
МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
(дев’ятнадцята сесія восьмого скликання)

ПРОТОКОЛпленарного засідання Менської міської ради
27 травня 2022 року м. Мена № ____

10-30сесійна залаМенської міської ради
В міській раді встановлено 26 депутатських мандатів, обрано 26 депутатів. Насесії зареєстровано 18 депутатів, присутні 18 депутатів, відсутні 8 депутатів.На пленарному засіданні 19 сесії Менської міської ради 8 скликання присутні:Прищепа В.В., заступник міського голови з питань діяльності виконавчихорганів ради; Марцева Т.І., заступник начальника юридичного відділу Менськоїміської ради; Скирта О.В., головний спеціаліст відділу земельних відносин,агропромислового комплексу та екології Менської міської ради; Карпенко Т.В.,провідний спеціаліст відділу економічного розвитку та інвестицій Менськоїміської ради; Лук’яненко І.Ф., начальник відділу освіти Менської міської ради.
Згідно ст. 5, 6 Регламенту Менської міської ради 8 скликання Сесії радипроводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них,крім випадків передбачених законодавством. Порядок доступу до засіданьвизначається радою відповідно до закону та цього Регламенту. Представникизасобів масової інформації та журналісти, які бажають бути присутніми напленарному засіданні сесії, допускаються за умови пред’явлення службового(журналістського) посвідчення.На засіданнях Ради та її органів можуть бути присутні народні депутатиУкраїни, депутати обласної ради, представники центральних органіввиконавчої влади, депутати та посадові особи Менської районної ради, головата посадові особи Менської районної державної адміністрації, посадові особимісцевого самоврядування територіальної громади, старости, керівникипідприємств, установ і організацій комунальної власності територіальноїгромади міста, запрошені особи, особи, присутність яких визначена Радою якобов’язкова, члени територіальної громади, інші особи, які виявили бажаннябути присутніми за засіданнях. Для них у залі відводяться спеціальні місця.
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Інші особи за рішенням ради можуть бути присутніми на пленарних засіданняхради під час розгляду питань порядку денного за умови встановлення їх особи.Для них відводяться місця позаду рядів місць для депутатів та осіб, визначениху пункті 1 цієї статті. Заяви про надання дозволу на участь в пленарномузасіданні при розгляді конкретного питання порядку денного подаютьсязацікавленими особами не пізніше за один день до пленарного засідання сесіїради.Головуючий запропонував зайняти визначені місця і відкрив пленарнезасідання 19-ї сесії Менської міської ради 8 скликання.
ЗВУЧИТЬ ГІМН УКРАЇНИ
Головуючий повідомив депутатів, що згідно ст. 46 п.4 Закону України „Промісцеве самоврядування в Україні” та ст.19, 20 Регламенту Менської міськоїради сьогодні проводиться пленарне засідання 19-ї сесії Менської міської ради8 скликання, з наступним порядком денним:148. Про виконання бюджету Менської міської територіальної громади за 1квартал 2022 року.
149.Про виконання Плану соціально-економічного розвитку Менської міськоїтериторіальної громади за 12 місяців 2021 року.
150. Про внесення змін до рішення № 899 «Про бюджет Менської міськоїтериторіальної громади на 2022 рік» від 22.12.2021 року.
151. Про створення комісії з питань найменування, перейменування,унормування назв географічних об’єктів та об’єктів топоніміки на територіїМенської міської територіальної громади.
152. Про дострокове припинення повноважень старости Макошинськогостаростинського округу та внесення змін до рішення 1 сесії Менської міськоїради 8 скликання «Про утворення виконавчого комітету, визнання йогочисельності та затвердження персонального складу»
153. Про забезпечення харчуванням здобувачів освіти, евакуйованих зокупованих територій та територій активних бойових дій.
154. Про внесення змін до Програми підвищення обороноздатності та безпекинаселених пунктів Менської міської територіальної громади в умовах воєнногостану на 2022 рік.
155. Про затвердження нової редакції Положення про «Службу перевезення«Соціальне таксі», Порядку надання послуги, граничну чисельність КУММЦСС та структуру «Служби перевезення «Соціальне таксі»
156. Про реалізацію деяких програм.
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157. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельноїділянки у порядку зміни її цільового призначення гр. Дмитренко О.В.
158. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельноїділянки у порядку зміни її цільового призначення гр. Волжаніну Є.А.
