внесення доповнень до міської програми «Розвиток освіти Рубіжного – інвестиції в
майбутнє країни» на 2018-2020 роки»
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки Ошнек Ірині Олександрівні
Про поновлення договору оренди землі з Немоловською Зінаїдою Василівною
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Крутікову
Володимиру Сергійовичу
Про передачу у приватну власність земельної ділянки Карпенко Ользі Іванівні
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-ж)
Про передачу у приватну власність земельної ділянки Денищенку Андрію Вікторовичу
Про передачу у приватну власність земельної ділянки Птушко Миланії Олексіївні
Про передачу у приватну власність земельної ділянки Мещеріній Раїсі Павлівні
Про передачу у приватну власність земельної ділянки Рибалку Сергію Анатолійовичу
Про передачу у приватну власність земельної ділянки Гуріну Олександру Юрійовичу
Про передачу у приватну власність земельної ділянки Головащенку Ігорю
Володимировичу
Про передачу у приватну власність земельної ділянки Бойкову Герману
Володимировичу
Про передачу у приватну власність земельної ділянки Блинському Олександру
Олеговичу
Про передачу у приватну власність земельної ділянки Антоновій Тетяні Василівні
Про передачу у приватну власність земельної ділянки Воропаю Михайлу
Олександровичу
Про передачу у приватну власність земельної ділянки Феню Олександру Ігоровичу
Про припинення права оренди земельної ділянки та розірвання договору оренди з
Семійохіним Олександром Костянтиновичем
Про надання в оренду земельної ділянки Васильєвій Ользі Іванівні
Про поновлення договору оренди землі з Кучеренко Олександром Олександровичем
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Мохницькій
Тетяні Олександрівні, Мохницькому Володимиру Васильовичу
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки Вензеловському Едуарду Михайловичу
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки Плєшакову Віктору Михайловичу
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки територіальній громаді м. Рубіжне в особі Рубіжанської міської ради Луганської
області
1

Хортів Сергій Іванович міський голова

Про затвердження розміру цільової соціальної
матеріальної допомоги на встановлення приладів
індивідуального опалення соціально вразливим верствам
населення міста Рубіжне
Доповідає: Жердєв Денис Олександрович - начальник
управління житлово-комунального господарства
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Жердєв Денис Олександрович (Клопотав перед депутатами міської ради про затвердження
- начальник управління розміру цільової соціальної матеріальної допомоги на
житлово-комунального встановлення приладів індивідуального опалення соціально
господарства
вразливим верствам населення міста Рубіжне)
Хортів Сергій Іванович Чи є у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка
міський голова
депутат Емець О.А.
Ємець Олексій Андрійович
(Поцікавився у доповідача щодо подальшого виконання
програми децентралізації теплопостачання міста Рубіжне)
Жердєв Денис Олександрович (Проінформував присутніх про те, що подальше виконання
- начальник управління програми децентралізації теплопостачання міста Рубіжне
житлово-комунального було розглянуто на засіданні останньої сесії і продовжене на
господарства
2019 -2020 роки)
Хортів Сергій Іванович Чи є ще у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка
міський голова
депутат Купцов В.В.
(Проінформував депутатів міської ради про те, що сьогодні
на засіданні профільної депутатської комісії було розглянуто
Купцов Володимир
ще 118 заяв громадян про надання їм матеріальної допомоги
Володимирович
на встановлення приладів індивідуального опалення.
Запропонував депутатам доповнити проект рішення додатком
№2 з цими громадянами).
Чи є ще у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
проекту рішення? Зауважень немає.
Хортів Сергій Іванович В зв’язку з тим, що від депутата Купцова В.В. поступила
міський голова
пропозиція щодо доповнення проекту рішення додатком №2,
ставлю на голосування пропозицію - прийняти за основу
даний проект рішення. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утримались – 1.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження розміру матеріальної
ВИРІШИЛИ:
допомоги на встановлення приладів індивідуального опалення
Від депутата Купцова В.В. поступила пропозиція щодо
Хортів Сергій Іванович доповнення проекту рішення додатком №2, тому ставлю на
міський голова
голосування дану пропозицію. Хто за пропозицію депутата
Купцова В.В., прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утримались – 1.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Пропозиція Купцов В.В.
Чи є ще у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
проекту рішення? Зауважень немає. Тоді ставлю на
Хортів Сергій Іванович голосування пропозицію - прийняти в цілому даний проект
міський голова
рішення з доповненнями. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утримались – 2.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження розміру матеріальної
ВИРІШИЛИ:
допомоги на встановлення приладів індивідуального опалення
2
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
(Клопотала перед депутатами міської ради про внесення
Костянтинівна
змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 39/5 «Про
- начальник фінансового
міський бюджет на 2018 рік»)
управління
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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.
За
–
25,
Проти
– 0, Утримались – 2.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ та В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до рішення
ВИРІШИЛИ:
міської ради від 20.12.2017 № 39/5 «Про міський бюджет на 2018»
3
Хортів Сергій Іванович міський голова

Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018
№ 69/2 «Про місцевий бюджет м. Рубіжне на 2019 рік»
Доповідає: Трушенко Наталія Костянтинівна - начальник
фінансового управління

Трушенко Наталія
(Клопотала перед депутатами міської ради про внесення
Костянтинівна
змін до рішення міської ради від 19.12.2018 № 69/2 «Про
- начальник фінансового
місцевий бюджет м. Рубіжне на 2019 рік»)
управління
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 – 24, Проти – 0, Утримались – 3.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ та В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до рішення
ВИРІШИЛИ: міської ради від 19.12.2018 № 69/2 «Про місцевий бюджет м. Рубіжне на
2019 рік»
4
Хортів Сергій Іванович міський голова

Про надання згоди щодо передачі об’єкта житлового
фонду з державної власності у комунальну власність
Доповідає: Пєша Ганна Миколаївна - в.о. начальника відділу
міського комунального майна

Пєша Ганна Миколаївна
(Клопотала перед депутатами міської ради про надання
- в.о. начальника відділу
згоди щодо передачі об’єкта житлового фонду з державної
міського комунального
власності у комунальну власність)
майна
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 – 26, Проти – 0, Утримались – 2.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ та В ЦІЛОМУ - Про надання згоди щодо
ВИРІШИЛИ: передачі об’єкта житлового фонду з державної власності у комунальну
власність
5
Хортів Сергій Іванович міський голова

Про згоду на передачу об’єкта нерухомого майна по вул.
Пушкіна, 13а, м.Рубіжне у державну власність
Доповідає: Пєша Ганна Миколаївна - в.о. начальника відділу
міського комунального майна

Пєша Ганна Миколаївна
(Клопотала перед депутатами міської ради про згоду на
-в.о. начальника відділу
передачу об’єкта нерухомого майна по вул. Пушкіна, 13а,
міського комунального
м.Рубіжне у державну власність)
майна
Хортів Сергій Іванович Чи є у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка
міський голова
депутат Ельчанінова В.М.
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(Поцікавилась у доповідача що знаходилося в будинку по
вул. Пушкіна, 13 а).

Єльчанінова Валентина
Миколаївна
Пєша Ганна Миколаївна
-в.о. начальника відділу (Більш детально проінформувала депутатів про те що
міського комунального знаходилося в будинку по вул. Пушкіна, 13 а).
майна
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.
За
–
25,
Проти
– 0, Утримались – 3.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ та В ЦІЛОМУ - Про згоду на передачу об’єкта
ВИРІШИЛИ:
нерухомого майна по вул. Пушкіна, 13а, у державну власність
6

Хортів Сергій Іванович міський голова

Пєша Ганна Миколаївна
-в.о. начальника відділу
міського комунального
майна
Хортів Сергій Іванович міський голова
Харчук Валерій Юрійович
Пєша Ганна Миколаївна
-в.о. начальника відділу
міського комунального
майна
Хортів Сергій Іванович міський голова
Макаренко Ганна Сергіївна

Про затвердження протоколу про результати
електронного аукціону продажу об’єкта малої
приватизації (пр. Переможців, 23)
Доповідає: Пєша Ганна Миколаївна - в.о. начальника відділу
міського комунального майна
(Клопотала перед депутатами міської ради про відмову в
затвердженні протоколу про результати електронного аукціону
продажу об’єкта малої приватизації по пр. Переможців, 23.
Повідомила про причини відмови в затверджені цього
протоколу)
Чи є у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка
депутат Харчук В.Ю.
(Поцікавився у доповідача щодо повторного проведення
аукціону з продажу даного приміщення)
(Проінформувала присутніх про те, що аукціон вже
проведений, в ньому прийняли участь 7 учасників, повторно
його проводити за нормами діючого законодавства
неможливо).
Чи є ще у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка
депутат Макаренко Г.М.
(Поцікавилась у доповідача щодо паспорта громадянина
переможця аукціону)

