УКРАЇНА
Рубіжанська міська рада
ПРОТОКОЛ
70-а сесія міської ради
місто Рубіжне

від 18.01.2019 10:00
22.01.2019 11:41:13
Усього депутатів:
Присутні на сесії:

34
24 (список додається)

Соловйов Віктор Ігорович секретар міської ради

Шановні депутати прошу вставити в пульти ваші
персональні картки для реєстрації. Зараз ми проведемо
реєстрацію присутніх депутатів. Перевірте свої прізвища.
На засідання позачергової 70-ї сесії міської ради
зареєструвалося 24 депутата з 34 обраних. Решта 10
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?
ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утримались – 0.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Початок 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 70-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
Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
проекту порядку денного?
Соловйов Віктор Ігорович Зауважень немає.
секретар міської ради
Ставлю на голосування пропозицію - прийняти в цілому
даний порядок денний з урахуванням внесених змін. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утримались – 0.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Порядок денний В ЦІЛОМУ
№
п/п

Питання порядку денного

1

Про внесення змін до Програми децентралізації теплопостачання в місті Рубіжне на
2018 рік, затвердженої рішенням Рубіжанської міської ради від 20.12.2017 № 39/1

2
2
3
4
5
6
7

Про затвердження переліку осіб, яким встановлюються прилади індивідуального
опалення за бюджетні кошти
Про передачу об'єкта нерухомого майна
Про внесення змін до міської програми соціального та правового захисту дітей
«Діти міста» на 2016 -2021 роки» затвердженої рішенням Рубіжанської міської ради
від 30.11.2016 № 18/4
Про утворення Ради оборони Рубіжанської міської ради та затвердження
Положення про неї
Про внесення змін до рішення міської ради «Про умови оплати праці міського
голови»
Про внесення змін до рішення Рубіжанської міської ради від 25.04.2013 №32/5

1
Соловйов Віктор Ігорович секретар міської ради

Жердєв Денис
Олександрович
-начальник управління
житлово-комунального
господарства
Соловйов Віктор Ігорович секретар міської ради
Гнилицька Тетяна
Кіндратівна

Чередниченко Олексій
Костянтинович
Жердєв Денис
Олександрович
-начальник управління
житлово-комунального
господарства
Соловйов Віктор Ігорович секретар міської ради
Гнилицька Тетяна
Кіндратівна
Жердєв Денис
Олександрович
-начальник управління
житлово-комунального

Про внесення змін до Програми децентралізації
теплопостачання в місті Рубіжне на 2018 рік,
затвердженої рішенням Рубіжанської міської ради від
20.12.2017 № 39/1
Доповідає: Жердєв Денис Олександрович - начальник
управління житлово-комунального господарства
(Клопотав перед депутатами міської ради про внесення
змін до Програми децентралізації теплопостачання в місті
Рубіжне на 2018 рік, затвердженої рішенням Рубіжанської
міської ради від 20.12.2017 № 39/1)
Чи є у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка,
депутат Гнилицька Т.К.
(Запитала у доповідача щодо назви проекту рішення, та
запропонувала розробити нову програму децентралізації
теплопостачання міста Рубіжне на 2019-2020 роки, і в ній
розписати персонально хто що буде робити , та хто за що
буде відповідати)
Чи є ще у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка,
депутат Чередниченко О.К.
(Поцікавився у доповідача щодо виконання програми
децентралізації теплопостачання в місті Рубіжне на 2018
рік)
(Більш детально проінформував депутатів щодо виконання
програми децентралізації теплопостачання в місті Рубіжне
на 2018 рік)
Чи є ще у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка,
депутат Гнилицька Т.К.
(Поцікавилась у доповідача щодо роботи структур
виконкому з ТОВ «ЛЕО» відносно надання документів для
нарахування
субсидій
малозабезпеченим
верствам
населення
міста,
яким
було
встановлено
електротеплопостачання за бюджетні кошти)
(Більш детально проінформував депутатів щодо роботи
структур виконкому з ТОВ «ЛЕО» відносно надання ними
документів для нарахування субсидій малозабезпеченим
верствам населення міста, яким було встановлено

