
МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
(двадцять перша сесія восьмого скликання)

ПРОТОКОЛпленарного засідання Менської міської ради
22 липня 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 21 сесії Менської міської ради 8 скликання присутні:Небера О.Л., перший заступник міського голови; Прищепа В.В., заступникміського голови з питань діяльності виконавчих органів ради; Марцева Т.І.,заступник начальника юридичного відділу Менської міської ради; Лук’яненкоІ.Ф., начальник Відділу освіти Менської міської ради, Єкименко І.В., головнийспеціаліст відділу житлово-комунального господарства, енергоефективності такомунального майна; Ілюшкіна Д.В., головний спеціаліст Відділу архітектурита містобудування, Росомаха Н.В., генеральний директор КНП «Менськийцентр ПМСД» Менської міської ради; Вишняк Т.С., директор КУ «Менськийміський центр соціальних служб» Менської міської ради; Трегубенко С.М.;кореспонденти ТБ «Суспільне Чернігів»; Клименко К.М., релігійна спільнотаПЦУ на чолі з Шемендюком В.Г.
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 21-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:230. Про створення індустріального парку «Менський» та затвердженняКонцепції індустріального парку «Менський».231. Про підписання угод про дружні відносини та партнерство між Менськоюміською радою та іншими органами місцевого самоврядування в період дієвоєнного стану.232. Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування.233. Про затвердження положення про відділ цифрових трансформацій.234. Про затвердження положення про сектор комунікацій Менської міськоїради.235. Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства«Менський центр первинної медико-санітарної допомоги» Менської міськоїради в новій редакції.236. Про затвердження Списку присяжних Менського районного судуЧернігівської області.237. Про внесення змін до Порядку надання гуманітарної допомоги.238. Про зміну відомостей та затвердження Положення про Комунальнуустанову «Менський міський центр соціальних служб» Менської міської ради вновій редакції.239. Про внесення змін до рішення 16 сесії Менської міської ради 8 скликаннявід 25 січня 2022 року № 15.240. Про внесення змін до рішення 15 сесії Менської міської ради 8 скликаннявід 09 грудня 2021 року №802 «Про затвердження Програми розвиткуцивільного захисту Менської міської територіальної громади на 2022-2024роки».
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241. Про внесення змін до рішення № 899 «Про бюджет Менської міськоїтериторіальної громади на 2022 рік» від 22.12.2021 року.242. Про затвердження детального плану території.243. Про припинення права оперативного управління КНП «Менський центрПМСД» на нерухоме майно.244. Про передачу в господарське відання КП «Менакомунпослуга» легковогоавтомобіля.245. Про утворення інклюзивних груп на базі діючих груп Менського ЗДО«Дитяча академія».246. Про надання згоди на прийняття витрат та об’єкту «Амбулаторія загальноїпрактики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул. Молодіжній, в с. СтольнеМенського району Чернігівської області – будівництво».247. Про затвердження технічної документації із землеустрою повстановленню меж земельних ділянок (паї) громадянам на території Менськоїміської територіальної громади.248. Про надання дозволу громадянам на розробку документації ізземлеустрою по встановленню меж земельних ділянок (паї).249. Про внесення змін до договору оренди невитребуваних земельних часток(паїв) укладеного з Орловим М.С. за межами с. Блистова.250. Про внесення змін до договору оренди невитребуваних земельних часток(паїв) укладеного з Орловим М.С.251. Про припинення права користування земельними ділянками наданимидлягородництва громадянам.252. Про включення земельної ділянки до переліку ділянок, які підлягаютьпродажу в м. Мена по вул. Північна, 31.РІЗНЕ: Щодо розгляду звернення батьків, матерів та дружин українськихвоїнів.Головуючий запропонував затвердити порядок денний роботи сесії згіднонаданого проєкту, але у зв’язку зі зверненням, поданим батьками, матерями тадружинами українських воїнів, які на чолі з їх уповноваженим ШемендюкомВолодимиром Григоровичем прибули на пленарне засідання сесії, питання зрозряду РІЗНЕ розглянути першим.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Затвердити порядок денний зі зміною.
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,
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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.Кравцов В.М. запропонував проводити голосування по питанням сесії заспрощеною процедурою – підняттям рук, з відображенням результатівголосування у відомостях поіменного голосування, так як питання виносилисьна розгляд профільних комісій і вже обговорені депутатами. При голосуванніпо питаннях, у розгляді яких не було досягнуто згоди, у випадку внесеннядоповнень чи пропозицій – проводити поіменне голосування. Такожголосування проходить в тестовому режимі за допомогою електронної системиголосування на планшетах.
Головуючий поставив на голосування затвердження вищеназваного порядкуроботи пленарного засідання з урахуванням пропозиції по голосуванню.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Затвердити порядок роботи сесії.