Пєша Ганна Миколаївна
-в.о. начальника відділу (Більш детально проінформувала присутніх щодо паспорта
міського комунального громадянина переможця аукціону)
майна
Хортів Сергій Іванович Чи є ще у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка
міський голова
депутат Денищенко Д.В.
Денищенко Денис Вікторович (Поцікавився у доповідача щодо правильності процедури
проведення аукціону)
Пєша Ганна Миколаївна
-в.о. начальника відділу (Більш детально проінформувала депутатів щодо процедури
міського комунального та законності проведення аукціону)
майна
Хортів Сергій Іванович Чи є ще у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка
міський голова
депутат Харчук В.Ю.
(Запропонував депутатам проголосувати за затвердження
Харчук Валерій Юрійович
протоколу про результати електронного аукціону продажу
об’єкта малої приватизації)
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Хортів Сергій Іванович Чи є ще у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка
міський голова
депутат Єльчанінова В.М.
(Поцікавилась у доповідача - чи є ці порушення
Єльчанінова Валентина
законодавства суттєвими при проведенні аукціону, і як вони
Миколаївна
впливають при затвердженні протоколу про результати
електронного аукціону продажу об’єкта малої приватизації)
Пєша Ганна Миколаївна
(Запевнила присутніх про те, що порушення законодавства є
-в.о. начальника відділу суттєвим при проведенні аукціону, і затверджувати протокол
міського комунального про результати електронного аукціону продажу об’єкта малої
майна
приватизації неможливо)
Чи є у депутатів ще зауваження, інші пропозиції щодо
проекту рішення? Зауважень немає.
В зв’язку з тим, що від депутата Харчука В.Ю. поступила
Хортів Сергій Іванович пропозиція – затвердити протокол про результати
міський голова
електронного аукціону продажу об’єкта малої приватизації,
на початку ставлю на голосування пропозицію - прийняти за
основу даний проект рішення. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 2, Утримались – 4.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження протоколу про результати
ВИРІШИЛИ:
електронного аукціону продажу об’єкта приватизації
Тепер ставлю на голосування пропозицію депутата
Хортів Сергій Іванович Харчука В.Ю. – затвердити протокол про результати
міський голова
електронного аукціону продажу об’єкта малої приватизації.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 6, Проти – 10, Утримались – 10.
ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Пропозиція Харчук В.Ю.
Хортів Сергій Іванович Далі ставлю на голосування пропозицію - прийняти в цілому
міський голова
даний проект рішення. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
За
–
18,
Проти
– 2, Утримались – 6.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження протоколу про результати
ВИРІШИЛИ:
електронного аукціону продажу об’єкта приватизації
7

Про затвердження договору від 2018 року про
міжбюджетні розрахунки за медичну допомогу, надану
Хортів Сергій Іванович інфекційним хворим Красноріченської селищної ради
міський голова
Рубіжанською центральною міською лікарнею на 2019 рік
Доповідає: Легкоконець Олена Олексіївна - головний
спеціаліст управління охорони здоров'я
(Клопотала перед депутатами міської ради про
Легкоконець Олена Олексіївна
затвердження договору від 2018 року про міжбюджетні
-головний спеціаліст
розрахунки за медичну допомогу, надану інфекційним
управління охорони
хворим Красноріченської селищної ради Рубіжанською
здоров'я
центральною міською лікарнею на 2019 рік)
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.
За
–
26,
Проти
– 0, Утримались – 1.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ та В ЦІЛОМУ - Про затвердження договору
ВИРІШИЛИ: від 2018 року про міжбюджетні розрахунки за медичну допомогу, надану
інфекційним хворим Красноріченської селищної ради
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Про затвердження договору від 2018 року про
міжбюджетні розрахунки за медичну допомогу, надану
Хортів Сергій Іванович інфекційним хворим Кремінського району Рубіжанською
міський голова
центральною міською лікарнею на 2019 рік
Доповідає: Легкоконець Олена Олексіївна - головний
спеціаліст управління охорони здоров'я
(Клопотала перед депутатами міської ради про
Легкоконець Олена Олексіївна
затвердження договору від 2018 року про міжбюджетні
-головний спеціаліст
розрахунки за медичну допомогу, надану інфекційним
управління охорони
хворим Кремінського району Рубіжанською центральною
здоров'я
міською лікарнею на 2019 рік)
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 – 27, Проти – 0, Утримались – 1.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ та В ЦІЛОМУ - Про затвердження договору
ВИРІШИЛИ: від 2018 року про міжбюджетні розрахунки за медичну допомогу, надану
інфекційним хворим Кремінського району
9

