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КАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
20.12.2018 р.                             м. Каховка		 		      № 68

ПРОТОКОЛ 
пленарного засідання 68 сесії міської ради.

На початку пленарного засідання сесії присутні 29 депутатів міської ради,  список додається.  
Засідання проводилося у великому залі засідань виконкому (ІІІ поверх).  	
Пленарне засідання розпочалося о 09.00  годині,  закінчилося о 14.46 годині.
Сесію відкрив – Дяченко Андрій Андрійович, міський голова. 

                                           Прозвучав Гімн України

	                                                  Запрошені:
 
- Зайцев О.С., директор КП “КТП”;
- Проценко О.М., директор КП “ККК”;
- представники засобів масової інформації;     
- мешканці міста;
- начальники відділів та управлінь.

 		  Посадові особи виконкому Каховської міської ради:

- Кожем´якін О.В., перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;
- Орєхов І.М., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;
- Потоскуєв О.В., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;
- Чернявський В.В., керуючий справами виконавчого комітету;
- Чиркіна Л.Ю., начальник юридичного відділу;
- 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;
- Зозуля І.С., начальник відділу з питань депутатської діяльності;
- Скрипніченко А.В., начальник управління праці і соціального захисту населення;
- Гончар М.В., начальник управління освіти;

                                  Про затвердження Порядку денного:

Дяченко А.А., який повідомив, що після спільного засідання депутатських комісій додатково було підготовлено такі проекти рішень: 
29. Про структуру міської ради та її виконавчих органів.
30. Про міську Програму підтримки діяльності Каховського міського громадського формування з охорони громадського порядку “Щит” на 2019 рік
31. Про проведення інвентаризації земельної ділянки під об´єктом комунальної власності.
32. Про передачу  у приватну власність земельної ділянки по вул.П.Осипенко.
33. Про передачу  у приватну власність земельної ділянки по вул.Осетрова, 70.
34. Про передачу  у приватну власність земельної ділянки по вул.П.Осипенко, 105.
35. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, яка знаходиться в оренді по вул.Мелітопольська, 85.
36. Про надання земельної ділянки в оренду по вул.Соборності, 125.
37. Про передачу у приватну власність земельної ділянки по вул.Купецька, (ст.н. 9-го Січня), 11.
38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для будівництва КЛ-0,4 кВ від ЗТП-540 для забезпечення приєднання громадського будинку № 8-1, будівлі НС № 1 (для функціонування фонтану та системи зрошення) по вул.Миру.
39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду на час будівництва ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-522 для забезпечення приєднання цілісного майнового комплексу по вул.Мелітопольській.
40. Про передачу  у приватну власність земельної ділянки по вул.Кримська, 2.
41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду на час будівництва ЛЕП — 0,4 кВ Л-2 КТП-6/04 № 301 від опори № 11, розташованої за адресою: площа Меліораторів (р-н ринку “Гарант”).
42. Про продовження договору оренди земельної ділянки від 16.12.2013 року № 3870228 та внесення змін до нього по вул.Промисловій, 9.
43. Про передачу  у приватну власність земельної ділянки по вул.Б.Ружинського, 37.
44. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду на час будівництва ПЛ-10кВ Л-91 відпайка № 5 до КТП-326 ПС “Промбаза” по Чаплинському шосе — АТ “Херсонобленерго”.
45. Про передачу у приватну власність земельної ділянки по вул.Захисників України, 1.
46. Про продовження договору оренди земельної ділянки від 16.12.2013 р. № 3867402 та внесення змін до нього по вул.Промисловій, 2.
47. Про передачу у приватну власність  земельної ділянки по вул.Кримська, 7.
48. Про передачу у приватну власність  земельної ділянки по вул.Зелена, 18.
49. Про списання з балансу багатоквартирного будинку (гуртожитку), який розташований за адресою: м.Каховка, вул.Гірників 1, та перебуває в управлінні на праві господарського відання  в Приватного акціонерного товариства “Каховський експерементальний механічний завод”.
50. Про поновлення договору оренди земельної ділянки ПрАТ “Чумак” по вул.Південній, 1.
51. Про передачу у постійне користування земельної ділянки комунальної власності по проспекту Європейському 
(ст.н.Ворошилова, 6).
52. Про передачу у приватну власність земельної ділянки по вул.Є.Патона, 95.
53. Про затвердження переліку земельних ділянок для набуття права на їх оренду на земельних торгах у 2019 році.
54. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності по Семенівському шосе, 1
55. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу сформованої земельної ділянки на 2 (дві) окремі земельні ділянки комунальної власності, та передачу даних земельних ділянок у приватну власність громадянам по вул.Б.Ружицького, 49 .
56. Про внесення змін до рішення сесії Каховської міської ради від 31.05.2018 року № 1128/56 “Про розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризаціїї земель ПЗФ “Дендропарк”.
57. Про передачу у приватну власність земельної ділянки по вул.Добровольців, 9.
58. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності.
59. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу сформованої земельної ділянки на 2 (дві) окремі земельні ділянки комунальної власності по вул. Промисловій, 2-Б.
60. Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.01.2018 року № 950/50 “Про міський бюджет на 2018 рік”.
61. Про затвердження статуту Каховського міського інклюзивно-ресурсного центру Каховської міської ради у новій редакції.
62. Про затвердження статуту Дитячо-юнацької спортивної школи Каховської міської ради у новій редакції.
63. Про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії з питань забудови території біля будинку № 194 по вул.Мелітопольській.