159. Про припинення права користування земельними ділянками наданимидлягородництва громадянам.
160. Про виготовлення технічних документацій із землеустрою щодоінвентаризації земель сільськогосподарського призначення ТОВ «ПРАЦЯСТОЛЬНЕ»
161. Про виготовлення технічних документацій із землеустрою щодоінвентаризації земель сільськогосподарського призначення ФГ «ШАНС - 2006»
162. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельнихділянок зі зміною цільового призначення.
163. Про виготовлення технічних документацій із землеустрою щодоінвентаризації земель сільськогосподарського призначення ТОВ «АГРОПІВНІЧ 17»
164. Про надання земельної ділянки в оренду ФГ «Бутенко» за межами с.Дягова.
165. Про надання земельних ділянок в оренду ФГ «Бутенко» за межами с.Степанівка.
166. Про надання земельної ділянки в оренду ФОП «Просяник М.М.»
167. Про відмову укладання договору оренди землі з ФГ «ПЕТРОВО» на новийстрок.
168. Про відмову у наданні дозволу на виготовлення технічної документації ізземлеустрою ПП «МЕНСЬКИЙ АГРАРНИК» з метою отримання в орендуземельних ділянок (проєктно-польових шляхів)
169. Про відмову в наданні в оренду ТОВ «УКРАЇНСЬКА ДОЛИНА»земельних ділянок (невитребуваних паїв) за межами с. Блистова.
170. Про відмову у наданні земельних ділянок в оренду ТОВ «Агроресурс -2006»
171. Про відмову в наданні дозволу на виготовлення технічної документації ізземлеустрою ТОВ «УКРАЇНСЬКА ДОЛИНА» з метою отримання в орендуземельних ділянок (невитребуваних паїв)
172. Про відмову в наданні в оренду земельних ділянок ТОВ «АГРО ПІВНІЧ17»
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173. Про надання земельної ділянки в оренду ФГ «ГОРЧИНСЬКИЙ»
174. Про затвердження проєкту землеустрою для надання земельної ділянки воренду ФОП Палієнку А.М.
175. Про відмову укладання договору оренди землі з ФОП Бутенком М.О. нановий строк.
176. Про надання в оренду ФОП Бутенку М.О. невитребуваних земельнихділянок (паїв) за межами с. Бірківка.
177. Про відмову в наданні дозволу на виготовлення технічної документації ізземлеустрою ТОВ «АГРО ПІВНІЧ 17» з метою отримання в оренду земельнихділянок (невитребуваних паїв)
178. Про внесення змін до договорів оренди землі укладених з АТ«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»
179. Про внесення змін до договорів оренди землі укладених з ТОВ «СТОЛЬНЕПРАЦЯ 1»
180. Про внесення змін до договорів оренди землі укладених з СТОВ«ОЛСТАС-льон»
181. Про надання земельних ділянок в оренду ТОВ «ДП ЗЕРНЯТКО» замежами м. Мена.
182. Про відмову в наданні в оренду земельних ділянок ТОВ «ПРАЦЯСТОЛЬНЕ»
183. Про затвердження ліквідаційного балансу Волосківського закладудошкільної освіти (дитячий садок) «Волошка» загального типу Менськоїміської ради Чернігівської області.
184. Про виготовлення технічних документацій із землеустрою щодоінвентаризації земель сільськогосподарського призначення ТОВ «МЕНА -АВАНГАРД»
185. Про виготовлення технічних документацій із землеустрою щодоінвентаризації земель сільськогосподарського призначення метою передачі воренду ТОВ «ПРАЦЯ СТОЛЬНЕ», за межами населених пунктів с. Чорногірціта с. Дмитрівка.
186. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації ізземлеустрій щодо інвентаризації земельних ділянок за рахунок невитребуванихпаїв, з метою передачі в оренду ТОВ «УКРАЇНСЬКА ДОЛИНА» за межами с.Блистова.
187. Про відмову дострокового розірвання договору оренди землі укладеного зФГ «ГОЛД КОЛОС»
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188. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельноїділянки зі зміною цільового призначення за межами м. Мена.
189. Про внесення змін та доповнень до Програми «Шкільний автобус» на2021-2025 роки.
190. Про внесення змін до рішення Чапаєвської сільської ради.
191. Про згоду на надання адреси релігійної громади.