Про затвердження договору від 2018 року про
міжбюджетні розрахунки за медичну допомогу, надану
роділлям, породіллям Кремінського району пологовим
Хортів Сергій Іванович відділенням Рубіжанської центральної міської лікарні на
міський голова
2019
Доповідає: Легкоконець Олена Олексіївна - головний
спеціаліст управління охорони здоров'я
(Клопотала перед депутатами міської ради про
Легкоконець Олена Олексіївна
затвердження договору від 2018 року про міжбюджетні
-головний спеціаліст
розрахунки за медичну допомогу, надану роділлям,
управління охорони
породіллям Кремінського району пологовим відділенням
здоров'я
Рубіжанської центральної міської лікарні на 2019 р.)
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.
За
–
27,
Проти
– 0, Утримались – 1.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ та В ЦІЛОМУ - Про затвердження договору
ВИРІШИЛИ: від 2018 року про міжбюджетні розрахунки за медичну допомогу, надану
роділлям, породіллям Кремінського району
10 Про затвердження договору від 2018 року про
міжбюджетні розрахунки за медичну допомогу, надану
роділлям, породіллям Красноріченської селищної ради
Хортів Сергій Іванович пологовим відділенням Рубіжанської центральної міської
міський голова
лікарні на 2019 р
Доповідає: Легкоконець Олена Олексіївна - головний
спеціаліст управління охорони здоров'я
Легкоконець Олена Олексіївна (Клопотала перед депутатами міської ради прозатвердження
-головний спеціаліст
договору від 2018 року про міжбюджетні розрахунки за
управління охорони
медичну допомогу, надану роділлям, породіллям
здоров'я
Красноріченської селищної ради пологовим відділенням
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Рубіжанської центральної міської лікарні на 2019 р.)
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.
За
–
27,
Проти
– 0, Утримались – 1.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ та В ЦІЛОМУ - Про затвердження договору
ВИРІШИЛИ: від 2018 року про міжбюджетні розрахунки за медичну допомогу, надану
роділлям, породіллям Красноріченської селищної ради
11 Про внесення змін до рішення Рубіжанської міської ради
від 26.12.2018 року №68/4 «Про припинення юридичної
особи Комунальна установа Рубіжанська центральна
Хортів Сергій Іванович міська лікарня шляхом реорганізації (перетворення) у
міський голова
некомерційне комунальне підприємство»
Доповідає: Легкоконець Олена Олексіївна - головний
спеціаліст управління охорони здоров'я
(Клопотала перед депутатами міської ради про внесення
Легкоконець Олена Олексіївна змін до рішення Рубіжанської міської ради від 26.12.2018
- головний спеціаліст
року №68/4 «Про припинення юридичної особи Комунальна
управління охорони
установа Рубіжанська центральна міська лікарня шляхом
здоров'я
реорганізації (перетворення) у некомерційне комунальне
підприємство»)
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 – 26, Проти – 0, Утримались – 2.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ та В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до рішення
ВИРІШИЛИ:
Рубіжанської міської ради від 26.12.2018 року №68/4

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

12 Про внесення доповнень до міської програми «Розвиток
освіти Рубіжного – інвестиції в майбутнє країни» на 20182020 роки»
Доповідає: Обаполенко Олена Володимирівна - начальник
управління освіти
(Клопотала перед депутатами міської ради про внесення
доповнень до міської програми «Розвиток освіти Рубіжного –
інвестиції в майбутнє країни» на 2018-2020 роки»)
Чи є у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка
депутат Ємець О.А.
(Поцікавився у доповідача щодо більш детальної інформації
відносно доповнень до міської програми «Розвиток освіти
Рубіжного – інвестиції в майбутнє країни»)
(Більш детально проінформувала депутатів міської ради
щодо доповнень до міської програми «Розвиток освіти
Рубіжного – інвестиції в майбутнє країни»)
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:
ВИРІШИЛИ:
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За – 27, Проти – 0, Утримались – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ та В ЦІЛОМУ - Про внесення доповнень до
міської програми «Розвиток освіти Рубіжного – інвестиції в майбутнє
країни»