Головуючий оголосив про перехід до розгляду питаня з розряду РІЗНЕ:СЛУХАЛИ:Стальниченка Ю.В., який зачитав звернення від батьків, матерів та дружинукраїнських воїнів м. Мена щодо діяльності в місті та громаді церковмосковського патріархату, які ховаються під назвою Української ПравославноїЦеркви та колаборативних дій прихожан цієї церкви. (додається)Потім Юрій Валерійович зачитав звернення від імені депутатів Менськоїміської ради, які підписали звернення до жителів Менської міськоїтериторіальної громади, і зазначив, що депутати категорично засуджують діїросійської федерації та підтримують думку батьків, матерів та дружинукраїнських воїнів м.Мена, наведену у зверненні від 21 червня 2022 рокустосовно того, що «московському патріархату» не місце в Україні, а особливо –після заяв патріарха кирила (гундяєва) про «руський мир», «подвиги російськихсолдатів», «миролюбиву росію», на тлі звірств окупантів на Чернігівщині, атакож в Бучі, Гостомелі, Бородянці, Маріуполі, Кременчузі, Вінниці тощо.(додається)ВИСТУПИЛИ:Шемендюк В.Г. з вимогою щодо недопущення і призупинення діяльностіУкраїнської Православної Церкви рішенням депутатів міської ради.В обговоренні брали участь: Трегубенко С.М., Кравцов В.М., Шемендюк В.Г.Скобєлєва В.М. надала юридичне пояснення щодо неможливості заборонидіяльності УПЦ рішенням депутатів місцевого рівня. Наголосила на важливостівибору, який робить кожний з нас, а також на праві вибору пастви (2/3церковної громади можна змінити підпорядкування церкви).
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Шестак Н.П. вказала на факти колабораціонізму в громаді.Скобєлєва В.М. закликала всіх свідомих громадян виявляти такі випадки іповідомляти в правоохоронні органи.Деркач Н.Д. розказала про ситуацію з УПЦ у с. Покровське.
Головуючий оголосив про перехід до розгляду питань порядку денного.
230. Про створення індустріального парку «Менський» та затвердженняКонцепції індустріального парку «Менський».СЛУХАЛИ:Стальниченка Ю.В., який зазначив, що створення та функціонуванняіндустріального парку «Менський» сприятиме активізації інвестиційноїдіяльності, підвищенню ділової активності, створенню нових робочих місць, і,як наслідок, підвищенню конкурентоспроможності та соціально-економічномурозвитку міста та регіону в цілому. Доповідач закликав депутатів підтриматипроєкт рішення про створення індустріального парку «Менський» на відведенійземельній ділянці (з технічними правками, внесеними при розгляді проєктурішення на засіданні профільної комісії), за межами м. Мена, терміном на 30років, і затвердити Концепцію індустріального парку «Менський».Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 230 «Про створення індустріального парку «Менський» тазатвердження Концепції індустріального парку «Менський» ПРИЙНЯТО.
231. Про підписання угод про дружні відносини та партнерство між Менськоюміською радою та іншими органами місцевого самоврядування в період діївоєнного стану.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 231 «Про підписання угод про дружні відносини та партнерство міжМенською міською радою та іншими органами місцевого самоврядування вперіод дії воєнного стану» ПРИЙНЯТО.
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232. Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування.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 232 «Про присвоєння рангу посадової особи місцевогосамоврядування» ПРИЙНЯТО.
233. Про затвердження положення про відділ цифрових трансформацій.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 233 «Про затвердження положення про відділ цифровихтрансформацій» ПРИЙНЯТО.
234. Про затвердження положення про сектор комунікацій Менської міськоїради.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 234 « Про затвердження положення про сектор комунікацій Менськоїміської ради» ПРИЙНЯТО.
235. Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства«Менський центр первинної медико-санітарної допомоги» Менської міськоїради в новій редакції.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 235 «Про затвердження Статуту Комунального некомерційногопідприємства «Менський центр первинної медико-санітарної допомоги»Менської міської ради в новій редакції» ПРИЙНЯТО.
236. Про затвердження Списку присяжних Менського районного судуЧернігівської області.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»)Депутат Верхоляк Є.В. заявив про наявний конфлікт інтересів і, що уголосуванні він участі не братиме (ст. 59 з позначкою 1 Закону України «Промісцеве самоврядування в Україні»)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»)Депутат Невжинська О.Г. заявила про наявний конфлікт інтересів і, що уголосуванні вона 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.Членкиня постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та комунальногомайна Нерослик А.П. повідомила, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:
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«За» - 15, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 4ВИРІШИЛИ:Рішення 236 «Про затвердження Списку присяжних Менського районного судуЧернігівської області» ПРИЙНЯТО.
237. Про внесення змін до Порядку надання гуманітарної допомоги.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 237 «Про внесення змін до Порядку надання гуманітарної допомоги»ПРИЙНЯТО.