192. Про передачу майна Першому відділу Корюківського РТЦК та СП
193. Про передачу в оперативне управління КУ «Менський інклюзивно-ресурсний центр» частини приміщення.
194. Про внесення змін до Програми соціальної підтримки жителів Менськоїміської територіальної громади на 2022-2024 роки та Порядку реалізаціїПрограми соціальної підтримки жителів Менської міської територіальноїгромади на 2022 – 2024 роки.
ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Затвердити порядок денний.
Головуючий звернувся до депутатів затвердити такий порядок роботи сесії:для доповіді – до 20 хвилин, співдоповіді і заключного слова – до 10 хвилин.Виступаючим в обговоренні, для повторних виступів при обговоренні, длявиступів за процедурою скороченого обговорення, для виступів з інформацієюз питань порядку денного, для заяв, внесення запитів, резолюцій, надається частривалістю до 3 хвилин, для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивівголосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок,внесення поправок, а також виступів в «Різному» - до 2 хвилин. Кожні 2 годинироботи сесії робити перерву 15 хвилин.Лічильній комісії - забезпечити підрахунок голосів відповідно до регламенту,фіксуючи результати поіменного голосування у відповідних відомостях.А також запропонував проводити голосування по питанням сесії за спрощеноюпроцедурою – підняттям рук, з відображенням результатів голосування увідомостях поіменного голосування, так як питання виносились на розглядпрофільних комісій і вже обговорені депутатами. При голосуванні по питаннях,у розгляді яких не було досягнуто згоди, у випадку внесення доповнень чипропозицій – проводити поіменне голосування. Також голосування проходить втестовому режимі за допомогою електронної системи голосування напланшетах.
Головуючий поставив на голосування затвердження вищеназваного порядкуроботи пленарного засідання з урахуванням пропозиції по голосуванню.
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ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Затвердити порядок роботи сесії.
Головуючий оголосив про перехід до розгляду питань порядку денного.148. Про виконання бюджету Менської міської територіальної громади за 1квартал 2022 року.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та комунальногомайна Бутенко Р.О. повідомив, що проєкт рішення був розглянутий на засіданніпрофільної комісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 148 « Про виконання бюджету Менської міської територіальноїгромади за 1 квартал 2022 року» ПРИЙНЯТО.
149.Про виконання Плану соціально-економічного розвитку Менської міськоїтериторіальної громади за 12 місяців 2021 року.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та комунальногомайна Бутенко Р.О. повідомив, що проєкт рішення був розглянутий на засіданніпрофільної комісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 149 «Про виконання Плану соціально-економічного розвиткуМенської міської територіальної громади за 12 місяців 2021 року» ПРИЙНЯТО.
150. Про внесення змін до рішення № 899 «Про бюджет Менської міськоїтериторіальної громади на 2022 рік» від 22.12.2021 року.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.
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Голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та комунальногомайна Бутенко Р.О. повідомив, що проєкт рішення був розглянутий на засіданніпрофільної комісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 150 «Про внесення змін до рішення № 899 «Про бюджет Менськоїміської територіальної громади на 2022 рік» від 22.12.2021 року» ПРИЙНЯТО.
151. Про створення комісії з питань найменування, перейменування,унормування назв географічних об’єктів та об’єктів топоніміки на територіїМенської міської територіальної громади.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та комунальногомайна Бутенко Р.О. повідомив, що проєкт рішення був розглянутий на засіданніпрофільної комісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 151 «Про створення комісії з питань найменування, перейменування,унормування назв географічних об’єктів та об’єктів топоніміки на територіїМенської міської територіальної громади» ПРИЙНЯТО.
152. Про дострокове припинення повноважень старости Макошинськогостаростинського округу та внесення змін до рішення 1 сесії Менської міськоїради 8 скликання «Про утворення виконавчого комітету, визнання йогочисельності та затвердження персонального складу»СЛУХАЛИ:Депутат Щукін В.М. поцікавився, виходячи з того, що звільнення старости євиключним правом сесії, чи передбачена адміністративна, кримінальнавідповідальність депутатів, якщо не голосування депутата порушуєконституційне право громадянина на роботу.Марцева Т.І. відповідаючи на питання роз’яснила, що депутати не несутьадміністративної чи кримінальної відповідальності за голосування, чи неголосування на сесіях рад.З огляду на те, що даний проєкт рішення був розглянутий на засіданніпрофільної комісії, головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:
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«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 1, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 152 «Про дострокове припинення повноважень старостиМакошинського старостинського округу та внесення змін до рішення 1 сесіїМенської міської ради 8 скликання «Про утворення виконавчого комітету,визнання його чисельності та затвердження персонального складу»ПРИЙНЯТО.
