
МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
(двадцята сесія восьмого скликання)

ПРОТОКОЛпленарного засідання Менської міської ради
24 червня 2022 року м. Мена № ____

10-00сесійна залаМенської міської ради
В міській раді встановлено 26 депутатських мандатів, обрано 26 депутатів. Насесії зареєстровано 17 депутатів, присутні 17 депутатів (депутат Ковбаса Д.В.був присутній при розгляді питань №№ 216-229), відсутні 9 депутатів.На пленарному засіданні 20 сесії Менської міської ради 8 скликання присутні:Небера О.Л., перший заступник міського голови; Гаєвой С.М., заступникміського голови з питань діяльності виконавчих органів ради; Прищепа В.В.,заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;Марцева Т.І., заступник начальника юридичного відділу Менської міської ради;Скирта О.В., головний спеціаліст відділу земельних відносин,агропромислового комплексу та екології Менської міської ради; Лук’яненкоІ.Ф., начальник Відділу освіти Менської міської ради, Андрійченко Ю.М.,староста Волосківського старостинського округу; Попок С.М., кандидатка напосаду старости Макошинського старостинського округу; Крижанівський С.М.,представник ПРаТ «Корпорація «Інтерагросистема».
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 особи
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місцевого 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.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 20-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 20-ї сесії Менської міської ради8 скликання, з наступним порядком денним:195. Про внесення змін до Програми підвищення обороноздатності та безпекинаселених пунктів Менської міської територіальної громади в умовах воєнногостану на 2022 рік.196. Про внесення змін до Програми виконання заходів з мобілізації, призовуна 2022-2024 р.р.197. 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.198. Про реалізацію деяких програм.199. Про внесення змін до рішення № 899 «Про бюджет Менської міськоїтериторіальної громади на 2022 рік» від 22.12.2021 року.200. Про внесення змін до Регламенту Менської міської ради восьмогоскликання.201. Про затвердження на посаді старости та внесення змін до складувиконавчого комітету Менської міської ради.202. Про внесення змін до структури апарату Менської міської ради.203. Про затвердження Статуту Комунального підприємства«Менакомунпослуга» Менської міської ради в новій редакції.204. Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на посадудиректора Комунального підприємства «Менакомунпослуга» Менської міськоїради та типової форми контракту.
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205. Про створення комісії для обстеження лісосмуг, заліснених та вкритихпарослю земельних ділянок на території Менської міської територіальноїгромади.206. Про самопредставництво Відділу освіти Менської міської ради в судах.207. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу Осьмаківськоїзагальноосвітньої школи І ст. Менської міської ради Менського районуЧернігівської області.208. Про переміщення перших класів.209. Про ліквідацію юридичної особи - Семенівський заклад загальноїсередньої освіти І-ІІ ступенів Менської міської ради Менського районуЧернігівської області.210. Про передачу нерухомого майна.211. Про уточнення площі приміщення, яке передається в оперативнеуправління Комунальної установи «Менський інклюзивно-ресурсний центр»Менської міської ради.212. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу Слобідськоїзагальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Менської міської ради Менського районуЧернігівської області.213. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу Максаківськоїзагальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Менської міської ради Менського районуЧернігівської області.214. Про надання земельних ділянок в оренду ТОВ «Агроресурс - 2006»215. Про внесення змін до рішення 19 сесії Менської міської ради 8 скликаннявід 27.05.2022 за №176.216. Про надання в оренду земельних ділянок ТОВ «ПРАЦЯ СТОЛЬНЕ»217. Про затвердження технічної документації із землеустрою повстановленню меж земельних ділянок (паї) громадянам на території Менськоїміської територіальної громади.218. Про надання дозволу громадянам на розробку документації із землеустроюпо встановленню меж земельних ділянок (паї).219. Про укладання договору оренди землі на новий строк з ФОП СухарськимА.А.220. Про розгляд звернень громадян на розроблення проєктів землеустроющодо відведення земельних ділянок по наданню у приватну власність.221. Про припинення права користування земельними ділянками наданимидлягородництва громадянам.222. Про затвердження персонального складу адміністративної комісії привиконавчому комітеті Менської міської ради.223. Про надання земельних ділянок в оренду ТОВ «ПРАЦЯ СТОЛЬНЕ»224. Про розгляд клопотання ПрАТ «Корпорація» Інтерагросистема» щодопрощення боргу за мировою угодою.225. Про розгляд клопотання ПрАТ «Корпорація» Інтерагросистема» щодопрощення боргу з орендної плати за користування земельними ділянками.



