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КАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
31.05.2018 р       		  м. Каховка			 	      № 56



ПРОТОКОЛ 
пленарного засідання 56 сесії міської ради.


Присутні депутати міської ради - 19 депутатів,  список додається.  
Засідання проводилося у великому залі засідань виконкому (ІІІ поверх).  	
Пленарне засідання розпочалося о 09.00  годині,  закінчилося о 11.21 годині.
Сесію відкрив – Дяченко Андрій Андрійович, міський голова. 

                                           Прозвучав Гімн України

	                                                  Запрошені:
 
- представники засобів масової інформації;     
- мешканці міста;
- начальники відділів та управлінь.

 		  Посадові особи виконкому Каховської міської ради:

- Орєхов І.М., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;
- Чиркіна Л.Ю., начальник юридичного відділу;
- Зозуля І.С., начальник відділу з питань депутатської діяльності;
- Кашулін А.Г., начальник відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла;
- Перемежко А.В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі;
- Гончаров О.А., начальник фінансового управління;
- Скрипніченко А.В., начальник управління праці і соціального захисту населення;
- Гончар М.В., начальник відділу освіти;
- Джепарова С.Р., головний архітектор міста;
- Кашулін С.Г., заступник начальника відділу молоді та спорту;
- Рашевська О.А., головний спеціаліст відділу культури;

                                  Про затвердження Порядку денного:

	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який повідомив, що після спільного засідання депутатських комісій додатково було підготовлено такі проекти рішень: 
41. Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 12.12.2017 № 907/49 “Про Програму розвитку фізичної культури і спорту в м.Каховці на 2018-2022 роки” на 2018 рік.
42. Про проведення земельних торгів з набуття права оренди на земельну ділянку.
43. Про продовження договору оренди земельної ділянки від 03.05.2013 р. № 3181704 та внесення змін до нього по проспекту Європейському (ст.н. Ворошилова — район будинку побуту).
44. Про надання згоди на передачу земельної ділянки у суборенду по проспекту Європейському (ст.н. Ворошилова — район будинку побуту).
45. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення.
46. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності по вул.Промисловій.
47.Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності по вул.Кооперативній.
48. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності.
49. Про розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель ПЗФ “Дендропарк”.
50. Про внесення змін та доповнень до рішення сесії міської ради від 21.12.2017 р. № 928/49 “Про затвердження переліку земельних ділянок для набуття права на їх оренду на земельних торгах у 2018 році”.
	
	ВИРІШИЛИ: Голосувати за порядок денний.
	ГОЛОСУВАЛИ: за — 18, проти — 0, утрималось — 0. 

		Розгляд питань порядку денного:

	1. Про хід виконання Програми економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2018 рік за підсумками першого кварталу 2018 року.
	Доповідає: Орєхов Іван Миколайович, заступник міського голови.
	ВИРІШИЛИ: Голосувати за проект рішення за основу і в цілому.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 18, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	2. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 21.12.2017 року № 903/49 “Про програму економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2018 рік, та прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2020 року”.
	Доповідає:  Орєхов Іван Миколайович, заступник міського голови.
	ВИСТУПИЛИ: Гончар М.В., який також надав інформацію, що стосується виділення коштів на заклади освіти.
Молчанова О.В., яка запитала, наскільки необхідно облаштовувати круговий рух на перехрестях та виділяти на це кошти.
Зайцев О.С., який надав інформацію, щодо облаштування кругового руху на перехрестях.
Дяченко А.А., який надав інформацію по розміщенню МРЕВ в м.Каховка та необхідності надання їм приміщення в оренду.
Шевирін Р.В., який висловив прохання, щоб при наданні цього приміщення в оренду, орендарі проводили благоустрій території.
Дяченко А.А., який запропонував голосувати за проект рішення, як за основу, а потім голосувати за поправки.
	ВИРІШИЛИ: голосувати за проект рішення як за основу.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 19, Проти — 0, Утримались — 0. Прийнято.