ВИСТУПИЛИ: Мироненко В.В., який запропонував 58 проект рішення зняти з порядку денного, тому що він вважає, що по кожній земельній ділянці повинен бути окремий проект рішення, і кожна земельна ділянка повинна розглядатися окремо. А в даному рішенні 13 земельних ділянок. Також 63 проект рішення розглянути першим.
Дяченко А.А., який зазначив, що він не згоден з пропозицією зняти з розгляду 58 проект рішення. Але він поставить дану пропозицію на голосування.
Колушкін В.В., який вніс пропозицію, розглянути першим проект рішення “Про міський бюджет на 2019 рік”.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за зняття з розгляду 58 проекту рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: за — 19, проти — 6, утрималось — 3. Прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за розгляд 63 проекту рішення першим.
	ГОЛОСУВАЛИ: за — 20, проти — 1, утрималось — 5. Прийнято.

ВИСТУПИЛИ: Гончарова Т.С., яка зазначила, що депутатам роздали додаток № 3 до бюджету, виникає питання, що буде розглядатися той бюджет який був, чи з новим додатком № 3.
Гончаров О.А., який надав інформацію по даному питанню.
Молчанова О.В., яка запропонувала питання по структурі розглянути другим.
Гончарова І.А., яка зазначила, що спочатку розглядаються програми, а структура лишається там де є. Та запитала чи є ще пропозиції.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за порядок денний з запропонованими змінами.
	ГОЛОСУВАЛИ: за — 29, проти — 0, утрималось — 0. Прийнято.
	
Розгляд питань різного:

	1. Щодо відшкодування коштів сім´ям загиблих в АТО за установлені надгробні пам´ятники на місцях поховання.
	Доповідає: Назарук Олександр Іванович.
	
ВИСТУПИЛИ: Особа О.Б., який зазначив, що одним з питань порядку денного, є питання забудови  території біля будинку № 194 по вул.Мелітопольській, тому він хоче надати слово Причині О.
Причина О., який висловив свою думку по даному питанню.
Філіпчук П.І., який зазначив, що це питання є спірним і депутати на минулій сесії прийняли рішення, щоб дане питання не мало продовження. І на цю сесію виноситься питання про виділення земельної ділянки біля буд.194 по вул.Мелітопольській, що є неправильним, так як на цю сесію виноситься також питання “Про міський бюджет на 2019 рік” і всі домовленості які були втрачають свою силу. На розгляд виноситься заява АТП 16506, але не виноситься заява ОСББ по виділенню земельної ділянки.

Розгляд питань порядку денного:

	63. Про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії з питань забудови території біля будинку № 194 по вул.Мелітопольській.
	Доповідає: Особа Олександр Богданович, депутат Каховської міської ради VII скликання.
	Виступили: Колушкін В.В., який запитав, як саме було з´ясовано, що це фундамент.
Особа О.Б., який зазначив, що це вказано в ДБН та зачитав поняття фундаменту. Також зазначив, що відсутнє поняття, якої глибини повинен бути фундамент.
Колушкін В.В., який зазначив, що в такому випадку необхідно було проводити експертизу.
Дяченко А.А., який зазначив, що в Законі України “Про місцеве самоврядування” зазначено, що тимчасова комісія припиняє свою роботу після затвердження висновків. Висновки вже були затверджені.
Особа О.Б., який зазначив, що комісія надавала доручення міському голові вчинити певні дії і чекає письмового повідомлення про їх виконання. Відповіді на сьогоднішній день немає, тому комісія діє.
Дяченко А.А., який зазначив, що комісія припинила свою дію після того як депутати не підтвердили своє рішення повторно. Депутати можуть збиратися де завгодно і коли завгодно, ніхто їм цього не забороняє. Якщо вони і надалі хотіли розглядати це питання, треба було знову створити тимчасову комісію, а юридично попередня комісія припинила своє існування.
В обговорені прийняли участь: Пуляєв П.М., Дяченко А.А., Особа О.Б., Гончарова Т.С., Мироненко В.В.  
Дяченко А.А., який запропонував голосувати за проект рішення за основу і в цілому.
	ВИРІШИЛИ: Голосувати за проект рішення за основу і в цілому.
	ГОЛОСУВАЛИ: за — 20, проти — 0, утрималось — 3. Рішення прийнято.

	1. Про внесення змін і доповнень до рішення сесії міської ради від 29.01.2015 № 1263/68 “Про міську програму поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та осіб з інвалідністю на 2015-2019 роки” на 2019 рік.
	Доповідає: Скрипніченко Андрій Вадимович, начальник управління праці та соціального захисту населення.
	Виступили: Гончарова Т.С., яка запропонувала надати роз´яснення по поправках.
Гончарова І.А., яка зазначила, що виділення коштів залишили на рівні минулого року і на підставі цього розробили проект рішення в новій редакції.
Потоскуєв О.В., який надав  роз´яснення по поправках.
Суріна Л.С., яка запропонувала голосувати спочатку за поправки.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за проект рішення як за основу.
	ГОЛОСУВАЛИ: за — 29, проти — 0, утрималось — 0. Прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 2 “Внести зміни: п.4 — Міська організація ветеранів України — 54 тис.грн. змінити  на 66,0 тис.грн.; - міське товариство осіб з інвалідністю “Надія” - 30 тис.грн., змінити на 35 тис.грн.; - міське товариство воїнів інтернаціоналістів - 30 тис.грн., змінити на 35 тис.грн.; п.24 додати “Надання щомісячної (в розмірі 12 тис.грн)  матеріальної допомоги К....а Т.В. на лікування дитини з інвалідністю, за умови надання підтверджуючих документів щодо придбання медичного препарату (річна потреба 144 тис.грн.)”.
	ГОЛОСУВАЛИ: за — 27, проти — 0, утрималось — 1. Прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за проект рішення в цілому.
	ГОЛОСУВАЛИ: за — 29, проти — 0, утрималось — 4. Рішення прийнято.

