
МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
(двадцять четверта сесія восьмого скликання)

ПРОТОКОЛдругого пленарного засідання Менської міської ради
26 жовтня 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, відсутні 9 депутатів.На другому пленарному засіданні 24 сесії Менської міської ради 8 скликанняприсутні:Небера О.Л., перший заступник міського голови; Лук’яненко І.Ф., начальникВідділу освіти Менської міської ради; Марцева Т.І., заступник начальникаюридичного відділу Менської міської ради; Скирта О.В., головний спеціаліствідділу земельних відносин, агропромислового комплексу та екології Менськоїміської ради; Ющенко А.М., головний спеціаліст, в. о. начальника відділуархітектури та містобудування Менської міської ради; Карпенко О.П., завідувачсектору фізичної культури і спорту Менської міської ради; Росомаха Н.В.,генеральний директор КНП «Менський центр ПМСД» Менської міської ради;Прилипко Л.А., економіст КНП «Менський центр ПМСД» Менської міськоїради; 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 особимісцевого самоврядування територіальної громади, старости, керівникипідприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної
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громади 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 друге пленарнезасідання 24-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 друге пленарне засідання 24-ї сесії Менської міськоїради 8 скликання, з наступним порядком денним:350. Про внесення змін до Програми підвищення обороноздатності та безпекинаселених пунктів Менської міської територіальної громади в умовах воєнногостану на 2022 рік.351. Про внесення змін до Програми виконання заходів з мобілізації, призовуна строкову військову службу на території населених пунктів Менської міськоїтериторіальної громади на 2022-2024 р.р.352. Про виконання Програми фінансування робіт з будівництва,реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг комунальноївласності Менської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.353. Про внесення змін до Програми компенсації фізичним особам, якінадають соціальні послуги з догляду на території Менської міськоїтериторіальної громади на 2022-2024 роки.354. Про внесення змін до рішення 15 сесії Менської міської ради 8 скликаннявід 09 грудня 2021 року №791 «Про затвердження Програми підтримки КП«Менакомунпослуга» Менської міської ради на 2022-2024 роки».355. Про внесення змін до рішення 15 сесії Менської міської ради 8 скликання№ 899 від 22 грудня 2021 року «Про бюджет Менської міської територіальноїгромади на 2022 рік».356. Про прийняття в комунальну власність ділянки водопровідної мережі повулиці Лісова.357. Про міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки танадзвичайних ситуацій.358. Про зміну назви комунальної установи, затвердження її Положення таструктури в новій редакції.359. Про затвердження інформаційних і технологічних карток адміністративнихпослуг, які надаються Службою у справах дітей Менської міської ради.
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360. Про внесення змін до Переліку адміністративних послуг, які надаютьсячерез відділ «Центр надання адміністративних послуг» та затвердженняокремих інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг.361. Про внесення змін до Регламенту відділу «Центр наданняадміністративних послуг» Менської міської ради.362. Про припинення права оперативного управління Менського закладудошкільної освіти (ясла-садок) «Дитяча академія» комбінованого типуМенської міської ради на частину приміщення за адресою: м. Мена, вул.Титаренка Сергія, 9.363. Про внесення змін до штатного розпису КУ «Менський інклюзивно-ресурсний центр» Менської міської ради.364. Про припинення права оперативного управління Відділу культуриМенської міської ради на майно.365. Про погодження розірвання Договору оренди цілісного майновогокомплексу, укладеного з ПрАТ «Корпорація» Інтерагросистема».366. Про передачу в оперативне управління КУ ЦООУЗО легковогоавтомобіля.367. Про передачу майна Першому відділу Корюківського РТЦК та СП.368. Про затвердження технічної документації із землеустрою повстановленню меж земельних ділянок (паї) громадянам на території Менськоїміської територіальної громади.369. Про внесення змін до договору оренди землі укладеного з гр. КостючкомС.Г.370. Про надання дозволу громадянам на розробку документації ізземлеустрою по встановленню меж земельних ділянок (паї).371. Про припинення права тимчасового користування невитребуванимиземельними ділянками (паями) ТОВ «ВАГРО ПЛЮС».372. Про внесення змін до договорів оренди землі укладених з ПП«Бірківське».373. Про внесення змін до договору оренди землі укладеного з ПП«БІРКІВСЬКЕ» від 26.07.2012.374. Про внесення змін до договору оренди землі укладеного з Саада Махфуд.375. Про внесення змін до договору оренди землі від 13.05.2008 укладеного зТОВ «АГРОРЕСУРС-2006».376. Про внесення змін до договорів оренди землі укладених з Саада Махфудна земельні ділянки під господарськими будівлями і дворами.377. Про продаж земельної ділянки гр. Боровик В.О.378. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельноїділянки з метою передачі в оренду ФГ «Зелений обрій».379. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельноїділянки з метою передачі в оренду ФГ «Зелений обрій» в м. Мена.380. Про внесення змін до рішення 30 сесії Менської міської ради 7 скликаннявід 23 квітня 2019 року №183.