238. Про зміну відомостей та затвердження Положення про Комунальнуустанову «Менський міський центр соціальних служб» Менської міської ради вновій редакції.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 238 «Про зміну відомостей та затвердження Положення проКомунальну установу «Менський міський центр соціальних служб» Менськоїміської ради в новій редакції» ПРИЙНЯТО.
239. Про внесення змін до рішення 16 сесії Менської міської ради 8 скликаннявід 25 січня 2022 року № 15.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 комунального
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майна 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 239 «Про внесення змін до рішення 16 сесії Менської міської ради 8скликання від 25 січня 2022 року № 15» ПРИЙНЯТО.
240. Про внесення змін до рішення 15 сесії Менської міської ради 8 скликаннявід 09 грудня 2021 року №802 «Про затвердження Програми розвиткуцивільного захисту Менської міської територіальної громади на 2022-2024роки».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 240 «Про внесення змін до рішення 15 сесії Менської міської ради 8скликання від 09 грудня 2021 року №802 «Про затвердження Програмирозвитку цивільного захисту Менської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» ПРИЙНЯТО.
241. 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» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 241 «Про внесення змін до рішення № 899 «Про бюджет Менськоїміської територіальної громади на 2022 рік» від 22.12.2021 року» ПРИЙНЯТО.
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242. Про затвердження детального плану території.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 242 «Про затвердження детального плану території» ПРИЙНЯТО.
243. Про припинення права оперативного управління КНП «Менський центрПМСД» на нерухоме майно.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 243 «Про припинення права оперативного управління КНП «Менськийцентр ПМСД» на нерухоме майно» ПРИЙНЯТО.
244. Про передачу в господарське відання КП «Менакомунпослуга» легковогоавтомобіля.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 244 «Про передачу в господарське відання КП «Менакомунпослуга»легкового автомобіля» ПРИЙНЯТО.
245. Про утворення інклюзивних груп на базі діючих груп Менського ЗДО«Дитяча академія».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» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 245 «Про утворення інклюзивних груп на базі діючих групМенського ЗДО «Дитяча академія» ПРИЙНЯТО.
246. Про надання згоди на прийняття витрат та об’єкту «Амбулаторія загальноїпрактики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул. Молодіжній, в с. СтольнеМенського району Чернігівської області – будівництво».СЛУХАЛИ:Росомаху Н.В., яка доповіла ситуацію щодо стану об’єкту «Амбулаторіязагальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул. Молодіжній, в с.Стольне Менського району Чернігівської області. Та наголосила нанеобхідності введення її в експлуатацію.Ющенка А.М. про результати обстеження об'єкту і запропонував депутатамнадати згоду на прийняття об’єкту «Амбулаторія загальної практики сімейноїмедицини (на 1-2 лікаря) по вул. Молодіжній, в с. Стольне Менського районуЧернігівської області у комунальну власність Менської міської територіальноїгромади на баланс Менської міської ради.В обговоренні брали участь Кравцов В.М., Примаков Г.А.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 246 «Про надання згоди на прийняття витрат та об’єкту «Амбулаторіязагальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул. Молодіжній, в с.Стольне Менського району Чернігівської області – будівництво» ПРИЙНЯТО.
247. 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» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 247 «Про затвердження технічної документації із землеустрою повстановленню меж земельних ділянок (паї) громадянам на території Менськоїміської територіальної громади» ПРИЙНЯТО.
248. 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» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 248 «Про надання дозволу громадянам на розробку документації ізземлеустрою по встановленню меж земельних ділянок (паї)» ПРИЙНЯТО.
249. Про внесення змін до договору оренди невитребуваних земельних часток(паїв) укладеного з Орловим М.С. за межами с. Блистова.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 249 «Про внесення змін до договору оренди невитребуванихземельних часток (паїв) укладеного з Орловим М.С. за межами с. Блистова»ПРИЙНЯТО.
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250. Про внесення змін до договору оренди невитребуваних земельних часток(паїв) укладеного з Орловим М.С.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 250 «Про внесення змін до договору оренди невитребуванихземельних часток (паїв) укладеного з Орловим М.С.» ПРИЙНЯТО.
251. Про припинення права користування земельними ділянками наданимидлягородництва громадянамСЛУХАЛИ: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 251 «Про припинення права користування земельними ділянкаминаданими длягородництва громадянам» ПРИЙНЯТО.
252. Про включення земельної ділянки до переліку ділянок, які підлягаютьпродажу в м. Мена по вул. Північна, 31.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 252 «Про включення земельної ділянки до переліку ділянок, якіпідлягають продажу в м. Мена по вул. Північна, 31» ПРИЙНЯТО.
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Головуючий зазначив, що всі питання порядку денного розглянуті. Пленарнезасідання 21 сесії Менської міської ради 8 скликання оголосив закритим.ЗВУЧИТЬ ГІМН УКРАЇНИ
Міський голова Геннадій ПРИМАКОВ