	2. Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 31.05.2018 № 1094/56 “Про міську програму щодо надання пільг з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міжміських маршрутах на 2018-2021 роки”.
	ВИСТУПИЛИ: Дяченко А.А., який запропонував голосувати за проект рішення за основу і в цілому.
	ВИРІШИЛИ: голосувати за проект рішення як за основу і в цілому.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 27,Проти — 0, Утримались — 2. Рішення прийнято.

	3. Про хід виконання рішення 5 сесії міської ради VII скликання від 29.12.2015 року № 48/5 “Про затвердження міської програми “Обдарована дитина” на 2016-2020 роки” за 2018 рік.
	Доповідає: Гончар М.В., начальник управління освіти.
	ВИСТУПИЛИ:  Дяченко А.А., який зазначив що всіма комісіями погоджено і запитав чи є зауваження.
	ВИРІШИЛИ: голосувати за проект рішення за основу і в цілому. 
			ГОЛОСУВАЛИ: За — 29, Проти — 0, Утримались — 1. Рішення прийнято.

	4. Про затвердження нової редакції положення про Управління освіти Каховської міської ради.
	Доповідає: Гончар М.В., начальник управління освіти.
	ВИСТУПИЛИ: Дяченко А.А., який запропонував голосувати за проект рішення за основу і в цілому.
	ВИРІШИЛИ: голосувати за проект рішення,  за основу і в цілому.
			ГОЛОСУВАЛИ: За — 29, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	5. Про програму забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти м.Каховки на 2019-2023 роки.
	Доповідає: Гончар М.В., начальник управління освіти.
	ВИСТУПИЛИ: Дяченко А.А., який зазначив, що двома комісіями погоджено і запропонував голосувати за основу і в цілому.
	ВИРІШИЛИ: голосувати  за основу і в цілому як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 27, Проти — 0, Утримались — 3. Рішення  прийнято.

	6. Про міську Програму фінансування заходів з державної реєстрації права комунальної власності на об´єкти нерухомості та земельні ділянки у 2019-2020 р.р.
	Доповідає: Орєхов Іван Миколайович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
	Виступили: Дяченко А.А., який зазначив що всіма комісіями погоджено і запитав чи є зауваження.
	ВИРІШИЛИ: Голосувати за проект рішення за основу і в цілому.
 	ГОЛОСУВАЛИ: За — 30, Проти — 0, Утримались — 1. Рішення прийнято.

	7. 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 з питань діяльності виконавчих органів ради.
	Виступили: Мовчан А.Ю., який запитав, чи встигнуть все придбати за 5 днів.
Гончар М.В., який зазначив, що встигнуть.
	Слухали:  Дяченко А.А., який зазначив що всіма комісіями погоджено і запитав чи є зауваження.
	ВИРІШИЛИ: Голосувати за проект рішення за основу і в цілому.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 30, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	8. Про програму економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2019 рік та прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2021 року.
	Доповідає: Орєхов Іван Миколайович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
	Виступили: Дяченко А.А., який запропонував голосувати спочатку за основу, а потім за поправки.
	ВИРІШИЛИ: Голосувати за проект рішення як за основу.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 29, Проти — 1, Утримались — 0. Прийнято.

ВИСТУПИЛИ: Мовчан А.Ю., який висловив побажання внести інші поправки.

Оголошено перерву 10 хвилин

ВИСТУПИЛИ: Дяченко А.А., який оголосив про наявність у нього конфлікту інтересів  по 9, 10 та 11 проектам рішень. Та висловив прохання усунути його від голосування.
Скін Н.І., яка оголосила про наявність у неї конфлікту інтересів по 1 та 9 проектам рішень.
Також про наявність конфлікту інтересів по 9 проекту рішення оголосили Соколова Л.О., Садова А.М. 

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 7 “Виключити захід: Капітальний та поточний ремонт будівлі виконавчого комітету Каховської міської ради, придбання та ремонт автомобільного транспорту. Забезпечення виконання інженерно-технічних умов будівлі виконкому: ремонтно-оздоблювальні роботи ІІ, ІІІ, IV поверхів — 398,7 тис.грн. - ремонт санвузлів (2,3 поверх) — 230,0 тис.грн. - ремонт відмостки, ганку заднього подвір´я та входу до підвального приміщення виконкому  - 65,0 тис.грн. - заміна електромережі 2-4 поверхів та відділу Держреєстрації — 250,0 тис.грн. - заміна елементів системи опалення будівлі виконкому — 99,7 тис.грн. - придбання меблів — 199,5 тис. грн. (за умови надходження коштів); - придбання принтерів, блоків безперервного живлення, придбання комп´ютерів (побутової техніки на заміну) — 236,9 тис.грн.; - заміна та встановлення пластикових дверей і вікон 2-4 поверху виконкому — 98,4 тис.грн.; - придбання інвентарю (вогнегасники, медаптечки, медикаменти, жалюзі, тощо) — 65,0 тис.грн. ; - придбання автомобіля 450,0 тис.грн. ; поточне обслуговування та ремонт будівлі виконкому — 90,0 тис.грн.; придбання та встановлення кондиціонерів — 240,0 тис.грн.(за умови надходження коштів); 
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 19, Проти — 7, Утримались — 3. Прийнято.
	