3
господарства
Соловйов Віктор Ігорович секретар міської ради

електротеплопостачання за бюджетні кошти)
Чи є ще у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка,
депутат Чернецов О.І.
(Також запропонував розробити нову програму
децентралізації теплопостачання міста Рубіжне на 20192020 роки, і в ній розписати, з урахуванням помилок, які
Чернецов Олександр
були
при
виконанні
програми
децентралізації
Іванович
теплопостачання в 2018 році, персонально хто що буде
робити, та хто за що буде відповідати. Вказав на те, що
треба новою програмою максимально захистити інвалідів
та малозабезпечених громадян міста)
Чи є ще у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
проекту рішення? Зауважень немає. В зв’язку з тим що від
Соловйов Віктор Ігорович - депутата Гнилицької Т.К. поступила пропозиція –
секретар міської ради
доповнити рішення новим пунктом,
тому спочатку ставлю на голосування пропозицію прийняти за основу даний проект рішення. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
За
–
24,
Проти
– 0, Утримались – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до Програми
ВИРІШИЛИ:
децентралізації теплопостачання в місті Рубіжне на 2018 рік,…
Далі ставлю на голосування пропозицію депутата
Гнилицької Т.К.– доповнити рішення новим пунктом:
«Доручити виконавчому комітету Рубіжанської міської
Соловйов Віктор Ігорович ради у місячний термін розробити нову Програму
секретар міської ради
децентралізації теплопостачання міста Рубіжне на 20192020 рр. та винести її на розгляд Рубіжанської міської
ради».
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утримались – 0.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Пропозиція Гнилицька Т.К.
Чи є ще у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
Соловйов Віктор Ігорович проекту рішення? Зауважень немає. Тоді ставлю на
секретар міської ради
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 внесення змін до Програми
ВИРІШИЛИ:
децентралізації теплопостачання в місті Рубіжне на 2018 рік,…
2
Соловйов Віктор Ігорович секретар міської ради
Сидоренкова Любов
Робертівна - заступник
міського голови
Соловйов Віктор Ігорович секретар міської ради
Бусєнков Анатолій
Анатолійович

Про затвердження переліку осіб, яким встановлюються
прилади індивідуального опалення за бюджетні кошти
Доповідає: Сидоренкова Любов Робертівна - заступник
міського голови
(Клопотала перед депутатами міської ради про
затвердження переліку осіб, яким встановлюються
прилади індивідуального опалення за бюджетні кошти)
Чи є у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка,
депутат Бусєнков А.А.
(Поцікавився у доповідача щодо строків надання субсидій
даному переліку осіб, яким встановлюються прилади
індивідуального опалення за бюджетні кошти)

4
(Більш докладно проінформувала депутатів щодо строків
Сидоренкова Любов
надання субсидій даному переліку осіб, яким
Робертівна - заступник
встановлюються прилади індивідуального опалення за
міського голови
бюджетні кошти)
Соловйов Віктор Ігорович Чи є ще у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка,
секретар міської ради
депутат Гнилицька Т.К.
Гнилицька Тетяна
(Поцікавився у доповідача щодо строків надання
Кіндратівна
субсидій даному переліку осіб в зв’язку з поданням
документів від ТОВ «ЛЕО» до управління ПтаСЗН)
(Більш детально проінформувала депутатів щодо строків
Сидоренкова Любов
надання субсидій даному переліку осіб в зв’язку з
Робертівна - заступник
поданням документів від ТОВ «ЛЕО» до управління
міського голови
ПтаСЗН)
Чи є ще у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
Соловйов Віктор Ігорович проекту рішення? Зауважень немає. Ставлю на голосування
секретар міської ради
пропозицію - прийняти за основу та в цілому даний проект
рішення. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
За
–
24,
Проти
– 0, Утримались – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ та В ЦІЛОМУ - Про затвердження
ВИРІШИЛИ: переліку осіб, яким встановлюються прилади індивідуального
опалення за бюджетні кошти
Соловйов Віктор Ігорович секретар міської ради
Лященко Тетяна
Олександрівна
- начальник відділу міського
комунального майна
Соловйов Віктор Ігорович секретар міської ради
Гнилицька Тетяна
Кіндратівна
Лященко Тетяна
Олександрівна
- начальник відділу міського
комунального майна

3 Про передачу об'єкта нерухомого майна
Доповідає: Лященко Тетяна Олександрівна - начальник
відділу міського комунального майна
(Клопотала перед депутатами міської ради про передачу
об'єкта нерухомого майна)
Чи є у депутатів запитання до доповідача? Будь ласка,
депутат Гнилицька Т.К.
(Вказала доповідачу на помилки в проекті рішення)
(Подякувала депутата за виявлення помилок в проекті
рішення. Запевнила депутатів - помилки будуть
виправлені)

Чи є ще у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
проекту рішення? Зауважень немає. Ставлю на голосування
пропозицію - прийняти за основу та в цілому даний проект
рішення. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
За – 24, Проти – 0, Утримались – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ та В ЦІЛОМУ - Про передачу об'єкта
нерухомого майна