13 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки Ошнек Ірині
Хортів Сергій Іванович Олександрівні
міський голова
Доповідає: Тарасенко Олександр Іванович - начальник
відділу землевпорядкування
Тарасенко Олександр Іванович
(Клопотав перед депутатами міської ради про надання
-начальник відділу
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
землевпорядкування
земельної ділянки Ошнек Ірині Олександрівні)
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 – 27, Проти – 0, Утримались – 1.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ та В ЦІЛОМУ - Про надання дозволу на
ВИРІШИЛИ:
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Ошнек
14 Про поновлення договору оренди землі з Немоловською
Зінаїдою Василівною
Доповідає: Тарасенко Олександр Іванович - начальник
відділу землевпорядкування
Тарасенко Олександр Іванович
(Клопотав перед депутатами міської ради про поновлення
-начальник відділу
договору оренди землі з Немоловською Зінаїдою
землевпорядкування
Василівною)
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 – 26, Проти – 0, Утримались – 2.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ та В ЦІЛОМУ - Про поновлення договору
ВИРІШИЛИ:
оренди землі з Немоловською
Хортів Сергій Іванович міський голова

15 Про надання дозволу на розробку технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
Хортів Сергій Іванович земельної ділянки в натурі (на місцевості) Крутікову
міський голова
Володимиру Сергійовичу
Доповідає: Тарасенко Олександр Іванович - начальник
відділу землевпорядкування
(Клопотав перед депутатами міської ради про надання
Тарасенко Олександр Іванович
дозволу на розробку технічної документації із землеустрою
-начальник відділу
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
землевпорядкування
натурі (на місцевості) Крутікову Володимиру Сергійовичу)
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 – 26, Проти – 0, Утримались – 2.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ та В ЦІЛОМУ - Про надання дозволу на
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розробку техдокументації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки Крутікову
16 Про передачу у приватну власність земельної ділянки
Карпенко Ользі Іванівні
Доповідає: Тарасенко Олександр Іванович - начальник
відділу землевпорядкування
Тарасенко Олександр Іванович
(Клопотав перед депутатами міської ради про передачу у
-начальник відділу
приватну власність земельної ділянки Карпенко Ользі
землевпорядкування
Іванівні)
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 – 26, Проти – 0, Утримались – 2.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ та В ЦІЛОМУ - Про передачу у приватну
ВИРІШИЛИ:
власність земельної ділянки Карпенко
Хортів Сергій Іванович міський голова

17 Про внесення доповнень до Переліку земельних ділянок,
які виставляються для продажу на аукціоні окремими
Хортів Сергій Іванович лотами або права на які виставляються для такого
міський голова
продажу (р-н пл. Хіміків, буд.2-ж)
Доповідає: Тарасенко Олександр Іванович - начальник
відділу землевпорядкування
(Клопотав перед депутатами міської ради про внесення
Тарасенко Олександр Іванович
доповнень до Переліку земельних ділянок, які виставляються
-начальник відділу
для продажу на аукціоні окремими лотами або права на які
землевпорядкування
виставляються для такого продажу (р-н пл. Хіміків, буд.2-ж)
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 – 24, Проти – 0, Утримались – 3.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ та В ЦІЛОМУ - Про внесення доповнень до
ВИРІШИЛИ:
Переліку земельних ділянок, які виставляються для продажу на аукціоні
18 Про передачу у приватну власність земельної ділянки
Хортів Сергій Іванович Денищенку Андрію Вікторовичу
міський голова
Доповідає: Тарасенко Олександр Іванович - начальник
відділу землевпорядкування
Тарасенко Олександр Іванович
(Клопотав перед депутатами міської ради про передачу у
-начальник відділу
приватну власність земельної ділянки Денищенку Андрію
землевпорядкування
Вікторовичу)
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 – 26, Проти – 0, Утримались – 2.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ та В ЦІЛОМУ - Про передачу у приватну
ВИРІШИЛИ:
власність земельної ділянки Денищенку
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19 Про передачу у приватну власність земельної ділянки
Хортів Сергій Іванович Птушко Миланії Олексіївні
міський голова
Доповідає: Тарасенко Олександр Іванович - начальник
відділу землевпорядкування
Тарасенко Олександр Іванович
(Клопотав перед депутатами міської ради про передачу у
-начальник відділу
приватну власність земельної ділянки Птушко Миланії
землевпорядкування
Олексіївні)
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 – 26, Проти – 0, Утримались – 2.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ та В ЦІЛОМУ - Про передачу у приватну
ВИРІШИЛИ:
власність земельної ділянки Птушко
20 Про передачу у приватну власність земельної ділянки
Мещеріній Раїсі Павлівні
Доповідає: Тарасенко Олександр Іванович - начальник
відділу землевпорядкування
Тарасенко Олександр Іванович
(Клопотав перед депутатами міської ради про передачу у
-начальник відділу
приватну власність земельної ділянки Мещеріній Раїсі
землевпорядкування
Павлівні)
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 – 26, Проти – 0, Утримались – 2.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ та В ЦІЛОМУ - Про передачу у приватну
ВИРІШИЛИ:
власність земельної ділянки Мещеріній
Хортів Сергій Іванович міський голова