	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 8 “Виключити захід: Капітальний ремонт 3 поверху будівлі МПК “Меліоратор” - 1459,2 тис.грн”
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 20, Проти — 6, Утримались — 3. Прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 9 “Проведення поточних, капітальних ремонтів та реконструкцій закладів культури — 2370,0 тис.грн”
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 19, Проти — 5, Утримались — 4. Прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 10 “Виключити по заходу: Водопостачання та водовідведення пункти: - оснащення багатоповерхових будинків приладами комерційного обліку води (розробка проекту встановлення вузлів комерційного обліку води (розробка проекту встановлення вузлів комерційного обліку, закупівля приладів комерційного обліку, монтаж приладів комерційного обліку- 3100,00 тис.грн.; - придбання механічного транспортного засобу (трактор) — 1038,721 тис.грн.; придбання транспортного засобу (автобус до 30 місць) — 1319,0 тис.грн.”
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 20, Проти — 6, Утримались — 3. Прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 11 “Виключити захід: Теплопостачання: - придбання та заміна теплового обладнання — 2000,0 тис.грн”
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 19, Проти — 9, Утримались — 1. Прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 12 “Виключити по заходу: Утримання житлових будинків і прибудинкових територій, пункти: - придбання спецтехніки — 1000,0 тис.грн.; - придбання автовишки — 2500,00 тис.грн.”
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 18, Проти — 3, Утримались — 5. Прийнято.



	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 13 “Виключити захід: Благоустрій та озеленення міста — сміттєвоз (б/у) — 700,00 тис.грн.; поливомийна машина (б/у) — 1000,0 тис.грн.; автовишка — 500,0 тис.грн.; - екскаватор (б/у) — 800,0 тис.грн.; - бульдозер (б/у) — 900,00 тис. грн. ; - пилосос парковий — 230,00 тис.грн. ”
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 18, Проти — 6, Утримались — 2. Прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 14 “Зменшити обсяг фінансування по заходу: Витрати на утримання об´єктів благоустрою (оплата праці озеленювачів, прибиральників, техіків-екологів та інші видатки); утримання монументу “Вічний вогонь”; витрати на оплату ПММ, матеріалів та запчастин; оплата за воду для поливу зелених насаджень; зовнішнє озвітлення (оплата за електроенергію) до 6 000 000 грн. ”
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 18, Проти — 8, Утримались — 2. Прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 15 “Виключити захід: Придбання та оформлення автомобіля Територіальному центру соціального обслуговування — 450,0 тис.грн.”
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 18, Проти — 9, Утримались — 2. Прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 16 “Доповнити програму заходом: Придбання технічного  обладнання для студії “Каховська школа кіно і телебачення МПК “Меліоратор” - 150 тис.грн.”
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 25, Проти — 1, Утримались — 1. Прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 17 “Доповнити програму заходом: Капітальний ремонт літніх павільйонів в закладах дошкільної освіти: - ЗДО № 6 “Сонечко” - 200,0 тис.грн.; - ЗДО № 9 “Оленка” - 200,0 тис.грн.”
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 28, Проти — 0, Утримались — 1. Прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 18 “Доповнити програму заходом: Капітальний ремонт приміщень ЗДО:
- ЗДО № 7 “Джерельце” - 180,0 тис.грн.; - ЗДО № 6 “Сонечко” - 180,0 тис.грн. ”
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 25, Проти — 0, Утримались — 0. Прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за проект рішення в цілому.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 21, Проти — 4, Утримались — 5. Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ: Суріна Л.С., яка запропонувала спочатку голосувати за 30 проект рішення, а потім за рішення “Про міський бюджет на 2019 рік”.

	30. Про міську Програму підтримки діяльності Каховського міського громадського формування з охорони громадського порядку “Щит” на 2019 рік .
	Доповідає: Чиркіна Людмила Юріївна, начальник юридичного відділу.
	ВИРІШИЛИ: голосувати за за проект рішення за основу і в цілому.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 25, Проти — 1, Утримались — 1. Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ: Матвієнко П.О., який надав інформацію по роботі Каховського міського громадського формування з охорони громадського порядку “Щит”.