	ВИСТУПИЛИ: Потоскуєв О.В., “Внести зміни в п.43. а саме здійснити перерозподіл коштів по ОСББ “Мирний дім-Каховка” - 310,3 тис.грн. (вул.Миру, 3 — 100,133 тис.грн; вул.Миру, 5 — 97,989 тис.грн.; пр.Європейський, 3 та вул.Миру, 1 — 112,178 тис.грн.)”.
Дяченко А.А., який зазначив, що всі поправки буде внесено та поставлено на голосування.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 1 “пункт 1 доповнити пунктом “Проїзд до контейнерного майданчику на пр.Європейський у сумі 299,0 тис. грн.”
	ВИСТУПИЛИ: Радченко О.В., яка надала інформацію по даній поправці.
	ГОЛОСУВАЛИ: за — 19, проти — 0, утрималось — 0. Прийнято.

	 ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 2 “Пункт 30 зняти”.
	ВИСТУПИЛИ: Мовчан А.Ю., який зазначив, що він проти розробок нових проектів, та пропонує закінчити реалізацію тих, які вже було розроблено.
Дяченко А.А., зазначив, що розроблення проектів це тільки початок проведення робіт, після цього проект проходить ще дуже багато узгоджень і лише потім проводяться роботи. Якщо проекти вже готові, то більше шансів на залучення коштів з обласного бюджету.
Також виступили: Молчанова О.В., Джепарова С.Р.
	ГОЛОСУВАЛИ: за — 12, проти — 4, утрималось — 3. Не прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 3 “Пункт 32 зняти”.
	ВИСТУПИЛИ: Мовчан А.Ю., який зазначив, що прохання зняти даний пункт висловив начальник відділу освіти Гончар М.В. 
	ГОЛОСУВАЛИ: за — 19, проти — 0, утрималось — 0. Прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 5 “Викласти п.104 в новій редакції “Реконструкція частини приміщень дошкільного закладу “Орлятко” під Каховський міський інклюзивно-ресурсний центр за адресою: м.Каховка, вул.Жовтнева, 4 — 1000,0 тис. грн.”
	ГОЛОСУВАЛИ: за — 18, проти — 0, утрималось — 0. Прийнято.
	ВИСТУПИЛИ: Гончарова Т.С., яка зазначила, що коли надавався дозвіл на будівництво супермаркету “33 квадратних метра”, то однією з умов будівництва, було здійснення ремонту вул.Ярмаркова. Але до теперішнього часу вулиця не відремонтована.
Зайцев О.С., який зазначив, що ремонтні роботи повинні були розпочатися ще тиждень тому, але не розпочалися по технічним причинам. Протягом наступного тижня роботи буде проведено.

Оголошено перерву 10 хвилин

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 6 “Виключити з п.1 наступні вулиці: - Чкалова;
- Абрикосова;
- Хоменка;
- В.Куликовська;
- Соборності;
- Пушкіна;
- Лугова;
- пр. Європейський.
	ВИСТУПИЛИ: Зайцев О.С., який надав інформацію по даній поправці.
Потоскуєв О.В., який висловив побажання підтримати дану поправку.
	ГОЛОСУВАЛИ: за — 17, проти — 2, утрималось — 0. Не прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 8 “Внести зміни в п.43. а саме здійснити перерозподіл коштів по ОСББ “Мирний дім-Каховка” - 310,3 тис. грн. (вул.Миру, 3 — 100,133 тис. грн; вул.Миру, 5 — 97,989 тис. грн.; пр.Європейський, 3 та вул.Миру, 1 — 112,178 тис. грн.)
	ВИСТУПИЛИ: Потоскуєв О.В., який надав роз´яснення по даному питанню.
	ГОЛОСУВАЛИ: за — 19, проти — 0, утрималось — 0. Прийнято.
	
	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 9 “Доповнити програму п.119 наступним змістом “Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію нежитлової будівлі, за адресою: м.Каховка, вул.Мелітопольська, 17-б у сумі 100 тис. грн (КП “ККК”).
	ГОЛОСУВАЛИ: за — 19, проти — 0, утрималось — 0. Прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за проект рішення в цілому з прийнятими поправками.
	ГОЛОСУВАЛИ: за — 19, проти — 0, утрималось — 0. Рішення прийнято.
	
	3. Про міську програму щодо надання пільг з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міжміських маршрутах на 2018-2021 роки.
	Доповідає: Скрипніченко Андрій Вадимович, начальник управління праці і соціального захисту населення
	ВИРІШИЛИ: голосувати за проект рішення за основу і в цілому. 
			ГОЛОСУВАЛИ: За — 19, Проти — 0, Утримались — 2. Рішення прийнято.