21 Про передачу у приватну власність земельної ділянки
Рибалку Сергію Анатолійовичу
Доповідає: Тарасенко Олександр Іванович - начальник
відділу землевпорядкування
Тарасенко Олександр Іванович
(Клопотав перед депутатами міської ради про передачу у
-начальник відділу
приватну власність земельної ділянки Рибалку Сергію
землевпорядкування
Анатолійовичу)
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 – 26, Проти – 0, Утримались – 2.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ та В ЦІЛОМУ - Про передачу у приватну
ВИРІШИЛИ:
власність земельної ділянки Рибалку
Хортів Сергій Іванович міський голова

22 Про передачу у приватну власність земельної ділянки
Гуріну Олександру Юрійовичу
Доповідає: Тарасенко Олександр Іванович - начальник
відділу землевпорядкування
Тарасенко Олександр Іванович
(Клопотав перед депутатами міської ради про передачу у
-начальник відділу
приватну власність земельної ділянки Гуріну Олександру
землевпорядкування
Юрійовичу)
Хортів Сергій Іванович міський голова
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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.
За
–
26,
Проти
– 0, Утримались – 2.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ та В ЦІЛОМУ - Про передачу у приватну
ВИРІШИЛИ:
власність земельної ділянки Гуріну
23 Про передачу у приватну власність земельної ділянки
Хортів Сергій Іванович Головащенку Ігорю Володимировичу
міський голова
Доповідає: Тарасенко Олександр Іванович - начальник
відділу землевпорядкування
Тарасенко Олександр Іванович (Клопотав перед депутатами міської ради про передачу у
-начальник відділу
приватну власність земельної ділянки Головащенку Ігорю
землевпорядкування
Володимировичу)
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 – 26, Проти – 0, Утримались – 2.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ та В ЦІЛОМУ - Про передачу у приватну
ВИРІШИЛИ:
власність земельної ділянки Головащенку
24 Про передачу у приватну власність земельної ділянки
Бойкову Герману Володимировичу
Доповідає: Тарасенко Олександр Іванович - начальник
відділу землевпорядкування
Тарасенко Олександр Іванович
(Клопотав перед депутатами міської ради про передачу у
-начальник відділу
приватну власність земельної ділянки Бойкову Герману
землевпорядкування
Володимировичу)
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 – 25, Проти – 0, Утримались – 2.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ та В ЦІЛОМУ - Про передачу у приватну
ВИРІШИЛИ:
власність земельної ділянки Бойкову
Хортів Сергій Іванович міський голова

25 Про передачу у приватну власність земельної ділянки
Блинському Олександру Олеговичу
Доповідає: Тарасенко Олександр Іванович - начальник
відділу землевпорядкування
Тарасенко Олександр Іванович
(Клопотав перед депутатами міської ради про передачу у
-начальник відділу
приватну власність земельної ділянки Блинському
землевпорядкування
Олександру Олеговичу)
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 – 25, Проти – 0, Утримались – 2.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ та В ЦІЛОМУ - Про передачу у приватну
ВИРІШИЛИ:
власність земельної ділянки Блинському
Хортів Сергій Іванович міський голова