	9. Про міський бюджет на 2019 рік.
 	Доповідає: Гончаров Олександр Андрійович, начальник фінансового управління.
	Виступили: Дяченко А.А., який запропонував голосувати за проект рішення як за основу.
	ВИРІШИЛИ: голосувати за за проект рішення як за основу.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 30, Проти — 0, Утримались — 0. Прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 9 “В проекті рішення “ Про міський бюджет на 2019 рік” передбачити придбання технічного обладнання для студії “Каховська школа кіно і телебачення” МПК “Меліоратор” - 150 тис.грн.”
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 29, Проти — 0, Утримались — 0. Прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 10 “В проекті рішення “ Про міський бюджет на 2019 рік” передбачити фінансування “Програми підтримки Каховського МГ ФОГП  “Щит” у сумі 600 000 грн.”
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 28, Проти — 1, Утримались — 0. Прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 32 “Виконавчому комітету Каховської міської ради зменшити видатки на оплату праці на 4 077 704,00 грн.”
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 18, Проти — 9, Утримались — 2. Прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 12 “Виконавчому комітету Каховської міської ради зменшити видатки на комунальні послуги та енергоносії на 130 000 грн.”
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 19, Проти — 8, Утримались — 2. Прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 14 “Виконавчому комітету Каховської міської ради зменшити видатки на Програму висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2019 рік на 150000 грн.”
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 19, Проти — 7, Утримались — 3. Прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 15 “Управлінню освіти Каховської міської ради зменшити видатки на оплату праці керівництву і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах об´єднаних територіальних громадах на 266 428 грн.”
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 18, Проти — 6, Утримались — 3. Прийнято.


	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 16 “Управлінню освіти Каховської міської ради (надання дошкільної освіти) зменшити видатки на комунальні послуги та енергоносії на 600 000 грн.”
	ВИСТУПИЛИ: Гончарова І.А., яка звернулася до Мовчана А.Ю. та запитала чи є якісь розрахунки по даній поправці.
Мовчан А.Ю., який зазначив, що кошти які закладені для відділу освіти на енергоносії є завищеними.
Гончарова Т.С., яка зазначила що завищені кошти які передбачені на електроенергію. 
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 19, Проти — 8, Утримались — 2. Прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 17 “Управлінню освіти Каховської міської ради (надання дошкільної освіти) зменшити інші видатки на 61 841 грн.”
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 17, Проти — 9, Утримались — 4. Не прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 18 “Управлінню освіти Каховської міської ради (надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі) спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами) зменшити видатки на комунальні послуги та енергоносії на 800 000 грн.”
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 17, Проти — 10, Утримались — 2. Не прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 19 “Управлінню освіти Каховської міської ради (надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі) спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами) зменшити інші видатки на 115 408 грн.”
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 18, Проти — 9, Утримались — 1. Прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 20 “Управлінню освіти Каховської міської ради (Утримання МНВК) зменшити видатки на комунальні послуги та енергоносії на 400 000 грн.”
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 20, Проти — 9, Утримались — 1. Прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 21 “Управлінню освіти Каховської міської ради (надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми) зменшити інші видатки на 22 754  грн.”
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 18, Проти — 9, Утримались — 2. Прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 22 “Управлінню освіти Каховської міської ради (Централізоване ведення бухгалтерського обліку) зменшити видатки на оплату праці на 499 283 грн”
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 19, Проти — 10, Утримались — 1. Прийнято.


	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 23 “Управлінню освіти Каховської міської ради (Централізоване ведення бухгалтерського обліку) зменшити інші видатки на 14 742 грн”
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 19, Проти — 10, Утримались — 1. Прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 24 “Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради (Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об´єднаних територіальних громадах зменшити видатки на оплату праці на 1 487 232 грн”
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 18, Проти — 9, Утримались — 2. Прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 25 “Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради (Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв´язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю — придбання автомобілю) зменшити видатки на 450 000 грн”
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 16, Проти — 10, Утримались — 4. Не прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 26 “Відділ культури  Каховської міської ради (Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,  об´єднаних територіальних громадах) зменшити видатки на оплату праці на 79 488 грн.”
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 18, Проти — 10, Утримались — 1. Прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 27 “Відділ культури  Каховської міської ради (Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,  об´єднаних територіальних громадах) зменшити інші видатки на  10 000 грн.”
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 19, Проти — 9, Утримались — 1. Прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 28 “Фінансовому управлінню  Каховської міської ради (Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,  об´єднаних територіальних громадах) зменшити видатки на оплату праці на 611 959 грн.”
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 18, Проти — 9, Утримались — 2. Прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 29 “Відділу у справах молоді і спорту Каховської міської ради зменшити видатки на оплату праці на 142 574 грн.” зменшити видатки на оплату праці на 79 488 грн.”
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 18, Проти — 9, Утримались — 2. Прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 30 “Зменшити видатки на організацію благоустрою населених пунктів на 3 000 000 грн.” 
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 19, Проти — 8, Утримались — 1. Прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 31 “Виконавчому комітету Каховської міської ради зменшити інші видатки на 300 000 грн”.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 19, Проти — 6, Утримались — 2. Прийнято.

ВИСТУПИЛИ: Гончарова Т.С., яка запропонувала винести на розгляд повторно поправку № 17 від її імені, так як вона не була прийнята.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 33 “Управлінню освіти Каховської міської ради (надання дошкільної освіти) зменшити інші видатки на 61 841 грн.”
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 19, Проти — 8, Утримались — 1. Прийнято.

ВИСТУПИЛИ: Молчанова О.В., яка запропонувала винести на розгляд повторно поправку № 18 від її імені.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 18 “Управлінню освіти Каховської міської ради (надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі) спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами) зменшити видатки на комунальні послуги та енергоносії на 800 000 грн.”
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 19, Проти — 7, Утримались — 1. Прийнято.