153. Про забезпечення харчуванням здобувачів освіти, евакуйованих зокупованих територій та територій активних бойових дій.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Голова постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захистунаселення, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту Хоменко В.В.повідомив, що проєкт рішення був розглянутий на засіданні профільної комісії,доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 153 «Про забезпечення харчуванням здобувачів освіти, евакуйованихз окупованих територій та територій активних бойових дій» ПРИЙНЯТО.
154. Про внесення змін до Програми підвищення обороноздатності та безпекинаселених пунктів Менської міської територіальної громади в умовах воєнногостану на 2022 рік.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та комунальногомайна Бутенко Р.О. повідомив, що проєкт рішення був розглянутий на засіданніпрофільної комісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 154 «Про внесення змін до Програми підвищення обороноздатності табезпеки населених пунктів Менської міської територіальної громади в умовахвоєнного стану на 2022 рік» ПРИЙНЯТО.
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155. Про затвердження нової редакції Положення про «Службу перевезення«Соціальне таксі», Порядку надання послуги, граничну чисельність КУММЦСС та структуру «Служби перевезення «Соціальне таксі»СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Голова постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захистунаселення, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту Хоменко В.В.повідомив, що проєкт рішення був розглянутий на засіданні профільної комісії,доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 155 «Про затвердження нової редакції Положення про «Службуперевезення «Соціальне таксі», Порядку надання послуги, граничнучисельність КУ ММЦСС та структуру «Служби перевезення «Соціальне таксі»ПРИЙНЯТО.
156. Про реалізацію деяких програм.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Голова постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захистунаселення, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту Хоменко В.В.повідомив, що проєкт рішення був розглянутий на засіданні профільної комісії,доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 156 «Про реалізацію деяких програм» ПРИЙНЯТО.
157. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельноїділянки у порядку зміни її цільового призначення гр. Дмитренко О.В.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Голова постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельнихвідносин та охорони природи Чепурко С.О. повідомив, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:



10
Рішення 157 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведенняземельної ділянки у порядку зміни її цільового призначеннягр. Дмитренко О.В.» ПРИЙНЯТО.
158. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельноїділянки у порядку зміни її цільового призначення гр. Волжаніну Є.А.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Голова постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельнихвідносин та охорони природи Чепурко С.О. повідомив, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 158 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведенняземельної ділянки у порядку зміни її цільового призначеннягр. Волжаніну Є.А.» ПРИЙНЯТО.
159. Про припинення права користування земельними ділянками наданимидлягородництва громадянам.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Голова постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельнихвідносин та охорони природи Чепурко С.О. повідомив, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 159 «Про припинення права користування земельними ділянкаминаданими длягородництва громадянам» ПРИЙНЯТО.
160. Про виготовлення технічних документацій із землеустрою щодоінвентаризації земель сільськогосподарського призначення ТОВ «ПРАЦЯСТОЛЬНЕ»СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Голова постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельнихвідносин та охорони природи Чепурко С.О. повідомив, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, доповнень, зауважень не було.
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Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 160 «Про виготовлення технічних документацій із землеустрою щодоінвентаризації земель сільськогосподарського призначення ТОВ «ПРАЦЯСТОЛЬНЕ» ПРИЙНЯТО.
161. Про виготовлення технічних документацій із землеустрою щодоінвентаризації земель сільськогосподарського призначення ФГ «ШАНС - 2006»СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Голова постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельнихвідносин та охорони природи Чепурко С.О. повідомив, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 161 « Про виготовлення технічних документацій із землеустрою щодоінвентаризації земель сільськогосподарського призначення ФГ «ШАНС - 2006»ПРИЙНЯТО.
162. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельнихділянок зі зміною цільового призначення.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Голова постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельнихвідносин та охорони природи Чепурко С.О. повідомив, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 162 «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведенняземельних ділянок зі зміною цільового призначення» ПРИЙНЯТО.