	4. Про внесення змін до рішення Каховської міської ради від 21.12.2017 № 910/49 “Про затвердження програми розвитку культури і духовності в місті на 2018-2022 роки”.
	Доповідає: Рашевська Олена Андріївна, головний спеціаліст відділу культури.
	ВИРІШИЛИ: голосувати за проект рішення, як за основу і в цілому.
			ГОЛОСУВАЛИ: За — 18, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

		5. Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 24.11.2016 № 420/23 “Про міську комплексну Програму “Молодь” на 2017-2021 роки” на 2018 рік.
	Доповідає: Кашулін Сергій Генадійович, заступник начальника відділу у справах молоді і спорту.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запитав, чи є запитання до даного проекту рішення.
	ВИРІШИЛИ: голосувати  за основу і в цілому як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 19, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	6. Про внесення змін та доповнень до міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на період 2014-2018 років”, затвердженої рішенням сесії міської ради від 30.01.2014 р. № 964/52.
	Доповідає: Гончар Михайло Васильович, начальник відділу освіти.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запропонував голосувати за проект рішення, як за основу.
	ВИРІШИЛИ: Голосувати за проект рішення, як за основу.
 	ГОЛОСУВАЛИ: За — 19, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 1 “Суму в п.2.6 викласти в наступній редакції — 95,0 тис.грн.”
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 19, Проти — 0, Утримались — 0. Прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за проект рішення в цілому з запропонованими змінами.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 20, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.
		
	7. Про внесення змін до міської програми “Обдарована дитина” на 2016-2020 роки.
	Доповідає: Гончар Михайло Васильович, начальник відділу освіти.
			ВИРІШИЛИ: Голосувати за проект рішення за основу і в цілому.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 20, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.


	8. Про хід виконання міської цільової комплексної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016-2019 роки, затвердженої рішенням сесії міської ради від 27.10.2016 № 385/22 “Про  цільову комплексну програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016-2019 роки” в 2016-2017 роках.
	Доповідає: Кашулін Андрій Генадійович, начальник відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла.
	ВИРІШИЛИ: Голосувати за проект рішення за основу і в цілому.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 20, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	9. Про внесення змін до міської цільової комплексної Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016-2019 роки затвердженої рішенням міської ради від 27.10.2016 року № 385/22.
 	Доповідає: Кашулін Андрій Генадійович, начальник відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла.
	ВИСТУПИЛИ: Потоскуєв О.В., який запропонував не голосувати за даний проект рішення.
	ВИРІШИЛИ: голосувати за основу і в цілому  як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 2, Проти — 11, Утримались — 6. Рішення не прийнято.

	10. Про звіт з виконання міського бюджету за 1 квартал 2018 року
	Доповідає: Гончаров Олександр Андрійович, начальник фінансового управління.
	ВИРІШИЛИ: голосувати за проект рішення за основу і в цілому.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 19, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	11. Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.01.2018 року № 950/50 “Про міський бюджет на 2018 рік”. 
	Доповідає: Гончаров Олександр Андрійович, начальник фінансового управління.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запропонував голосувати за проект рішення, як за основу, а потім голосувати за поправки.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за проект рішення як за основу.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 20, Проти — 0, Утримались — 0. Прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 1 “У додатку 3 в розділі соціальний захист та соціальне забезпечення додати наступні рядки: 1) 0813083 “Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу — 52000,00; 2)  0813084 “ Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату — 52000,00;
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 20, Проти — 0, Утримались — 0. Прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 2 “Зі змінами згідно прийнятих рішень, крім тих які потребують додаткових коштів”.
 	ГОЛОСУВАЛИ: За — 20, Проти — 0, Утримались — 0. Прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за проект проект рішення в цілому зі змінами.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 20, Проти — 0, Утримались — 0. Прийнято.

	12. Про внесення змін до Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку в місті Каховці.
	Доповідає: Кашулін Андрій Генадійович, начальник відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запитав, чи є зауваження до даного проекту.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за проект рішення за основу і в цілому.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 20, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення  прийнято.