4
226. Про розгляд клопотання ТОВ «Санвін 28» щодо зменшення орендної платиза користування земельною ділянкою.227. Про закріплення транспортних засобів на праві господарського відання заКП «Менакомунпослуга»228. Про надання земельних ділянок в оренду ТОВ «МЕНА - АВАНГАРД»ВИСТУПИЛИ:Стальниченко Ю.В. запропонував на підставі службової записки Небери О.Л.,першого заступника міського голови, внести до порядку денного питання Прозатвердження Тимчасового порядку видалення дерев, кущів та інших зеленихнасаджень за межами населених пунктів на території Менської міськоїтериторіальної громади (нова редакція).Головуючий поставив на голосування пропозицію про внесення до порядкуденного запропонованого Стальниченком Ю.В. питання.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 17, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 1ВИРІШИЛИ:Внести до порядку денного питання «Про затвердження Тимчасового порядкувидалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населенихпунктів на території Менської міської територіальної громади (нова редакція)».
Головуючий запропонував затвердити порядок денний роботи сесії з внесенимдоповненням, а саме:195. Про внесення змін до Програми підвищення обороноздатності та безпекинаселених пунктів Менської міської територіальної громади в умовах воєнногостану на 2022 рік.196. Про внесення змін до Програми виконання заходів з мобілізації, призовуна 2022-2024 р.р.197. 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.198. Про реалізацію деяких програм.199. Про внесення змін до рішення № 899 «Про бюджет Менської міськоїтериторіальної громади на 2022 рік» від 22.12.2021 року.200. Про внесення змін до Регламенту Менської міської ради восьмогоскликання.201. Про затвердження на посаді старости та внесення змін до складувиконавчого комітету Менської міської ради.202. Про внесення змін до структури апарату Менської міської ради.203. Про затвердження Статуту Комунального підприємства«Менакомунпослуга» Менської міської ради в новій редакції.204. Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на посадудиректора Комунального підприємства «Менакомунпослуга» Менської міськоїради та типової форми контракту.
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205. Про створення комісії для обстеження лісосмуг, заліснених та вкритихпарослю земельних ділянок на території Менської міської територіальноїгромади.206. Про самопредставництво Відділу освіти Менської міської ради в судах.207. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу Осьмаківськоїзагальноосвітньої школи І ст. Менської міської ради Менського районуЧернігівської області.208. Про переміщення перших класів.209. Про ліквідацію юридичної особи - Семенівський заклад загальноїсередньої освіти І-ІІ ступенів Менської міської ради Менського районуЧернігівської області.210. Про передачу нерухомого майна.211. Про уточнення площі приміщення, яке передається в оперативнеуправління Комунальної установи «Менський інклюзивно-ресурсний центр»Менської міської ради.212. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу Слобідськоїзагальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Менської міської ради Менського районуЧернігівської області.213. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу Максаківськоїзагальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Менської міської ради Менського районуЧернігівської області.214. Про надання земельних ділянок в оренду ТОВ «Агроресурс - 2006»215. Про внесення змін до рішення 19 сесії Менської міської ради 8 скликаннявід 27.05.2022 за №176.216. Про надання в оренду земельних ділянок ТОВ «ПРАЦЯ СТОЛЬНЕ»217. Про затвердження технічної документації із землеустрою повстановленню меж земельних ділянок (паї) громадянам на території Менськоїміської територіальної громади.218. Про надання дозволу громадянам на розробку документації із землеустроюпо встановленню меж земельних ділянок (паї).219. Про укладання договору оренди землі на новий строк з ФОП СухарськимА.А.220. Про розгляд звернень громадян на розроблення проєктів землеустроющодо відведення земельних ділянок по наданню у приватну власність.221. Про припинення права користування земельними ділянками наданимидлягородництва громадянам.222. Про затвердження персонального складу адміністративної комісії привиконавчому комітеті Менської міської ради.223. Про надання земельних ділянок в оренду ТОВ «ПРАЦЯ СТОЛЬНЕ»224. Про розгляд клопотання ПрАТ «Корпорація» Інтерагросистема» щодопрощення боргу за мировою угодою.225. Про розгляд клопотання ПрАТ «Корпорація» Інтерагросистема» щодопрощення боргу з орендної плати за користування земельними ділянками.