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381. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельноїділянки зі зміною цільового призначення ФГ «Зелений обрій».382. Про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельноїділянки зі зміною цільового призначення ФГ «Зелений обрій».383. Про внесення змін до договорів оренди землі укладених гр.Шаповаленком К.С. на невитребувані земельні ділянки (паї) за межами с.Блистова та с. Семенівка Менської міської територіальної громади.384. Про погодження створення ландшафтного заказника «Ушнянський» натериторії Менської міської територіальної громади.385. Про надання згоди на прийняття в дар пожежних автомобілів.386. Про припинення права оперативного управління КНП «Менський центрПМСД» на нерухоме майно.
Головуючий поставив на голосування проєкт порядку денного за основу та вцілому.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Затвердити порядок денний згідно наданого проєкту.
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.Головуючий зауважив, що у зв’язку з технічними проблемами голосування попитаннях, які розглянуті на засіданнях постійних комісій і які не потребуютьобговорення, проходитиме по спрощеній системі – підняттям рук.
Головуючий поставив на голосування затвердження вищеназваного порядкуроботи пленарного засідання.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Затвердити порядок роботи сесії.
Головуючий оголосив про перехід до розгляду питань порядку денного.
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350. 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.Нерослик А.П., членкиня постійної комісії з питань планування, фінансів,бюджету, соціально-економічного розвитку, житлово-комунальногогосподарства та комунального майна, повідомила, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауваженьне було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 350 «Про внесення змін до Програми підвищення обороноздатності табезпеки населених пунктів Менської міської територіальної громади в умовахвоєнного стану на 2022 рік» ПРИЙНЯТО.
351. Про внесення змін до Програми виконання заходів з мобілізації, призовуна строкову військову службу на території населених пунктів Менської міськоїтериторіальної громади на 2022-2024 р.р.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Нерослик А.П., членкиня постійної комісії з питань планування, фінансів,бюджету, соціально-економічного розвитку, житлово-комунальногогосподарства та комунального майна, повідомила, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауваженьне було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 351 «Про внесення змін до Програми виконання заходів з мобілізації,призову на строкову військову службу на території населених пунктів Менськоїміської територіальної громади на 2022-2024 р.р.» ПРИЙНЯТО.
352. Про виконання Програми фінансування робіт з будівництва, реконструкції,ремонту та утримання автомобільних доріг комунальної власності Менськоїміської територіальної громади на 2022-2024 роки.СЛУХАЛИ:Ющенка А.М., який звітував перед депутатами про стан виконання Програмифінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання
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автомобільних доріг комунальної власності Менської міської територіальноїгромади на 2022-2024 роки за 9 місяців 2022 року.Головуючий запитав, чи є запитання, доповнення, пропозиції?Враховуючи, що зауважень не було, поставив на голосування даний проєктрішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 352 «Про виконання Програми фінансування робіт з будівництва,реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг комунальноївласності Менської міської територіальної громади на 2022-2024 роки»ПРИЙНЯТО.
353. Про внесення змін до Програми компенсації фізичним особам, які надаютьсоціальні послуги з догляду на території Менської міської територіальноїгромади на 2022-2024 роки.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Нерослик А.П., членкиня постійної комісії з питань планування, фінансів,бюджету, соціально-економічного розвитку, житлово-комунальногогосподарства та комунального майна, повідомила, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауваженьне було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 353 «Про внесення змін до Програми компенсації фізичним особам,які надають соціальні послуги з догляду на території Менської міськоїтериторіальної громади на 2022-2024 роки» ПРИЙНЯТО.