14
26 Про передачу у приватну власність земельної ділянки
Хортів Сергій Іванович Антоновій Тетяні Василівні
міський голова
Доповідає: Тарасенко Олександр Іванович - начальник
відділу землевпорядкування
Тарасенко Олександр Іванович
(Клопотав перед депутатами міської ради про передачу у
- начальник відділу
приватну власність земельної ділянки Антоновій Тетяні
землевпорядкування
Василівні)
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 – 26, Проти – 0, Утримались – 2.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ та В ЦІЛОМУ - Про передачу у приватну
ВИРІШИЛИ:
власність земельної ділянки Антоновій
27 Про передачу у приватну власність земельної ділянки
Воропаю Михайлу Олександровичу
Доповідає: Тарасенко Олександр Іванович - начальник
відділу землевпорядкування
Тарасенко Олександр Іванович
(Клопотав перед депутатами міської ради про передачу у
-начальник відділу
приватну власність земельної ділянки Воропаю Михайлу
землевпорядкування
Олександровичу)
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 – 26, Проти – 0, Утримались – 2.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ та В ЦІЛОМУ - Про передачу у приватну
ВИРІШИЛИ:
власність земельної ділянки Воропаю
Хортів Сергій Іванович міський голова

28 Про передачу у приватну власність земельної ділянки
Феню Олександру Ігоровичу
Доповідає: Тарасенко Олександр Іванович - начальник
відділу землевпорядкування
Тарасенко Олександр Іванович
(Клопотав перед депутатами міської ради про передачу у
-начальник відділу
приватну власність земельної ділянки Феню Олександру
землевпорядкування
Ігоровичу)
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 – 25, Проти – 0, Утримались – 2.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ та В ЦІЛОМУ - Про передачу у приватну
ВИРІШИЛИ:
власність земельної ділянки Феню
Хортів Сергій Іванович міський голова

29 Про припинення права оренди земельної ділянки та
розірвання договору оренди з Семійохіним Олександром
Хортів Сергій Іванович Костянтиновичем
міський голова
Доповідає: Тарасенко Олександр Іванович - начальник
відділу землевпорядкування
Тарасенко Олександр Іванович
(Клопотав перед депутатами міської ради про припинення
- начальник відділу
права оренди земельної ділянки та розірвання договору
землевпорядкування
оренди з Семійохіним Олександром Костянтиновичем)
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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.
За
–
26,
Проти
– 0, Утримались – 1.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ та В ЦІЛОМУ - Про припинення права оренди
ВИРІШИЛИ:
земельної ділянки та розірвання договору оренди з Семійохіним

Хортів Сергій Іванович міський голова

30 Про надання в оренду земельної ділянки Васильєвій Ользі
Іванівні
Доповідає: Тарасенко Олександр Іванович - начальник
відділу землевпорядкування

Тарасенко Олександр Іванович
(Клопотав перед депутатами міської ради про надання в
-начальник відділу
оренду земельної ділянки Васильєвій Ользі Іванівні)
землевпорядкування
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 – 24, Проти – 0, Утримались – 3.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ та В ЦІЛОМУ - Про надання в оренду
ВИРІШИЛИ:
земельної ділянки Васильєвій
31 Про поновлення договору оренди землі з Кучеренко
Олександром Олександровичем
Доповідає: Тарасенко Олександр Іванович - начальник
відділу землевпорядкування
Тарасенко Олександр Іванович
(Клопотав перед депутатами міської ради про поновлення
-начальник відділу
договору оренди землі з Кучеренко Олександром
землевпорядкування
Олександровичем)
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 – 26, Проти – 0, Утримались – 2.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ та В ЦІЛОМУ - Про поновлення договору
ВИРІШИЛИ:
оренди землі з Кучеренко
Хортів Сергій Іванович міський голова

32 Про надання дозволу на розробку технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) Мохницькій
Хортів Сергій Іванович Тетяні Олександрівні, Мохницькому Володимиру
міський голова
Васильовичу
Доповідає: Тарасенко Олександр Іванович - начальник
відділу землевпорядкування
(Клопотав перед депутатами міської ради пронадання
Тарасенко Олександр Іванович дозволу на розробку технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
-начальник відділу
землевпорядкування
натурі (на місцевості) Мохницькій Тетяні Олександрівні,
Мохницькому Володимиру Васильовичу)
Хортів Сергій Іванович Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо проекту
міський голова
рішення? Зауважень немає. Ставлю на голосування
пропозицію - прийняти в цілому даний проект рішення. Хто

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
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за дану пропозицію, прошу голосувати.
За – 26, Проти – 0, Утримались – 2.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ та В ЦІЛОМУ - Про надання дозволу на
розробку техдокументації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки Мохницькій, Мохницькому.