163. Про виготовлення технічних документацій із землеустрою щодоінвентаризації земель сільськогосподарського призначення ТОВ «АГРОПІВНІЧ 17»СЛУХАЛИ:
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Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на спільномузасіданні постійних комісій, чи були зауваження, доповнення до нього.Голова спільного засідання постійних комісій Чепурко С.О. повідомив, щопроєкт рішення був розглянутий на спільному засіданні постійних комісій,доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 163 «Про виготовлення технічних документацій із землеустрою щодоінвентаризації земель сільськогосподарського призначення ТОВ «АГРОПІВНІЧ 17» ПРИЙНЯТО.
164. Про надання земельної ділянки в оренду ФГ «Бутенко» за межами с.Дягова.СЛУХАЛИ:Депутат Бутенко Р.О. заявив про наявний конфлікт інтересів і, що уголосуванні він участі не братиме (ст. 59 з позначкою 1 Закону України «Промісцеве самоврядування в Україні»)Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Голова постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельнихвідносин та охорони природи Чепурко С.О. повідомив, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 1ВИРІШИЛИ:Рішення 164 «Про надання земельної ділянки в оренду ФГ «Бутенко» замежами с. Дягова» ПРИЙНЯТО.
165. Про надання земельних ділянок в оренду ФГ «Бутенко» за межами с.Степанівка.СЛУХАЛИ:Депутат Бутенко Р.О. заявив про наявний конфлікт інтересів і, що уголосуванні він участі не братиме (ст. 59 з позначкою 1 Закону України «Промісцеве самоврядування в Україні»)Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Голова постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельнихвідносин та охорони природи Чепурко С.О. повідомив, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 1
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ВИРІШИЛИ:Рішення 165 «Про надання земельних ділянок в оренду ФГ «Бутенко» замежами с. Степанівка» ПРИЙНЯТО.
166. Про надання земельної ділянки в оренду ФОП «Просяник М.М.»СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Голова постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельнихвідносин та охорони природи Чепурко С.О. повідомив, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 166 «Про надання земельної ділянки в оренду ФОП «Просяник М.М.»ПРИЙНЯТО.
167. Про відмову укладання договору оренди землі з ФГ «ПЕТРОВО» на новийстрок.СЛУХАЛИ:Депутатку Півень О.О., Скирту О.В. щодо відмови в укладанні договору орендиземлі з ФГ «ПЕТРОВО» на новий строк, які зазначили, що згідно діючогозаконодавства в умовах дії воєнного стану договори оренди землі автоматичнопродовжуються на 1 рік.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 167 «Про відмову укладання договору оренди землі з ФГ «ПЕТРОВО»на новий строк»ПРИЙНЯТО.
168. Про відмову у наданні дозволу на виготовлення технічної документації ізземлеустрою ПП «МЕНСЬКИЙ АГРАРНИК» з метою отримання в орендуземельних ділянок (проєктно-польових шляхів)СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Голова постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельнихвідносин та охорони природи Чепурко С.О. повідомив, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:
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Рішення 168 «Про відмову у наданні дозволу на виготовлення технічноїдокументації із землеустрою ПП «МЕНСЬКИЙ АГРАРНИК» з метоюотримання в оренду земельних ділянок (проєктно-польових шляхів)»ПРИЙНЯТО.
169. Про відмову в наданні в оренду ТОВ «УКРАЇНСЬКА ДОЛИНА»земельних ділянок (невитребуваних паїв) за межами с. Блистова.СЛУХАЛИ:Депутат Щукін В.М. поцікавився причиною відмови в наданні в оренду ТОВ«УКРАЇНСЬКА ДОЛИНА» земельних ділянок (невитребуваних паїв).Депутат Чепурко С.О. зазначив, що дані земельні ділянки вже перебувають воренді, і що проєкт рішення був розглянутий на засіданні профільної комісії,доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 169 «Про відмову в наданні в оренду ТОВ «УКРАЇНСЬКА ДОЛИНА»земельних ділянок (невитребуваних паїв) за межами с. Блистова» ПРИЙНЯТО.
170. Про відмову у наданні земельних ділянок в оренду ТОВ «Агроресурс -2006»СЛУХАЛИ:Депутатку Півень О.О., яка повідомила депутатів, що не можна передаватиземельні ділянки, які сформовані не для ведення товарногосільськогосподарського виробництва.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 170 «Про відмову у наданні земельних ділянок в оренду ТОВ«Агроресурс – 2006» ПРИЙНЯТО.