354. Про внесення змін до рішення 15 сесії Менської міської ради 8 скликаннявід 09 грудня 2021 року №791 «Про затвердження Програми підтримки КП«Менакомунпослуга» Менської міської ради на 2022-2024 роки».СЛУХАЛИ:Кравцова В.М., який обґрунтував збільшення суми фінансування КП«Менакомунпослуга» Менської міської ради, яке було обговорене на засіданніпостійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та комунальногомайна.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0
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ВИРІШИЛИ:Рішення 354 «Про внесення змін до рішення 15 сесії Менської міської ради 8скликання від 09 грудня 2021 року №791 «Про затвердження Програмипідтримки КП «Менакомунпослуга» Менської міської ради на 2022-2024 роки»ПРИЙНЯТО.
355. Про внесення змін до рішення 15 сесії Менської міської ради 8 скликання№ 899 від 22 грудня 2021 року «Про бюджет Менської міської територіальноїгромади на 2022 рік».СЛУХАЛИ:Нерослик А.П. щодо змін, які пропонуються на внесення до бюджету Менськоїміської територіальної громади на 2022 рік, з метою направлення коштів назабезпечення нагальних потреб громади в умовах воєнного стану.ВИСТУПИЛИ:Скобєлєва В.М., Прилипко Л.А., Росомаха Н.В.В обговоренні взяли участь депутати: Скобєлєва В.М., Нерослик А.П.,Кравцов В.М., міський голова Примаков Г.А.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 355 «Про внесення змін до рішення 15 сесії Менської міської ради 8скликання № 899 від 22 грудня 2021 року «Про бюджет Менської міськоїтериторіальної громади на 2022 рік» ПРИЙНЯТО.
356. Про прийняття в комунальну власність ділянки водопровідної мережі повулиці Лісова.СЛУХАЛИ:Кравцова В.М. щодо необхідності прийняття в комунальну власність Менськоїміської територіальної громади ділянки водопровідної мережі Лісова,орієнтовною протяжністю 430 метрів, для забезпечення комплексу робіт КП«Менакомунпослуга».Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 356 «Про прийняття в комунальну власність ділянки водопровідноїмережі по вулиці Лісова» ПРИЙНЯТО.
357. Про міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки танадзвичайних ситуацій.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.
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Нерослик А.П., членкиня постійної комісії з питань планування, фінансів,бюджету, соціально-економічного розвитку, житлово-комунальногогосподарства та комунального майна, повідомила, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауваженьне було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 357 «Про міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки танадзвичайних ситуацій» ПРИЙНЯТО.
358. Про зміну назви комунальної установи, затвердження її Положення таструктури в новій редакції.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Нерослик А.П., членкиня постійної комісії з питань планування, фінансів,бюджету, соціально-економічного розвитку, житлово-комунальногогосподарства та комунального майна, повідомила, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауваженьне було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 358 «Про зміну назви комунальної установи, затвердження їїПоложення та структури в новій редакції» ПРИЙНЯТО.
359. Про затвердження інформаційних і технологічних карток адміністративнихпослуг, які надаються Службою у справах дітей Менської міської ради.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Нерослик А.П., членкиня постійної комісії з питань планування, фінансів,бюджету, соціально-економічного розвитку, житлово-комунальногогосподарства та комунального майна, повідомила, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауваженьне було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:
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Рішення 359 «Про затвердження інформаційних і технологічних картокадміністративних послуг, які надаються Службою у справах дітей Менськоїміської ради» ПРИЙНЯТО.
360. Про внесення змін до Переліку адміністративних послуг, які надаютьсячерез відділ «Центр надання адміністративних послуг» та затвердженняокремих інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Нерослик А.П., членкиня постійної комісії з питань планування, фінансів,бюджету, соціально-економічного розвитку, житлово-комунальногогосподарства та комунального майна, повідомила, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауваженьне було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 360 «Про внесення змін до Переліку адміністративних послуг, якінадаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» тазатвердження окремих інформаційних і технологічних карток адміністративнихпослуг» ПРИЙНЯТО.