6
226. Про розгляд клопотання ТОВ «Санвін 28» щодо зменшення орендної платиза користування земельною ділянкою.227. Про закріплення транспортних засобів на праві господарського відання заКП «Менакомунпослуга»228. Про надання земельних ділянок в оренду ТОВ «МЕНА - АВАНГАРД»229. Про затвердження Тимчасового порядку видалення дерев, кущів та іншихзелених насаджень за межами населених пунктів на території Менської міськоїтериторіальної громади (нова редакція)ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 17, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 1ВИРІШИЛИ:Затвердити порядок денний з доповненням.
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.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 17, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 1ВИРІШИЛИ:Затвердити порядок роботи сесії.
Головуючий оголосив про перехід до розгляду питань порядку денного.195. Про внесення змін до Програми підвищення обороноздатності та безпекинаселених пунктів Менської міської територіальної громади в умовах воєнногостану на 2022 рік.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 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» - 17, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 1ВИРІШИЛИ:Рішення 195 «Про внесення змін до Програми підвищення обороноздатності табезпеки населених пунктів Менської міської територіальної громади в умовахвоєнного стану на 2022 рік» ПРИЙНЯТО.
196. Про внесення змін до Програми виконання заходів з мобілізації, призовуна 2022-2024 р.р.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» - 17, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 1ВИРІШИЛИ:Рішення 196 «Про внесення змін до Програми виконання заходів з мобілізації,призову на 2022-2024 р.р.» ПРИЙНЯТО.
197. 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» - 17, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 1
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ВИРІШИЛИ:Рішення 197 «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.
198. Про Про реалізацію деяких програм.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Членкиня постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захистунаселення, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту Москальчук М.В.повідомила, що проєкт рішення був розглянутий на засіданні профільноїкомісії, де були внесені зміни до п.1 проєкту рішення.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення зі змінами.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 16, «Проти» - 0, «Утримались» - 1, Не голосували – 1ВИРІШИЛИ:Рішення 198 «Про реалізацію деяких програм» ПРИЙНЯТО.
199. 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.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» - 17, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 1ВИРІШИЛИ:Рішення 199 «Про внесення змін до рішення № 899 «Про бюджет Менськоїміської територіальної громади на 2022 рік» від 22.12.2021 року» ПРИЙНЯТО.
200. Про внесення змін до Регламенту Менської міської ради восьмогоскликання.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Голова постійної комісії з питань регламенту, етики, законності таправопорядку Черток В.Б. повідомив, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, доповнень, зауважень не було.
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Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 17, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 1ВИРІШИЛИ:Рішення 200 «Про внесення змін до Регламенту Менської міської радивосьмого скликання» ПРИЙНЯТО.
201. Про затвердження на посаді старости та внесення змін до складувиконавчого комітету Менської міської ради.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Голова постійної комісії з питань регламенту, етики, законності таправопорядку Черток В.Б. повідомив, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 17, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 1ВИРІШИЛИ:Рішення 201 «Про затвердження на посаді старости та внесення змін до складувиконавчого комітету Менської міської ради» ПРИЙНЯТО.
202. Про внесення змін до структури апарату Менської міської ради.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Голова постійної комісії з питань регламенту, етики, законності таправопорядку Черток В.Б. повідомив, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 17, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 1ВИРІШИЛИ:Рішення 202 «Про внесення змін до структури апарату Менської міської ради»ПРИЙНЯТО.
203. Про затвердження Статуту Комунального підприємства«Менакомунпослуга» Менської міської ради в новій редакції.СЛУХАЛИ:Марцева Т.І. на просьбу депутатки Скобєлєвої В.М. дала уточнення, що в новійредакції Статуту передбачене призначення директора КП «Менакомунпослуга»на конкурсній основі.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 регламенту, етики, законності таправопорядку Черток В.Б. повідомив, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 17, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 1ВИРІШИЛИ:Рішення 203 «Про затвердження Статуту Комунального підприємства«Менакомунпослуга» Менської міської ради в новій редакції» ПРИЙНЯТО.
204. Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на посадудиректора Комунального підприємства «Менакомунпослуга» Менської міськоїради та типової форми контракту.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Голова постійної комісії з питань регламенту, етики, законності таправопорядку Черток В.Б. повідомив, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 17, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 1ВИРІШИЛИ:Рішення 204 «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсуна посаду директора Комунального підприємства «Менакомунпослуга»Менської міської ради та типової форми контракту» ПРИЙНЯТО.
205. Про створення комісії для обстеження лісосмуг, заліснених та вкритихпарослю земельних ділянок на території Менської міської територіальноїгромади.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» - 17, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 1ВИРІШИЛИ:Рішення 158 «Про створення комісії для обстеження лісосмуг, заліснених тавкритих парослю земельних ділянок на території Менської міськоїтериторіальної громади» ПРИЙНЯТО.