ВИСТУПИЛИ: Особа О.Б., який запропонував винести на розгляд повторно поправку № 25 від його імені.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 25 “ Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради (Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв´язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю — придбання автомобілю) зменшити видатки на 450 000 грн”
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 18, Проти — 10, Утримались — 0. Прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за проект рішення в цілому.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 19, Проти — 7, Утримались — 2. Рішення прийнято.

	10. Про звіт міського голови про діяльність виконавчих органів ради за період з 01.10.2017 по 01.11.2018р.
	Доповідає: Дяченко Андрій Андрійович, міський голова.
	ВИРІШИЛИ: голосувати за проект рішення за основу і в цілому.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 12, Проти — 3, Утримались — 2. Рішення не прийнято.

	11. Про умови оплати праці міського голови у 2019 році.
	Доповідає: Чернявський Віталій Вікторович, керуючий справами виконавчого комітету.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., яий запитав чи є зауваження до даного проекту рішення.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за проект рішення за основу і в цілому.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 17, Проти — 0, Утримались — 9. Рішення не прийнято.

ВИСТУПИЛИ: Особа О.Б., який запропонував голосувати за проект рішення “Про  структуру міської ради та її виконавчих органів”.

	29. Про структуру міської ради та її виконавчих органів.
	Доповідає: Чернявський Віталій Вікторович, керуючий справами виконавчого комітету.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., яий запитав чи є зауваження до даного проекту рішення.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за проект рішення за основу і в цілому.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 13, Проти — 2, Утримались — 5. Рішення не прийнято.

	12. Про передачу у приватну власність земельної ділянки по вул.Олександра Довженка.
	Доповідає: Перемежко Антон Васильович, начальник відділу економіки комунального майна та землі.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який зазначив, що всіма комісіями погоджено та запропонував голосувати за основу і в цілому.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за проект рішення за основу і в цілому.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 27, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення  прийнято.

	13. Про надання земельної ділянки в оренду по провулку Кооперативному, 5.
	Доповідає: Перемежко Антон Васильович, начальник відділу економіки комунального майна та землі.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який зазначив, що всіма комісіями погоджено та запитав, чи є зауваження до даного проекту.
	ВИРІШИЛИ: голосувати за основу  і в цілому  як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 26, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	14. Про передачу  у приватну власність земельної ділянки по вул.Михайла Жука, 43.
	Доповідає: Перемежко Антон Васильович, 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 — 26, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.


	15. Про заміну сторони в договорі оренди земельної ділянки вул.Спендіарова, 27.
	Доповідає: Перемежко Антон Васильович, 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 — 27, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	16. Про передачу  у приватну власність земельної ділянки по вул.Спендіарова, 21.
	Доповідає: Перемежко Антон Васильович, 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 — 25, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	17. Про передачу  у приватну власність земельної ділянки по вул.Чкалова, 45.
	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 — 26, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення  прийнято.

	18. Про передачу у приватну власність земельної ділянки по провулку Скіфський, 11.
	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 — 26, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	19. Про передачу  у приватну власність земельної ділянки по вул.Таврійська, 57.
	Доповідає: Перемежко А.В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
	СУХАЛИ:  Дяченко А.А., який запитав, чи є зауваження до даного проекту.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за основу  і в цілому   як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 26, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	20. Про передачу у приватну власність земельної ділянки по провулку Соборності, 10.
	Доповідає: Перемежко А.В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
	СУХАЛИ: Дяченко А.А., який запитав, чи є зауваження до даного проекту.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за основу  і в цілому   як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 26, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	21. Про передачу  у приватну власність земельної ділянки по вул.Волонтерів, 43.
	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 — 24, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення  прийнято.

	22. Про передачу  у приватну власність земельної ділянки по пров.Соборності, 6.
	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 — 25, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	23. Про передачу  у приватну власність земельної ділянки по вул.Велика Куликовська.
	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 — 25, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення  прийнято.

	24. Про передачу  у приватну власність земельної ділянки по провулку Козацький, 3.
	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 — 25, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	25. Про передачу  у приватну власність земельної ділянки по вул.Волонтерів, 9.
	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 — 24, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.


	26. Про передачу  у приватну власність земельної ділянки по вул.Таврійська, 45.
	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 — 25, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	27. 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 — 25, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	28. Про передачу  у приватну власність земельної ділянки по вул.Соборності, 76.
	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 — 25, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	31. Про проведення інвентаризації земельної ділянки під об´єктом комунальної власності.
	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 — 23, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	32. Про передачу  у приватну власність земельної ділянки по вул.П.Осипенко.
	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 — 23, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення  прийнято.

	33. Про передачу  у приватну власність земельної ділянки по вул.Осетрова, 70.
	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 — 25, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення  прийнято.

	34. Про передачу  у приватну власність земельної ділянки по вул.П.Осипенко, 105.
	Доповідає: Перемежко А. В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запропонував голосувати за основу і в цілому.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за проект рішення за основу і в цілому.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 25, Проти — 1, Утримались — 0. Прийнято.

Сесію веде секретар ради.

	35. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, яка знаходиться в оренді по вул.Мелітопольська, 85.
	Доповідає: Перемежко А. В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
	СЛУХАЛИ: Гончарова І.А., яка запропонувала голосувати за основу і в цілому.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за основу і в цілому  як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 24, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення  прийнято.