361. Про внесення змін до Регламенту відділу «Центр наданняадміністративних послуг» Менської міської ради.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Нерослик А.П., членкиня постійної комісії з питань планування, фінансів,бюджету, соціально-економічного розвитку, житлово-комунальногогосподарства та комунального майна, повідомила, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауваженьне було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 361 «Про внесення змін до Регламенту відділу «Центр наданняадміністративних послуг» Менської міської ради» ПРИЙНЯТО.
362. Про припинення права оперативного управління Менського закладудошкільної освіти (ясла-садок) «Дитяча академія» комбінованого типу
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Менської міської ради на частину приміщення за адресою: м. Мена, вул.Титаренка Сергія, 9.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Нерослик А.П., членкиня постійної комісії з питань планування, фінансів,бюджету, соціально-економічного розвитку, житлово-комунальногогосподарства та комунального майна, повідомила, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауваженьне було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 362 «Про припинення права оперативного управління Менськогозакладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Дитяча академія» комбінованого типуМенської міської ради на частину приміщення за адресою: м. Мена, вул.Титаренка Сергія, 9» ПРИЙНЯТО.
363. Про внесення змін до штатного розпису КУ «Менський інклюзивно-ресурсний центр» Менської міської ради.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Нерослик А.П., членкиня постійної комісії з питань планування, фінансів,бюджету, соціально-економічного розвитку, житлово-комунальногогосподарства та комунального майна, повідомила, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауваженьне було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 363 «Про внесення змін до штатного розпису КУ «Менськийінклюзивно-ресурсний центр» Менської міської ради» ПРИЙНЯТО.
364. Про припинення права оперативного управління Відділу культуриМенської міської ради на майно.СЛУХАЛИ:Шелудько С.В., яка пояснила причини необхідності припинення праваоперативного управління Відділу культури Менської міської ради на майно, щоналежить до комунальної власності Менської міської територіальної громади(майно колишньої школи в с. Ушня: приміщення котельні з обладнанням таприміщення їдальні, огорожа)
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ВИСТУПИЛИ:В дискусії брали участь депутати: Кравцов В.М., Невжинська О.Г.,Палієнко Р.А., Півень О.О., Нерослик А.П. та міський голова Примаков Г.А.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 6, «Проти» - 0, «Утримались» - 12, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 364 «Про припинення права оперативного управління Відділукультури Менської міської ради на майно» НЕ ПРИЙНЯТО.
365. Про погодження дострокового розірвання Договору оренди цілісногомайнового комплексу, укладеного з ПрАТ «Корпорація» Інтерагросистема».СЛУХАЛИ:Марцеву Т.І. про погодження дострокового розірвання Договору орендицілісного майнового комплексу від 01 грудня 2007 року, укладеного міжКомунальним підприємством «Менське районне архітектурно-планувальнебюро» та Закритим акціонерним товариством «Корпорація «Інтерагросистема»,та повернення майна для проведення робіт по реконструкції очисних споруд.ВИСТУПИЛИ:В обговоренні питання взяли участь: Крижанівський С.М. та депутат КравцовВ.М., секретар ради Стальниченко Ю.В., міський голова Примаков Г.А.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 365 «Про погодження розірвання Договору оренди цілісногомайнового комплексу, укладеного з ПрАТ «Корпорація» Інтерагросистема»ПРИЙНЯТО.
366. Про передачу в оперативне управління КУ ЦООУЗО легкового автомобіля.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Нерослик А.П., членкиня постійної комісії з питань планування, фінансів,бюджету, соціально-економічного розвитку, житлово-комунальногогосподарства та комунального майна, повідомила, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауваженьне було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 366 «Про передачу в оперативне управління КУ ЦООУЗО легковогоавтомобіля» ПРИЙНЯТО.
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367. 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.Нерослик А.П., членкиня постійної комісії з питань планування, фінансів,бюджету, соціально-економічного розвитку, житлово-комунальногогосподарства та комунального майна, повідомила, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауваженьне було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 367 «Про передачу майна Першому відділу Корюківського РТЦК таСП» ПРИЙНЯТО.