	13. Про внесення змін до Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку в місті Каховці.
	Доповідає: Кашулін Андрій Генадійович, начальник відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запитав, чи є зауваження до даного проекту.
Потоскуєв О.В., який висловив побажання направити проект на доопрацювання.
	ВИРІШИЛИ: голосувати за основу  і в цілому  як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 5, Проти — 4, Утримались — 10. Рішення прийнято.

	14. Про звернення до Прем´єр-Міністра України, Голови Верховної Ради України, Народних депутатів України.
	Доповідає: Яременко Сергій Олександрович, депутат міської ради.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запитав, чи є зауваження до даного проекту.
	ВИРІШИЛИ: голосувати за основу  і в цілому  як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 17, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення не прийнято.

	15. Про звернення депутатів Каховської міської ради VІІ скликання щодо грубого порушення Російською Федерацією міжнародного права та українського законодавства з проведення 18 березня 2018 року виборів Президента Російської Федерації на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та невизнання результатів виборів. 
	Доповідає: Зозуля Ірина Станіславівна, начальник відділу з питань депутатської діяльності.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запитав, чи є зауваження до даного проекту.
	ВИРІШИЛИ: голосувати за основу  і в цілому   як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 17, Проти — 0, Утримались — 1. Рішення не прийнято.

	16. Про звернення до Президента України Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ України, керівників депутатських фракцій Верховної Ради України, голови Комітету Верховної Ради України з питань сім´ї, молодіжної політики, спорту та туризму, голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, голови Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції щодо захисту інституції сім´ї в Україні.
	Доповідає:  Трофімчук Артем Анатолійович, депутат міської ради.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запитав, чи є зауваження до даного проекту.
	ВИРІШИЛИ: голосувати за основу  і в цілому   як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 19, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	17. Про згоду на організацію співробітництва територіальних громад.
	Доповідає: Коваль Віталій Сергійович, головний спеціаліст юридичного відділу.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запитав, чи є зауваження до даного проекту.
Потоскуєв О.В., який зазначив, що була пропозиція розглянути можливість створення нового комунального підприємства, власником якого буде Каховська міська рада.
Також виступила: Радченко О.В., Гончарова Т.С.
	ВИРІШИЛИ: голосувати за основу  і в цілому   як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 2, Проти — 7, Утримались — 11. Рішення не прийнято.

	18. Про оновлений склад комісії з питань залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м.Каховки.
	Доповідає: Джепарова Сервіназ Расимівна, головний архітектор міста.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запитав, чи є зауваження до даного проекту.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за основу  і в цілому  як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 18, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	19. Про проведення благоустрою площі біля МПК “Меліоратор” в м.Каховці.
	Доповідає: Джепарова Сервіназ Расимівна, головний архітектор міста.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запитав, чи є зауваження до даного проекту.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запитав, чи є зауваження до даного проекту.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за основу  і в цілому   як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 19, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.


	20. Про проведення благоустрою парку Слави в м.Каховці.
	Доповідає: Джепарова Сервіназ Расимівна, головний архітектор міста.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запитав, чи є зауваження до даного проекту.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за основу  і в цілому   як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 19, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	21. Про внесення змін до рішення сесії Каховської міської ради від 29.03.2018 року № 1014/53 “Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність”.
	Доповідає:  Перемежко А.В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запитав, чи є зауваження до даного проекту.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за основу  і в цілому   як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 18, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення  прийнято.

	22. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул.Кооперативній.
	Доповідає: Перемежко А.В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запитав, чи є зауваження до даного проекту.
	ВИРІШИЛИ: голосувати за основу  і в цілому   як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 9, Проти — 2, Утримались — 8. Рішення не прийнято.

	23. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул.Василя Хоменка (ст.н. Орджонікідзе).
	Доповідає:  Перемежко А.В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запитав, чи є зауваження до даного проекту.
	ВИСТУПИЛИ: Яхно В.В., який заявив про наявність у нього конфлікту інтересів, та усунувся від голосування.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за проект рішення за основу і в цілому.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 19, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення  прийнято.