171. Про відмову в наданні дозволу на виготовлення технічної документації ізземлеустрою ТОВ «УКРАЇНСЬКА ДОЛИНА» з метою отримання в орендуземельних ділянок (невитребуваних паїв)СЛУХАЛИ:Скирту О.В., яка пояснила відмову в наданні дозволу на виготовлення технічноїдокументації із землеустрою ТОВ «УКРАЇНСЬКА ДОЛИНА» тим, щовиготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню(відновленню) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачів оренду під час дії воєнного стану не проводиться.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0
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ВИРІШИЛИ:Рішення 171 «Про відмову в наданні дозволу на виготовлення технічноїдокументації із землеустрою ТОВ «УКРАЇНСЬКА ДОЛИНА» з метоюотримання в оренду земельних ділянок (невитребуваних паїв)» ПРИЙНЯТО.
172. Про відмову в наданні в оренду земельних ділянокТОВ «АГРО ПІВНІЧ 17»СЛУХАЛИ:Скирту О.В., яка пояснила, що вищевказані земельні ділянки вже перебуваютьв оренді.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 172 « Про відмову в наданні в оренду земельних ділянокТОВ «АГРО ПІВНІЧ 17» ПРИЙНЯТО.
173. Про надання земельної ділянки в оренду ФГ «ГОРЧИНСЬКИЙ»СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Голова постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельнихвідносин та охорони природи Чепурко С.О. повідомив, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 173 «Про надання земельної ділянки в оренду ФГ «ГОРЧИНСЬКИЙ»ПРИЙНЯТО.
174. Про затвердження проєкту землеустрою для надання земельної ділянки воренду ФОП Палієнку А.М.СЛУХАЛИ:Депутат Палієнко Р.А. заявив про наявний конфлікт інтересів і, що уголосуванні він участі не братиме (ст. 59 з позначкою 1 Закону України «Промісцеве самоврядування в Україні»)Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Голова постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельнихвідносин та охорони природи Чепурко С.О. повідомив, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 1
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ВИРІШИЛИ:Рішення 174 «Про затвердження проєкту землеустрою для надання земельноїділянки в оренду ФОП Палієнку А.М.» ПРИЙНЯТО.
175. Про відмову укладання договору оренди землі з ФОП Бутенком М.О. нановий строк.СЛУХАЛИ:Депутат Бутенко Р.О. заявив про наявний конфлікт інтересів і, що уголосуванні він участі не братиме (ст. 59 з позначкою 1 Закону України «Промісцеве самоврядування в Україні»)Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Голова постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельнихвідносин та охорони природи Чепурко С.О. повідомив, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 175 «Про відмову укладання договору оренди землі з ФОП БутенкомМ.О. на новий строк» ПРИЙНЯТО.
176. Про надання в оренду ФОП Бутенку М.О. невитребуваних земельнихділянок (паїв) за межами с. Бірківка.СЛУХАЛИ:Депутат Бутенко Р.О. заявив про наявний конфлікт інтересів і, що уголосуванні він участі не братиме (ст. 59 з позначкою 1 Закону України «Промісцеве самоврядування в Україні»)Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Голова постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельнихвідносин та охорони природи Чепурко С.О. повідомив, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 1ВИРІШИЛИ:Рішення 176 «Про надання в оренду ФОП Бутенку М.О. невитребуванихземельних ділянок (паїв) за межами с. Бірківка» ПРИЙНЯТО.
177. Про відмову в наданні дозволу на виготовлення технічної документації ізземлеустрою ТОВ «АГРО ПІВНІЧ 17» з метою отримання в оренду земельнихділянок (невитребуваних паїв)СЛУХАЛИ:
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Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Голова постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельнихвідносин та охорони природи Чепурко С.О. повідомив, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 177 «Про відмову в наданні дозволу на виготовлення технічноїдокументації із землеустрою ТОВ «АГРО ПІВНІЧ 17» з метою отримання воренду земельних ділянок (невитребуваних паїв)» ПРИЙНЯТО.
178. Про внесення змін до договорів оренди землі укладених з АТ«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Голова постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельнихвідносин та охорони природи Чепурко С.О. повідомив, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 178 «Про внесення змін до договорів оренди землі укладених з АТ«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» ПРИЙНЯТО.