206. Про самопредставництво Відділу освіти Менської міської ради в судах.
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СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Членкиня постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захистунаселення, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту Москальчук М.В.повідомила, що проєкт рішення був розглянутий на засіданні профільноїкомісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 17, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 1ВИРІШИЛИ:Рішення 206 «Про самопредставництво Відділу освіти Менської міської ради всудах» ПРИЙНЯТО.
207. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу Осьмаківськоїзагальноосвітньої школи І ст. Менської міської ради Менського районуЧернігівської області.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Членкиня постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захистунаселення, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту Москальчук М.В.повідомила, що проєкт рішення був розглянутий на засіданні профільноїкомісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 17, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 1ВИРІШИЛИ:Рішення 207 «Про затвердження проміжного ліквідаційного балансуОсьмаківської загальноосвітньої школи І ст. Менської міської ради Менськогорайону Чернігівської області» ПРИЙНЯТО.
208. Про переміщення перших класів.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Членкиня постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захистунаселення, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту Москальчук М.В.повідомила, що проєкт рішення був розглянутий на засіданні профільноїкомісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 17, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 1ВИРІШИЛИ:
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Рішення 208 «Про переміщення перших класів» ПРИЙНЯТО.
209. Про ліквідацію юридичної особи - Семенівський заклад загальноїсередньої освіти І-ІІ ступенів Менської міської ради Менського районуЧернігівської області.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Членкиня постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захистунаселення, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту Москальчук М.В.повідомила, що проєкт рішення був розглянутий на засіданні профільноїкомісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 17, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 1ВИРІШИЛИ:Рішення 209 «Про ліквідацію юридичної особи - Семенівський заклад загальноїсередньої освіти І-ІІ ступенів Менської міської ради Менського районуЧернігівської області» ПРИЙНЯТО.
210. Про передачу нерухомого майна.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Членкиня постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захистунаселення, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту Москальчук М.В.повідомила, що проєкт рішення був розглянутий на засіданні профільноїкомісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 17, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 1ВИРІШИЛИ:Рішення 210 «Про передачу нерухомого майна» ПРИЙНЯТО.
211. Про уточнення площі приміщення, яке передається в оперативнеуправління Комунальної установи «Менський інклюзивно-ресурсний центр»Менської міської ради.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Членкиня постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захистунаселення, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту Москальчук М.В.повідомила, що проєкт рішення був розглянутий на засіданні профільноїкомісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.
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ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 17, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 1ВИРІШИЛИ:Рішення 211 «Про уточнення площі приміщення, яке передається в оперативнеуправління Комунальної установи «Менський інклюзивно-ресурсний центр»Менської міської ради» ПРИЙНЯТО.
212. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу Слобідськоїзагальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Менської міської ради Менського районуЧернігівської області.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Членкиня постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захистунаселення, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту Москальчук М.В.повідомила, що проєкт рішення був розглянутий на засіданні профільноїкомісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 17, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 1ВИРІШИЛИ:Рішення 212 «Про затвердження проміжного ліквідаційного балансуСлобідської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Менської міської радиМенського району Чернігівської області» ПРИЙНЯТО.
213. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу Максаківськоїзагальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Менської міської ради Менського районуЧернігівської області.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Членкиня постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захистунаселення, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту Москальчук М.В.повідомила, що проєкт рішення був розглянутий на засіданні профільноїкомісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 17, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 1ВИРІШИЛИ:Рішення 213 «Про затвердження проміжного ліквідаційного балансуМаксаківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Менської міської радиМенського району Чернігівської області» ПРИЙНЯТО.
214. Про надання земельних ділянок в оренду ТОВ «Агроресурс - 2006»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» - 17, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 1ВИРІШИЛИ:Рішення 214 «Про надання земельних ділянок в оренду ТОВ «Агроресурс -2006» ПРИЙНЯТО.
215. Про внесення змін до рішення 19 сесії Менської міської ради 8 скликаннявід 27.05.2022 за №176.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» - 17, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 1ВИРІШИЛИ:Рішення 215 «Про внесення змін до рішення 19 сесії Менської міської ради 8скликання від 27.05.2022 за №176» ПРИЙНЯТО.
216. Про надання в оренду земельних ділянок ТОВ «ПРАЦЯ СТОЛЬНЕ»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 216 «Про надання в оренду земельних ділянок ТОВ «ПРАЦЯСТОЛЬНЕ» ПРИЙНЯТО.