	36. Про надання земельної ділянки в оренду по вул.Соборності, 125.
	Доповідає: Перемежко А. В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
	СЛУХАЛИ: Гончарова І.А., яка запропонувала голосувати за основу і в цілому.
	ВИРІШИЛИ: голосувати за основу і в цілому  як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 24, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення  прийнято.

	37. Про передачу у приватну власність земельної ділянки по вул.Купецька, (ст.н. 9-го Січня), 11.
	Доповідає: Перемежко А. В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
	СЛУХАЛИ: Гончарова І.А., яка запропонувала голосувати за основу і в цілому.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за основу і в цілому  як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 22, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для будівництва КЛ-0,4 кВ від ЗТП-540 для забезпечення приєднання громадського будинку № 8-1, будівлі НС № 1 (для функціонування фонтану та системи зрошення) по вул.Миру.
	Доповідає: Перемежко А. В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
	СЛУХАЛИ: Гончарова І.А., яка запропонувала голосувати за основу і в цілому.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за основу і в цілому  як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 23, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

Сесію веде міський голова Дяченко А.А.

	39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду на час будівництва ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-522 для забезпечення приєднання цілісного майнового комплексу 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 — 24, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	40. Про передачу  у приватну власність земельної ділянки по вул.Кримська, 2.
	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 — 23, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду на час будівництва ЛЕП — 0,4 кВ Л-2 КТП-6/04 № 301 від опори № 11, розташованої за адресою: площа Меліораторів (р-н ринку “Гарант”).
	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 — 21, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	42.  Про продовження договору оренди земельної ділянки від 16.12.2013 року № 3870228 та внесення змін до нього по вул.Промисловій, 9.
	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 — 23, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	43. Про передачу  у приватну власність земельної ділянки по вул.Б.Ружинського, 37.
	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 — 23, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	44. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду на час будівництва ПЛ-10кВ Л-91 відпайка № 5 до КТП-326 ПС “Промбаза” по Чаплинському шосе — 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 — 24, Проти — 0, Утримались — 2. Рішення прийнято.

	45. Про передачу у приватну власність земельної ділянки по вул.Захисників України, 1. 
	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 — 24, Проти — 0, Утримались — 0. Прийнято.

	46. Про продовження договору оренди земельної ділянки від 16.12.2013 р. № 3867402 та внесення змін до нього по вул.Промисловій, 2.
	Доповідає: Перемежко А. В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запропонував голосувати за основу і в цілому.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за основу і в цілому  як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 24, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	47. Про передачу у приватну власність  земельної ділянки по вул.Кримська, 7.
	Доповідає: Перемежко А. В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запитав, чи є питання до даного проекту.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за основу і в цілому  як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 24, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	48. Про передачу у приватну власність  земельної ділянки по вул.Зелена, 18.
	Доповідає: Перемежко А. В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запропонував голосувати за основу і в цілому.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за проект рішення за основу і в цілому.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 25, Проти — 0, Утримались — 0. Прийнято.

	49. Про списання з балансу багатоквартирного будинку (гуртожитку), який розташований за адресою: м.Каховка, вул.Гірників 1, та перебуває в управлінні на праві господарського відання  в Приватного акціонерного товариства “Каховський експерементальний механічний завод”.
	Доповідає: Перемежко А. В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запропонував голосувати за основу і в цілому.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за основу і в цілому  як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 21, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	50. Про поновлення договору оренди земельної ділянки ПрАТ “Чумак” по вул.Південній, 1.
	Доповідає: Перемежко А. В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запропонував голосувати за основу і в цілому.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за основу і в цілому  як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 24, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	51. Про передачу у постійне користування земельної ділянки комунальної власності по проспекту Європейському (ст.н.Ворошилова, 6).
	Доповідає: Перемежко А. В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запропонував голосувати за основу і в цілому.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за основу і в цілому  як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 24, Проти — 0, Утримались — 1. Рішення прийнято.

	52. Про передачу у приватну власність земельної ділянки по вул.Є.Патона, 95.
	Доповідає: Перемежко А. В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запропонував голосувати за основу і в цілому.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за основу і в цілому  як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 24, Проти — 0, Утримались — 1. Рішення прийнято.

	53. Про затвердження переліку земельних ділянок для набуття права на їх оренду на земельних торгах у 2019 році.
	Доповідає: Перемежко А. В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
	ВИСТУПИЛИ: Шевирін Р.В., Філіпчук П.І., Особа О.Б., Гончарова І.А.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запропонував голосувати за основу і в цілому.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за основу і в цілому  як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 15, Проти — 0, Утримались — 5. Рішення не прийнято.

	54. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності по Семенівському шосе, 1.
	Доповідає: Перемежко А. В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запропонував голосувати за основу і в цілому.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за основу і в цілому  як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 24, Проти — 0, Утримались — 1. Рішення прийнято.

	55. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу сформованої земельної ділянки на 2 (дві) окремі земельні ділянки комунальної власності, та передачу даних земельних ділянок у приватну власність громадянам по вул.Б.Ружицького, 49 .
	Доповідає: Перемежко А. В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запропонував голосувати за основу і в цілому.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за основу і в цілому  як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 25, Проти — 0, Утримались — 1. Рішення прийнято.