	24. Про передачу у приватну власність земельної ділянки по вул.Бориса Кенджієва (ст.н. Л.Чайкіної).
	Доповідає: Перемежко А.В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запитав, чи є зауваження до даного проекту.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за проект рішення як за основу.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 18, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	25. Про передачу у приватну власність земельної ділянки по вул.Мелітопольській.
	Доповідає: Перемежко А.В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запитав, чи є зауваження до даного проекту.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за основу і в цілому  як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 19, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	26. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності по вул.Б.Ружинського (ст.н. Ж.Жигаліної).
	Доповідає: Перемежко А.В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запитав, чи є зауваження до даного проекту.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за основу і в цілому  як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 19, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	27. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення, земельної ділянки у власність громадянці по вул.Першотравневій.
	Доповідає: Перемежко А.В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запитав, чи є зауваження до даного проекту.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за основу і в цілому  як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 19, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	28. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності по вул.Фаїни Гаєнко.
	Доповідає: Перемежко А.В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запитав, чи є зауваження до даного проекту.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за основу і в цілому  як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 18, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	29. Про заміну сторони в договорі оренди земельної ділянки від 30.04.2014 року.
	Доповідає: Перемежко А.В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запитав, чи є зауваження до даного проекту.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за проект рішення за основу і в цілому.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 19, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	30. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право земельного сервітуту.
	Доповідає: Перемежко А. В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за основу і в цілому як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 19, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	31. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та приєднання електроустановок АТ “Херсонобленерго”.
	Доповідає: Перемежко А. В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запитав, чи є зауваження до даного проекту.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за основу і в цілому  як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 19, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	32. Про передачу у приватну власність земельної ділянки по вул.Осетрова.
	Доповідає: Перемежко А. В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запитав, чи є зауваження до даного проекту.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за основу і в цілому  як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 19, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення  прийнято.

	33. Про передачу у приватну власність земельної ділянки по вул.Ярослава Мудрого (ст.н. Червоноармійська).
	Доповідає: Перемежко А. В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запитав, чи є зауваження до даного проекту.
	ВИРІШИЛИ: голосувати за основу і в цілому  як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 18, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення  прийнято.

	34. Про внесення змін та доповнень до рішення сесії міської ради від 21.12.2017 р. № 928/49 “Про затвердження переліку земельних ділянок для набуття права на їх оренду на земельних торгах у 2018 році”.
	Доповідає: Перемежко А. В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запитав, чи є зауваження до даного проекту.
	ВИСТУПИЛИ: Мироненко В.В., який запитав, що це за ділянка.
Перемежко А.В., який зазначив, що це виїзд з промислової бази заводу “Каргіл”.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за основу і в цілому  як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 19, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення  прийнято.

	35. Про надання земельної ділянки в оренду по вул.Партизанській.
	Доповідає: Перемежко А. В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
	ВИСТУПИЛИ: Гончарова Т.С., яка запитала, чи знаходиться даний будинок у приватній власності.
Перемежко А.В., який зазначив, що так, будинок у приватній власності.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за основу і в цілому  як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 19, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення  прийнято.

	36. Про передачу у приватну власність земельної ділянки по вул.Фоміна.
	Доповідає: Перемежко А. В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
	ВИСТУПИЛИ: Дяченко А.А., який запитав, чи є зауваження та доповнення до даного проекту.
	ВИРІШИЛИ: голосувати за основу і в цілому  як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 19, Проти — 0, Утримались — 2. Рішення  прийнято.

	37. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення, земельної ділянки у власність громадянину по пров.Таврійському ІІІ.
	Доповідає: Перемежко А. В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запитав, чи є зауваження до даного проекту.
	ВИСТУПИЛИ: Гончарова Т.С., яка запитала для чого відводиться дана ділянка.
Івченко О.О., яка надала роз´яснення по даному проекту.
Гончарова Т.С., яка запитала, чому дане питання не виносилося на розгляд земельної комісії, так як це питання є спірним.
Потоскуєв О.В., який запропонував не голосувати за даний проект рішення, та винести це питання на розгляд земельної комісії.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за основу і в цілому  як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 3, Проти — 0, Утримались — 15. Рішення не  прийнято.

	ВИСТУПИЛИ: Івченко О.О., яка надала інформацію по 38 та 39 проектам рішень, та запропонувала голосувати спочатку за 39 проект, а потім за 38.

	39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду (шляхом проведення земельних торгів).
	Доповідає: Перемежко А. В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запитав, чи є зауваження до даного проекту.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за основу і в цілому  як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 18, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення  прийнято.