179. Про внесення змін до договорів оренди землі укладених з ТОВ «СТОЛЬНЕПРАЦЯ 1»СЛУХАЛИ:Депутат Чепурко С.О. заявив про наявний конфлікт інтересів і, що уголосуванні він участі не братиме (ст. 59 з позначкою 1 Закону України «Промісцеве самоврядування в Україні»)Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Голова постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельнихвідносин та охорони природи Чепурко С.О. повідомив, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 1ВИРІШИЛИ:Рішення 179 «Про внесення змін до договорів оренди землі укладених з ТОВ«СТОЛЬНЕ ПРАЦЯ 1» ПРИЙНЯТО.



18

180. Про внесення змін до договорів оренди землі укладених з СТОВ«ОЛСТАС-льон»СЛУХАЛИ:Депутат Чепурко С.О. заявив про наявний конфлікт інтересів і, що уголосуванні він участі не братиме (ст. 59 з позначкою 1 Закону України «Промісцеве самоврядування в Україні»)Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Голова постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельнихвідносин та охорони природи Чепурко С.О. повідомив, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 1ВИРІШИЛИ:Рішення 180 « Про внесення змін до договорів оренди землі укладених з СТОВ«ОЛСТАС-льон» ПРИЙНЯТО.
181. Про надання земельних ділянок в оренду ТОВ «ДП ЗЕРНЯТКО» замежами м. Мена.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Голова постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельнихвідносин та охорони природи Чепурко С.О. повідомив, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 181 «Про надання земельних ділянок в оренду ТОВ «ДП ЗЕРНЯТКО»за межами м. Мена» ПРИЙНЯТО.
182. Про відмову в наданні в оренду земельних ділянок ТОВ «ПРАЦЯСТОЛЬНЕ»СЛУХАЛИ:Скирту О.В. щодо причини відмови в наданні земельних ділянок в оренду:невідповідність коду цільового призначення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 182 «Про відмову в наданні в оренду земельних ділянок ТОВ «ПРАЦЯСТОЛЬНЕ» ПРИЙНЯТО.



19
183. Про затвердження ліквідаційного балансу Волосківського закладудошкільної освіти (дитячий садок) «Волошка» загального типу Менськоїміської ради Чернігівської області.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Голова постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захистунаселення, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту Хоменко В.В.повідомив, що проєкт рішення був розглянутий на засіданні профільної комісії,доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 183 «Про затвердження ліквідаційного балансу Волосківськогозакладу дошкільної освіти (дитячий садок) «Волошка» загального типуМенської міської ради Чернігівської області» ПРИЙНЯТО.
184. Про виготовлення технічних документацій із землеустрою щодоінвентаризації земель сільськогосподарського призначення ТОВ «МЕНА -АВАНГАРД»СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Голова постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельнихвідносин та охорони природи Чепурко С.О. повідомив, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 184 «Про виготовлення технічних документацій із землеустрою щодоінвентаризації земель сільськогосподарського призначення ТОВ «МЕНА -АВАНГАРД» ПРИЙНЯТО.
185. Про виготовлення технічних документацій із землеустрою щодоінвентаризації земель сільськогосподарського призначення метою передачі воренду ТОВ «ПРАЦЯ СТОЛЬНЕ», за межами населених пунктів с. Чорногірціта с. Дмитрівка.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Голова постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельнихвідносин та охорони природи Чепурко С.О. повідомив, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, доповнень, зауважень не було.
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Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 185 «Про виготовлення технічних документацій із землеустрою щодоінвентаризації земель сільськогосподарського призначення метою передачі воренду ТОВ «ПРАЦЯ СТОЛЬНЕ», за межами населених пунктів с. Чорногірціта с. Дмитрівка» ПРИЙНЯТО.
186. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації ізземлеустрій щодо інвентаризації земельних ділянок за рахунок невитребуванихпаїв, з метою передачі в оренду ТОВ «УКРАЇНСЬКА ДОЛИНА» за межами с.Блистова.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на спільномузасіданні постійних комісій, чи були зауваження, доповнення до нього.Скирта О.В. повідомила, що проєкт рішення був розглянутий на спільномузасіданні постійних комісій, на якому було внесено зміни до проєкту.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення зі змінами.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 186 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації ізземлеустрій щодо інвентаризації земельних ділянок за рахунок невитребуванихпаїв, з метою передачі в оренду ТОВ «УКРАЇНСЬКА ДОЛИНА» за межами с.Блистова» ПРИЙНЯТО.