	56. Про внесення змін до рішення сесії Каховської міської ради від 31.05.2018 року № 1128/56 “Про розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризаціїї земель ПЗФ “Дендропарк”.
	Доповідає: Перемежко А. В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
	ВИСТУПИЛИ: Гончарова І.А., яка запитала на підставі чого змінюється призначення земель. І що це змінює.
Романенко Р.В., який зазначив, що на землях рекреації можна будувати рекриаційного призначення об´єкти (готелі, кафе, тощо), а в природно-заповідному фонді нічого будувати не можна. І в цьому є ціль зберегти  ПЗФ “Дендропарк” для майбутнього покоління його треба зробити природно-заповідним.
Гончарова І.А., яка зазначила, що на землях рекреаційного призначення можна будувати об´єкти тільки культурного призначення а не готелі та кафе. А якщо це будуть землі природно-заповідного фонду, то їх можна переводити в житловий фонд та будувати там житло.
Хомінець І.В., який запропонував внести поправку: “В частині 1 слова “площею 15,00 га” замінити словами “площею 10,1148 га”.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запропонував голосувати за проект рішення як за основу.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за основу і як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 23, Проти — 0, Утримались — 1. Прийнято.

ВИСТУПИЛИ: Гончарова І.А., яка зазначила, що землі рекреаційного призначення використовуються  для організації масового відпочинку населення у зв´язку з наявністю на них відповідних природних умов та комплексів. Ці землі не можна використовувати для особистих цілей. А в заповідниках можна будувати житло, змінивши призначення земель, а в на землях рекреаційної зони не можна змінювати цільове призначення.  

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 1 “В частині 1 слова “площею 15,00 га” замінити словами “площею 10,1148 га”
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 15, Проти — 2, Утримались — 3. Не прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за проект рішення в цілому.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 5, Проти — 0, Утримались — 3. Рішення не прийнято.

	57. Про передачу у приватну власність земельної ділянки по вул.Добровольців, 9
	Доповідає: Перемежко А. В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запропонував голосувати за основу і в цілому.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за основу і в цілому  як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 23, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	59. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу сформованої земельної ділянки на 2 (дві) окремі земельні ділянки комунальної власності по вул. Промисловій, 2-Б .
	Доповідає: Перемежко А. В., начальник відділу економіки, комунального майна та землі.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запропонував голосувати за основу і в цілому.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за основу і в цілому  як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 24, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення прийнято.

	60. 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.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за основу як за проект рішення.
	ГОЛОСУВАЛИ: За — 23, Проти — 0, Утримались — 1. Прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за поправку № 4:
       “1. Внести  до рішення сесії міської ради від 22.01. 2018 року № 950/50 «Про міський бюджет на 2018 рік» такі зміни:
  	1) затвердити зміни до доходів  міського бюджету на 2018 рік  (додаток 1);
	2) збільшити:
           -   профіцит  загального фонду міського бюджету  на суму 3732 гривень, напрямком використання якого  визначити  передачу коштів із загального фонду  бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2 до цього рішення;  
		 -  дефіцит  спеціального фонду  міського бюджету на   суму 3732 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження  коштів із загального фонду  до бюджету розвитку (спеціального фонду)  згідно з додатком 2 до цього рішення;
		3)  затвердити зміни у розподілі видатків міського бюджету  на 2018 рік  по головним розпорядникам коштів у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення; 
		4) затвердити  перерозподіл видатків на 2018 рік по головним розпорядникам коштів у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 4 до цього рішення; 
5)  затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5 до цього рішення;
6) затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету  у 2018 році згідно з додатком 6 до цього рішення;
2.  Додаток 1 – 6 до цього рішення є невід’ємною його частиною.
3. Фінансовому управлінню Каховської міської ради (Гончарову О.А.) внести відповідні зміни до показників міського бюджету на 2018 рік.”
		ГОЛОСУВАЛИ: За — 19, Проти — 0, Утримались — 0. Прийнято.

	ВИРІШИЛИ: Голосувати за проект рішення в цілому.
		ГОЛОСУВАЛИ: За — 21, Проти — 0, Утримались — 0. Рішення не прийнято.

		61. Про затвердження статуту Каховського міського інклюзивно-ресурсного центру Каховської міської ради у новій редакції.
		Доповідає: Гончар Михайло Васильович, начальник управління освіти.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запропонував голосувати за основу і в цілому.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за основу і в цілому  як за проект рішення.
		ГОЛОСУВАЛИ: За — 24, Проти — 0, Утримались — 1. Рішення прийнято.

		62. Про затвердження статуту Дитячо-юнацької спортивної школи Каховської міської ради у новій редакції.
		Доповідає: Гончар Михайло Васильович, начальник управління освіти.
	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який запропонував голосувати за основу і в цілому.
			ВИРІШИЛИ: голосувати за основу і в цілому  як за проект рішення.
		ГОЛОСУВАЛИ: За — 24, Проти — 0, Утримались — 1. Рішення прийнято.

    Про закриття пленарного засідання сесії Каховської міської ради

	СЛУХАЛИ: Дяченко А.А., який зазначив, що всі проекти рішень винесені на розгляд 68 сесії розглянуті та оголосив 68 сесію Каховської міської ради закритою.
                                                 (прозвучав Гімн України)
	
	Повна відео версія 68 сесії Каховської міської ради від 20.12.2018 року  знаходиться у секретаря міської ради  та на каналі YouTube “Каховська міська рада”.


Міський голова 								А.А. Дяченко





Секретар ради								І.А. Гончарова



вик.Зозуля 