33 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки Вензеловському
Хортів Сергій Іванович Едуарду Михайловичу
міський голова
Доповідає: Тарасенко Олександр Іванович - начальник
відділу землевпорядкування
Тарасенко Олександр Іванович
(Клопотав перед депутатами міської ради про надання
-начальник відділу
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
землевпорядкування
земельної ділянки Вензеловському Едуарду Михайловичу)
Хортів Сергій Іванович Чи є у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка
міський голова
депутат Єльчанінова В.М.
Єльчанінова Валентина
(Поцікавилась у доповідача щодо розміщення гаража на
Миколаївна
території міста)
Тарасенко Олександр Іванович
(Більш детально проінформував депутатів щодо розміщення
- начальник відділу
гаража на території міста)
землевпорядкування
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 – 27, Проти – 0, Утримались – 1.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ та В ЦІЛОМУ - Про надання дозволу на
ВИРІШИЛИ: розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Вензеловському
34 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки Плєшакову Віктору
Хортів Сергій Іванович Михайловичу
міський голова
Доповідає: Тарасенко Олександр Іванович - начальник
відділу землевпорядкування
Тарасенко Олександр Іванович
(Клопотав перед депутатами міської ради про надання
-начальник відділу
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
землевпорядкування
земельної ділянки Плєшакову Віктору Михайловичу)
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 – 25, Проти – 0, Утримались – 3.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ та В ЦІЛОМУ - Про надання дозволу на
ВИРІШИЛИ: розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Плєшакову

Хортів Сергій Іванович міський голова

35 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки територіальній
громаді м. Рубіжне в особі Рубіжанської міської ради
Луганської області
Доповідає: Тарасенко Олександр Іванович - начальник
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відділу землевпорядкування
(Клопотав перед депутатами міської ради про надання
Тарасенко Олександр Іванович
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
-начальник відділу
земельної ділянки територіальній громаді м. Рубіжне в особі
землевпорядкування
Рубіжанської міської ради Луганської області)
Хортів Сергій Іванович Чи є у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка
міський голова
депутат Харчук В.Ю.
Харчук Валерій Юрійович
(Поцікавився у доповідача щодо критеріїв та строків
винесення питань на засідання сесії міської ради)
Тарасенко Олександр Іванович
(Повідомив депутата про те, що його питання не відноситься
- начальник відділу
до суті розгляду цього проекту рішення)
землевпорядкування
Хортів Сергій Іванович Чи є ще у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка
міський голова
депутат Ємець О.А.
(Поцікавився у доповідача щодо ст. 136 Земельного Кодексу
Ємець Олексій Андрійович
України і чи є в генплані міста Рубіжне авто мийка на даній
земельній ділянці)
Тарасенко Олександр Іванович (Більш детально проінформував депутатів щодо ст. 136
Начальник відділу
Земельного Кодексу України, і про те, що в генплані міста
землевпорядкування
Рубіжне затверджено на даній земельній ділянці)
Хортів Сергій Іванович Чи є ще у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка
міський голова
депутат Єльчанінова В.М.
Єльчанінова Валентина
(Поцікавилась у доповідача щодо бажаючих на цю земельну
Миколаївна
ділянку, і чому саме за бюджетні кошти розробляється проект
землеустрою щодо відведення даної земельної ділянки)
(Більш детально проінформував депутатів щодо бажаючих
Тарасенко Олександр Іванович на цю земельну ділянку. Також проінформував присутніх про
те чому за бюджетні кошти розробляється проект
Начальник відділу
землевпорядкування
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, і як ці
кошти будуть повернуті до бюджету міста)
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 – 24, Проти – 0, Утримались – 2.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ та В ЦІЛОМУ - Про надання дозволу на
ВИРІШИЛИ: розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
територіальній громаді

Хортів Сергій Іванович міський голова

Міський голова
Погоджено:
Секретар міської ради

Шановні депутати, всі питання, внесені на розгляд чергової
71-ї сесії міської ради розглянуті.
Які будуть питання, зауваження, пропозиції щодо ведення
сесії? Немає.
Тоді засідання 71-ї сесії оголошую закритим.

С.І. Хортів

В.І. Соловйов