187. Про відмову дострокового розірвання договору оренди землі укладеного зФГ «ГОЛД КОЛОС»СЛУХАЛИ:Скирту О.В., яка повідомила, що право на оренду даної земельної ділянкиорендарем було вигране на аукціоні, земельна ділянка придатна длявикористання за цільовим призначенням.В обговоренні брали участь депутат Щукін В.М. та міський голова ПримаковГ.А.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 17, «Проти» - 0, «Утримались» - 2, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 187 «Про відмову дострокового розірвання договору оренди земліукладеного з ФГ «ГОЛД КОЛОС» ПРИЙНЯТО.
188. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельноїділянки зі зміною цільового призначення за межами м. Мена.СЛУХАЛИ:
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Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Голова постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельнихвідносин та охорони природи Чепурко С.О. повідомив, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 188 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведенняземельної ділянки зі зміною цільового призначення за межами м. Мена»ПРИЙНЯТО.
189. Про внесення змін та доповнень до Програми «Шкільний автобус» на2021-2025 роки.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та комунальногомайна Бутенко Р.О. повідомив, що проєкт рішення був розглянутий на засіданніпрофільної комісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 189 «Про внесення змін та доповнень до Програми «Шкільнийавтобус» на 2021-2025 роки» ПРИЙНЯТО.
190. Про внесення змін до рішення Чапаєвської сільської ради.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та комунальногомайна Бутенко Р.О. повідомив, що проєкт рішення був розглянутий на засіданніпрофільної комісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 190 «Про внесення змін до рішення Чапаєвської сільської ради»ПРИЙНЯТО.
191. Про згоду на надання адреси релігійної громади.



22
СЛУХАЛИ:Марцеву Т.І., яка повідомила про звернення настоятеля релігійної громадиУкраїнської Православної Церкви Свято-Покровської парафії с. ДяговаМенського району Чернігівської області Тихомирова В.В., щодо надання згодина надання адреси місцезнаходження релігійної громади УкраїнськоїПравославної Церкви Свято-Покровської парафії с. Дягова Менського районуЧернігівської області за місцем проживання настоятеля даної релігійноїгромади Тихомирова Віталія Віталійовича за адресою: вул. Покровська, 54, с.Дягова, Корюківського р-ну, Чернігівської обл. у будинку, що належить докомунальної власності Менської міської територіальної громади.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 191 «Про згоду на надання адреси релігійної громади» ПРИЙНЯТО.
192. Про передачу майна Першому відділу Корюківського РТЦК та СП.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та комунальногомайна Бутенко Р.О. повідомив, що проєкт рішення був розглянутий на засіданніпрофільної комісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 192 «Про передачу майна Першому відділу Корюківського РТЦК таСП» ПРИЙНЯТО.
193. Про передачу в оперативне управління КУ «Менський інклюзивно-ресурсний центр» частини приміщення.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та комунальногомайна Бутенко Р.О. повідомив, що проєкт рішення був розглянутий на засіданніпрофільної комісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:
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Рішення 193 «Про передачу в оперативне управління КУ «Менськийінклюзивно-ресурсний центр» частини приміщення» ПРИЙНЯТО.
194. Про внесення змін до Програми соціальної підтримки жителів Менськоїміської територіальної громади на 2022-2024 роки та Порядку реалізаціїПрограми соціальної підтримки жителів Менської міської територіальноїгромади на 2022 – 2024 роки.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та комунальногомайна Бутенко Р.О. повідомив, що проєкт рішення був розглянутий на засіданніпрофільної комісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 194 «Про внесення змін до Програми соціальної підтримки жителівМенської міської територіальної громади на 2022-2024 роки та Порядкуреалізації Програми соціальної підтримки жителів Менської міськоїтериторіальної громади на 2022 – 2024 роки» ПРИЙНЯТО.
Головуючий зазначив, що всі питання порядку денного розглянуті. Виступівдепутатів у розділі РІЗНЕ не було. Пленарне засідання 20 сесії Менської міськоїради 8 скликання планується провести 30 червня 2022 року. Тому наголосивголовам постійних комісій завчасно спланувати проведення засідань постійнихкомісій.На цьому Примаков Г.А. пленарне засідання 19 сесії Менської міської ради 8скликання оголосив закритим.ЗВУЧИТЬ ГІМН УКРАЇНИ
Міський голова Геннадій ПРИМАКОВ


