ПРОТОКОЛ
восьмого пленарного засідання першої сесії
Гуляйпільської міської ради сьомого скликання
м. Гуляйполе

14 березня 2016 року

Загальний склад ради: 26 депутатів.
Присутні: 23 депутати (список додається), міський голова НЕМІЧ О.Г.
Відсутні: Білий С.Я., Савицький О.А., Кульбашна М.В..
Запрошені: :
САВЧЕНКО Л. Г. - начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності,
головний бухгалтер виконавчого комітету міської ради;
ТОЦЬКА С. В.- начальник юридичного відділу виконавчого комітету
Гуляйпільської міської ради;
ЗІНЧЕНКО Г.М. – головний спеціаліст-землевпорядник виконавчого комітету
Гуляйпільської міської ради.
Головуючий: НЕМІЧ О. Г. – міський голова.
Згідно п.4, ст. 13 Регламенту Гуляйпільської міської ради ведення протоколу
сесії здійснює секретар ради.
I. СЛУХАЛИ:
НЕМІЧ О. Г. – міський голова. Про затвердження порядку денного восьмого
пленарного засідання першої сесії міської ради (процедурне питання).
Результати голосування: за – 24, проти – немає, утрималися – немає.
ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити порядок денний восьмого пленарного засідання першої сесії
Гуляйпільської міської ради.

Порядок денний першої сесії
Гуляйпільської міської ради восьмого пленарного засідання
14.03.2016 р.
1. Про утворення Виконавчого комітету , визначення його чисельності,
затвердження персонального складу.
Доповідач: міський голова Неміч О.Г.
2.
Про обрання заступника міського голови ,секретаря (керуючого )
справами Виконавчого комітету .
Доповідач: міський голова Неміч О.Г.
3. Про затвердження нормативу відрахування до загального фонду
міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальними
підприємствами, які належать до комунальної власності територіальної
громади міста Гуляйполе.

Доповідач: Доповідач : Тоцька C.B. - начальник юридичного відділу
виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради.
4. Земельні питання:
4.1. Про припинення прав користування земельними ділянками громадан.
4.2.Про надання дозволів на розробку технічної документації із землеустрою
щодо встановлення(відновлення) меж земельної ділянки.
4.3. Про надання дозволів на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у власність та в оренду.
4.4. Про передачу у власність земельнї ділянки громадянкі України
Красовській Любові Амвросіївні.
4.5. Про передачу у власність земельнї ділянки громадянину України
Стаменову Анатолію Володимировичу.
4.6. Про передачу в оренду земельної ділянки Кубраку В.В., Журавлю Д.Ю.
4.7. Про внесення змін до договору оренди землі з Ушверідзе П.Д.
4.8. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність Артюх Олені Григорівні.
4.9. Про відмову в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та наданні земельної ділянки в оренду Бондаренку Дмитру
Олексійовичу.
5. Про закриття відділення поштового зв'язку Гуляйполе-3.
Доповідач: міський голова Неміч О.Г.
6. Розгляд депутатських запитів:
а) Постійна комісія з питань земельних відносин рекомендує :
1. Встановити урни для сміття біля громадських та торгових закладів.
2. Встановити дорожні знаки біля пішохідних переходів.
3. Привести до порядку територію дитячого майданчика за Будинком
творчості.
4. Прийняти на баланс міської ради вбиральню , яка знаходиться на
території КСК «Сучасник»),
б) Про розгляд депутатського запиту депутата Щащенко Р.І. про
наведення належного санитарного стану і дотримання норм у торговому
закладі «Ксюша» на комісії соціального розвитку і підприємницької діяльності
.
Доповідач: Рибалко В.О. - депутат Гуляйпільської міської ради.
7. Звернення громадянки Бордунової Ганни Федорівни про матеріальну
допомогу на лікування.
Доповідач: міський голова Неміч О.Г.
8. Звернення громадянки Міщенко Валентини Олексіївни про матеріальну
допомогу на лікування.
Доповідач: міський голова Неміч О.Г.