	38. Про проведення земельних торгів з набуття права оренди на земельну ділянку.
	Доповідає: Перемежко А. В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запитав, чи є зауваження до даного проекту.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за основу і в цілому  як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 19, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення  прийнято.

	40. Про внесення змін до рішення 53 сесії Каховської міської ради VII скликання № 1042/53 від 29.03.2018 року «Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у місті Каховці”.
	Доповідає: Кашулін Андрій Генадійович, начальник відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запитав, чи є зауваження до даного проекту.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за проект рішення за основу і в цілому.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 18, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	42. Про проведення земельних торгів з набуття права оренди на земельну ділянку.
	Доповідає:  Перемежко А. В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запитав, чи є зауваження до даного проекту.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за основу і в цілому  як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 17, Проти — 0, Утримались — 1. Рішення не прийнято.

	43. Про продовження договору оренди земельної ділянки від 03.05.2013 р. № 3181704 та внесення змін до нього по проспекту Європейському (ст.н. Ворошилова — район будинку побуту).
	Доповідає:  Перемежко А. В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запитав, чи є зауваження до даного проекту.
	ВИСТУПИЛИ: Потоскуєв О.В., який зазначив, що орендар не проводить благоустрій даної території.
Бендеберя Л.К., яка заитала, чи платить орендар за користування земельною ділянкою.
Перемежко А.В., який зазначив, що платить, але договір оренди закінчується і він просить його подовжити.
Потоскуєв О.В., який запропонував не подовжувати договір оренди, так як на ній нічого не будується та виставити дану ділянку на торги. 
			ВИРІШИЛИ: голосувати за основу і в цілому  як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 1, Проти — 3, Утримались — 15. Рішення не прийнято.

	44. Про надання згоди на передачу земельної ділянки у суборенду по проспекту Європейському (ст.н. Ворошилова — район будинку побуту).
	Доповідає:  Перемежко А. В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за основу і в цілому  як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 1, Проти — 3, Утримались — 15. Рішення не прийнято.

	45. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення.
	Доповідає: Перемежко А.В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за проект рішення за основу і в цілому.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 18, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	46. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності по вул.Промисловій.
	Доповідає: Перемежко А.В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за проект рішення за основу і в цілому.
		ГОЛОСУВАЛИ: За — 15, Проти — 0, Утримались — 2. Рішення не прийнято.

	47. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності по вул.Кооперативній.
	Доповідає: Перемежко А.В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за проект рішення за основу і в цілому.
		ГОЛОСУВАЛИ: За — 18, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	48. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності.
	Доповідає: Перемежко А.В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за проект рішення за основу і в цілому.
		ГОЛОСУВАЛИ: За — 18, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	49. Про розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель ПЗФ “Дендропарк”.
	Доповідає: Перемежко А.В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
		ВИРІШИЛИ: голосувати за проект рішення за основу і в цілому.
		ГОЛОСУВАЛИ: За — 19, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	50. Про внесення змін та доповнень до рішення сесії міської ради від 21.12.2017 р. № 928/49 “Про затвердження переліку земельних ділянок для набуття права на їх оренду на земельних торгах у 2018 році”.
		Доповідає: Перемежко А.В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
		ВИСТУПИЛИ: Орєхов І.М., Джепарова С.Р.
		ВИРІШИЛИ: голосувати за проект рішення за основу і в цілому.
		ГОЛОСУВАЛИ: За — 19, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

		41. Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 12.12.2017 № 907/49 “Про Програму розвитку фізичної культури і спорту в м.Каховці на 2018-2022 роки” на 2018 рік.
 		ВИРІШИЛИ: голосувати за проект рішення за основу і в цілому.
		ГОЛОСУВАЛИ: За — 16, Проти — 0, Утримались — 3. Рішення не прийнято.

    Про закриття пленарного засідання сесії Каховської міської ради

	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який зазначив, що всі проекти рішень винесені на розгляд сесії розглянуті та оголосив 56 сесію Каховської міської ради закритою.
                                                 (прозвучав Гімн України)
	
	Повна відео версія 56 сесії Каховської міської ради від 26.04.2018 року  знаходиться у секретаря міської ради  та на каналі YouTube “Каховська міська рада”.



Міський голова 								А.А. Дяченко






вик.Зозуля

  
	