Соловйов Віктор Ігорович секретар міської ради
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

4
Соловйов Віктор Ігорович секретар міської ради

Про внесення змін до міської програми соціального та
правового захисту дітей «Діти міста» на 2016 -2021
роки» затвердженої рішенням Рубіжанської міської
ради від 30.11.2016 № 18/4
Доповідає: Нічупієнко Олена Вікторівна - начальник
служби зі справ дітей

5
(Клопотала перед депутатами міської ради про внесення
змін до міської програми соціального та правового захисту
дітей «Діти міста» на 2016 -2021 роки» затвердженої
рішенням Рубіжанської міської ради від 30.11.2016 №18/4)
Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо проекту
Соловйов Віктор Ігорович рішення? Зауважень немає. Ставлю на голосування
секретар міської ради
пропозицію - прийняти в цілому даний проект рішення. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утримались – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ та В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до
ВИРІШИЛИ: міської програми соціального та правового захисту дітей «Діти міста»
на 2016
Нічупієнко Олена Вікторівна
- начальник служби зі
справ дітей

5

Про утворення Ради оборони Рубіжанської міської
ради та затвердження Положення про неї
Доповідає: Бородіна Світлана Андріївна - начальник
відділу з мобілізаційної роботи
Бородіна Світлана Андріївна (Клопотала перед депутатами міської ради про утворення
- начальник відділу з
Ради оборони Рубіжанської міської ради та затвердження
мобілізаційної роботи Положення про неї)
Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо проекту
Соловйов Віктор Ігорович рішення? Зауважень немає. Ставлю на голосування
секретар міської ради
пропозицію - прийняти за основу та в цілому даний проект
рішення. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утримались – 1.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ та В ЦІЛОМУ - Про утворення Ради
ВИРІШИЛИ: оборони Рубіжанської міської ради та затвердження Положення про
неї
Соловйов Віктор Ігорович секретар міської ради

6

Про внесення змін до рішення міської ради «Про умови
Соловйов Віктор Ігорович оплати праці міського голови»
секретар міської ради
Доповідає: Арцев Юрій Миколайович - керуючий
справами виконкому
(Клопотав перед депутатами міської ради про внесення
змін до рішення міської ради «Про умови оплати праці
Арцев Юрій Миколайович
міського голови». Також акцентував увагу депутатів на те,
- керуючий справами що, в зв’язку з відсутністю на засіданні сесії міського
виконкому
голови Хортіва С.І. відпала необхідність в п.2 та п.3
проекту рішення, і тому запропонував депутатам
виключити ці пункти)
Чи є ще у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
проекту рішення? Зауважень немає. В зв’язку з тим, що від
Соловйов Віктор Ігорович доповідача поступила пропозиція внести зміни до проекту
секретар міської ради
рішення, тому спочатку 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 внесення змін до рішення міської
ВИРІШИЛИ:
ради «Про умови оплати праці міського голови»
Соловйов Віктор Ігорович Далі ставлю на голосування пропозицію доповідача секретар міської ради
виключити з проекту рішення пункти 2 та 3. Хто за дану
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пропозицію, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утримались – 0.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Пропозиція Арцев Ю.М.
Чи є ще у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо
Соловйов Віктор Ігорович проекту рішення? Зауважень немає. Ставлю на голосування
секретар міської ради
пропозицію - прийняти в цілому даний проект рішення. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утримались – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до рішення міської
ВИРІШИЛИ:
ради «Про умови оплати праці міського голови»
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Про внесення змін до рішення Рубіжанської міської
ради від 25.04.2013 №32/5
Доповідає: Арцев Юрій Миколайович - керуючий
справами виконкому
Арцев Юрій Миколайович
(Клопотав перед депутатами міської ради про внесення
- керуючий справами змін до рішення Рубіжанської міської ради від 25.04.2013
виконкому
№32/5)
Чи є у депутатів зауваження, інші пропозиції щодо проекту
Соловйов Віктор Ігорович рішення? Зауважень немає. Ставлю на голосування
секретар міської ради
пропозицію - прийняти в цілому даний проект рішення. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утримались – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ та В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до
ВИРІШИЛИ:
рішення Рубіжанської міської ради від 25.04.2013 №32/5
Соловйов Віктор Ігорович секретар міської ради

Соловйов Віктор Ігорович секретар міської ради

Секретар міської ради

Шановні депутати, всі питання, внесені на розгляд
позачергової 70-ї сесії міської ради розглянуті.
Які будуть питання, зауваження, пропозиції щодо ведення
сесії? Немає.
Тоді засідання 70-ї сесії оголошую закритим.

В.І. Соловйов