217. Про затвердження технічної документації із землеустрою повстановленню меж земельних ділянок (паї) громадянам на території Менськоїміської територіальної громади.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» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 217 «Про затвердження технічної документації із землеустрою повстановленню меж земельних ділянок (паї) громадянам на території Менськоїміської територіальної громади» ПРИЙНЯТО.
218. Про надання дозволу громадянам на розробку документації із землеустроюпо встановленню меж земельних ділянок (паї).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 218 «Про надання дозволу громадянам на розробку документації ізземлеустрою по встановленню меж земельних ділянок (паї)» ПРИЙНЯТО.
219. Про укладання договору оренди землі на новий строк з ФОП СухарськимА.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» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 219 «Про укладання договору оренди землі на новий строк з ФОПСухарським А.А.» ПРИЙНЯТО.
220. Про розгляд звернень громадян на розроблення проєктів землеустроющодо відведення земельних ділянок по наданню у приватну власність.
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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 220 «Про розгляд звернень громадян на розроблення проєктівземлеустрою щодо відведення земельних ділянок по наданню у приватнувласність» ПРИЙНЯТО.
221. Про припинення права користування земельними ділянками наданими длягородництва 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» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 221 «Про припинення права користування земельними ділянкаминаданими длягородництва громадянам» ПРИЙНЯТО.
222. Про затвердження персонального складу адміністративної комісії привиконавчому комітеті Менської міської ради.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Голова постійної комісії з питань регламенту, етики, законності таправопорядку Черток В.Б. повідомив, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 222 «Про затвердження персонального складу адміністративної комісіїпри виконавчому комітеті Менської міської ради.» ПРИЙНЯТО.
223. Про надання земельних ділянок в оренду ТОВ «ПРАЦЯ СТОЛЬНЕ»
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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 223 «Про надання земельних ділянок в оренду ТОВ «ПРАЦЯСТОЛЬНЕ» ПРИЙНЯТО.
224. Про розгляд клопотання ПрАТ «Корпорація» Інтерагросистема» щодопрощення боргу за мировою угодою.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» - 17, «Проти» - 0, «Утримались» - 1, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 224 «Про розгляд клопотання ПрАТ «Корпорація» Інтерагросистема»щодо прощення боргу за мировою угодою» ПРИЙНЯТО.
225. Про розгляд клопотання ПрАТ «Корпорація» Інтерагросистема» щодопрощення боргу з орендної плати за користування земельними ділянками.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 225 «Про розгляд клопотання ПрАТ «Корпорація» Інтерагросистема»щодо прощення боргу з орендної плати за користування земельнимиділянками» ПРИЙНЯТО.
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226. Про розгляд клопотання ТОВ «Санвін 28» щодо зменшення орендної платиза користування земельною ділянкою.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» - 16, «Проти» - 0, «Утримались» - 2, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 226 «Про розгляд клопотання ТОВ «САНВІН 28» щодо зменшенняорендної плати за користування земельною ділянкою» ПРИЙНЯТО.
227. Про закріплення транспортних засобів на праві господарського відання заКП «Менакомунпослуга»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» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 227 «Про закріплення транспортних засобів на праві господарськоговідання за КП «Менакомунпослуга» ПРИЙНЯТО.
228. Про надання земельних ділянок в оренду 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» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 228 «Про надання земельних ділянок в оренду ТОВ «МЕНА -АВАНГАРД» ПРИЙНЯТО.
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229. Про затвердження Тимчасового порядку видалення дерев, кущів та іншихзелених насаджень за межами населених пунктів на території Менської міськоїтериторіальної громади (нова редакція).СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи є у депутатів запитання, зміни, доповнення до даногопроєкту рішення. Враховуючи, що запитань, змін, доповнень немає, поставивна голосування проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 229 «Про затвердження Тимчасового порядку видалення дерев, кущівта інших зелених насаджень за межами населених пунктів на територіїМенської міської територіальної громади (нова редакція)» ПРИЙНЯТО.
Головуючий зазначив, що всі питання порядку денного розглянуті. Виступівдепутатів у розділі РІЗНЕ не було. Пленарне засідання 21 сесії Менської міськоїради 8 скликання планується провести 22 липня 2022 року. Тому наголосивголовам постійних комісій завчасно спланувати проведення засідань постійнихкомісій.На цьому Примаков Г.А. пленарне засідання 20 сесії Менської міської ради 8скликання оголосив закритим.ЗВУЧИТЬ ГІМН УКРАЇНИ
Міський голова Геннадій ПРИМАКОВ