9. Про внесення змін до рішення Гуляйпільської міської ради «Про міський
бюджет на 2016 рік»;
Доповідач: САВЧЕНКО Л. Г. - начальник відділу бухгалтерського
обліку
та звітності, головний бухгалтер виконавчого комітету міської
ради;
І.СЛУХАЛИ:
1. Про утворення Виконавчого комітету , визначення його чисельності,
затвердження персонального складу.
Доповідач: міський голова Неміч О.Г.
Результати голосування : за – 7 , проти – 17 , утрималися - немає.
ВИРІШИЛИ ; Рішення не прийнято.
ІІ.СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження на посаду заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради .
Доповідач: НЕМІЧ О. Г. – міський голова.
Результати голосування : за – 7 , проти – 15 , утрималися - 2
ВІРІШИЛИ: Рішення № 112 додається .
2. Про затвердження на посаду керуючого справами (секретаря) виконавчого
комітету Гуляйпільської міської ради
Доповідач: НЕМІЧ О. Г. – міський голова.
Результати голосування : за – 8 , проти – 13 , утрималися - 3
ВИРІШИЛИ ; Рішення № 113 додається.
ІV.СЛУХАЛИ: Про затвердження нормативу відрахування до загального фонду
міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальними
підприємствами, які належать до комунальної власності територіальної
громади міста Гуляйполе.
Доповідач: Доповідач : Тоцька C.B. - начальник юридичного відділу
виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради.
Результати голосування : за – 22 , проти – немає , утрималися - 2.
ВИРІШИЛИ ; Рішення № 114 додається.
Земельні питання зняті з розгляду.
V.СЛУХАЛИ: Про закриття відділення поштового зв'язку Гуляйполе-3.
Доповідач: НЕМІЧ О. Г. – міський голова.
Результати голосування : за – немає , проти – 24 , утрималися - немає.
ВИРІШИЛ: Рішення № 115 додається.
VІ.СЛУХАЛИ: Про розгляд депутатського запиту депутата Щащенко Р.І. про
наведення належного санитарного стану і дотримання норм у торговому
закладі «Ксюша» на комісії соціального розвитку і підприємницької діяльності
Доповідач: Рибалко В.О. - депутат Гуляйпільської міської ради.
Результати голосування : за – 18 , проти – немає , утрималися - 6
ВИРІШИЛИ ; Рішення № 116 додається.
VІІ.СЛУХАЛИ: Депутатський запит:
1. Встановити урни для сміття біля громадських та торгових закладів.

2.Встановити дорожні знаки біля пішохідних переходів.
3.Привести до порядку територію дитячого майданчика за Будинком творчості.
Доповідач: Дикун А.І.- детутат міської ради.
ВИРІШИЛИ ; Рішення не прийнято.
VІІІ.СЛУХАЛИ: Прийняти на баланс міської ради вбиральню , яка знаходиться
на території КСК «Сучасник».
Доповідач: НЕМІЧ О. Г. – міський голова.
Результати голосування : за – 24 , проти – немає, утрималися - немає
ВИРІШИЛИ ; Рішення № 117 додається.
ІХ.СЛУХАЛИ: Про звернення громадянки Бордунової Ганни Федорівни та
Міщенко Валентини Олексіївни про матеріальну допомогу на лікування.
Доповідач: міський голова Неміч О.Г.
Результати голосування : за – 14 , проти – немає, утрималися - 10
ВИРІШИЛИ ; Рішення № 118 додається. .
Х.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Гуляйпільської міської ради
«Про міський бюджет на 2016 рік»;
Доповідач: САВЧЕНКО Л. Г. - начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності, головний бухгалтер виконавчого комітету міської ради;
Результати голосування : за – 24 , проти – немає, утрималися - немає
ВИРІШИЛИ ; Рішення № 119 додається.
ХІ.СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до додатку №1 до рішення
Гуляйпільської міської ради від 24.12.2015 року №49 «Про затвердження
програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових
програм з інших питань.
Доповідач: САВЧЕНКО Л. Г. - начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності, головний бухгалтер виконавчого комітету міської ради;
Результати голосування : за – 24 , проти – немає, утрималися - немає
ВИРІШИЛИ ; Рішення № 120 додається.
Міський голова:

О.Г.Неміч.