368. Про затвердження технічної документації із землеустрою повстановленню меж земельних ділянок (паї) громадянам на території Менськоїміської територіальної громади.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Півень О.О., членкиня постійної комісії з питань містобудування, будівництва,земельних відносин та охорони природи, повідомила, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауваженьне було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 368 «Про затвердження технічної документації із землеустрою повстановленню меж земельних ділянок (паї) громадянам на території Менськоїміської територіальної громади» ПРИЙНЯТО.
369. Про внесення змін до договору оренди землі укладеного з гр.Костючком С.Г.СЛУХАЛИ:Скирту О.В. про звернення Костючка С.Г. щодо необхідності приведеннярозміру орендної плати у відповідність до ставок, затверджених рішенням 7сесії Менської міської ради 8 скликання від 30 червня 2021 року за №322.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:
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Рішення 369 «Про внесення змін до договору оренди землі укладеного з гр.Костючком С.Г.» ПРИЙНЯТО.
370. 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.Півень О.О., членкиня постійної комісії з питань містобудування, будівництва,земельних відносин та охорони природи, повідомила, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауваженьне було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 370 «Про надання дозволу громадянам на розробку документації ізземлеустрою по встановленню меж земельних ділянок (паї)» ПРИЙНЯТО.
371. Про припинення права тимчасового користування невитребуванимиземельними ділянками (паями) ТОВ «ВАГРО ПЛЮС».СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Півень О.О., членкиня постійної комісії з питань містобудування, будівництва,земельних відносин та охорони природи, повідомила, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауваженьне було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 371 «Про припинення права тимчасового користуванняневитребуваними земельними ділянками (паями) ТОВ «ВАГРО ПЛЮС»ПРИЙНЯТО.
372. Про внесення змін до договорів оренди землі укладених з ПП «Бірківське».СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Півень О.О., членкиня постійної комісії з питань містобудування, будівництва,земельних відносин та охорони природи, повідомила, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауваженьне було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.
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ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 372 «Про внесення змін до договорів оренди землі укладених з ПП«Бірківське» ПРИЙНЯТО.
373. Про внесення змін до договору оренди землі укладеного з ПП«БІРКІВСЬКЕ» від 26.07.2012.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Півень О.О., членкиня постійної комісії з питань містобудування, будівництва,земельних відносин та охорони природи, повідомила, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауваженьне було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 373 «Про внесення змін до договору оренди землі укладеного з ПП«БІРКІВСЬКЕ» від 26.07.2012» ПРИЙНЯТО.
374. Про внесення змін до договору оренди землі укладеного з Саада Махфуд.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Півень О.О., членкиня постійної комісії з питань містобудування, будівництва,земельних відносин та охорони природи, повідомила, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауваженьне було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 374 «Про внесення змін до договору оренди землі укладеного з СаадаМахфуд» ПРИЙНЯТО.
375. Про внесення змін до договору оренди землі від 13.05.2008 укладеного зТОВ «АГРОРЕСУРС-2006».СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Півень О.О., членкиня постійної комісії з питань містобудування, будівництва,земельних відносин та охорони природи, повідомила, що проєкт рішення був
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розглянутий на засіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауваженьне було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 375 «Про внесення змін до договору оренди землі від 13.05.2008укладеного з ТОВ «АГРОРЕСУРС-2006» ПРИЙНЯТО.
376. Про внесення змін до договорів оренди землі укладених з Саада Махфудна земельні ділянки під господарськими будівлями і дворами.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Півень О.О., членкиня постійної комісії з питань містобудування, будівництва,земельних відносин та охорони природи, повідомила, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауваженьне було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 376 «Про внесення змін до договорів оренди землі укладених з СаадаМахфуд на земельні ділянки під господарськими будівлями і дворами»ПРИЙНЯТО.
377. Про продаж земельної ділянки гр. Боровик В.О.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Півень О.О., членкиня постійної комісії з питань містобудування, будівництва,земельних відносин та охорони природи, повідомила, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауваженьне було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 377 «Про продаж земельної ділянки гр. Боровик В.О.» ПРИЙНЯТО.
378. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельноїділянки з метою передачі в оренду ФГ «Зелений обрій».СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.
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Півень О.О., членкиня постійної комісії з питань містобудування, будівництва,земельних відносин та охорони природи, повідомила, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауваженьне було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 378 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведенняземельної ділянки з метою передачі в оренду ФГ «Зелений обрій» ПРИЙНЯТО.
379. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельноїділянки з метою передачі в оренду ФГ «Зелений обрій» в м. Мена.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Півень О.О., членкиня постійної комісії з питань містобудування, будівництва,земельних відносин та охорони природи, повідомила, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауваженьне було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 379 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведенняземельної ділянки з метою передачі в оренду ФГ «Зелений обрій» в м. Мена»ПРИЙНЯТО.
380. Про внесення змін до рішення 30 сесії Менської міської ради 7 скликаннявід 23 квітня 2019 року №183.СЛУХАЛИ:Скирту О.В. щодо необхідності внесення змін.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 380 «Про внесення змін до рішення 30 сесії Менської міської ради 7скликання від 23 квітня 2019 року №183» ПРИЙНЯТО.
381. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельноїділянки зі зміною цільового призначення ФГ «Зелений обрій».СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.
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Півень О.О., членкиня постійної комісії з питань містобудування, будівництва,земельних відносин та охорони природи, повідомила, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауваженьне було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 381 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведенняземельної ділянки зі зміною цільового призначення ФГ «Зелений обрій»ПРИЙНЯТО.
382. Про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельноїділянки зі зміною цільового призначення ФГ «Зелений обрій».СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Півень О.О., членкиня постійної комісії з питань містобудування, будівництва,земельних відносин та охорони природи, повідомила, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауваженьне було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 382 «Про виготовлення проекту землеустрою щодо відведенняземельної ділянки зі зміною цільового призначення ФГ «Зелений обрій»ПРИЙНЯТО.
383. Про внесення змін до договорів оренди землі укладених гр.Шаповаленком К.С. на невитребувані земельні ділянки (паї) за межами с.Блистова та с. Семенівка Менської міської територіальної громади.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Півень О.О., членкиня постійної комісії з питань містобудування, будівництва,земельних відносин та охорони природи, повідомила, що проєкт рішення буврозглянутий на засіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауваженьне було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 383 «Про внесення змін до договорів оренди землі укладених гр.Шаповаленком К.С. на невитребувані земельні ділянки (паї) за межами с.
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Блистова та с. Семенівка Менської міської територіальної громади»ПРИЙНЯТО.
384. Про погодження створення ландшафтного заказника «Ушнянський» натериторії Менської міської територіальної громади.СЛУХАЛИ:Скирту О.В. щодо внесення змін до проєкту рішення на засіданні профільноїкомісії, а саме: повернення до розгляду даного питання післяприпинення/скасування воєнного стану в Україні.ВИСТУПИЛИ:Депутати Нерослик А.П., Півень О.О., Кравцов В.М., Івченко Ю.М.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 384 «Про погодження створення ландшафтного заказника«Ушнянський» на території Менської міської територіальної громади»ПРИЙНЯТО.
385. Про надання згоди на прийняття в дар пожежних автомобілів.СЛУХАЛИ:Стальниченка Ю.В. про погодження прийняття в дар\пожертву Менськоюміською територіальною громадою в особі Менської міської ради відмуніципалітету Dietramszell двох автомобілів в якості гуманітарної допомоги.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 385 «Про надання згоди на прийняття в дар пожежних автомобілів»ПРИЙНЯТО.
386. Про припинення права оперативного управління КНП «Менський центрПМСД» на нерухоме майно.СЛУХАЛИ:Марцеву Т.І. про необхідність припинення права оперативного управлінняКомунального некомерційного підприємства «Менський центр первинноїмедико-санітарної допомоги» Менської міської ради на майно, що належить докомунальної власності Менської міської територіальної громади, а саме:нежитлове приміщення за адресою с.Стольне, вул. Коцюбинського(Стольненська сільська лікарська амбулаторія загальної практики-сімейноїмедицини). З передачею зазначеного майна на баланс Менської міської ради.ВИСТУПИЛИ:В обговоренні взяли участь міський голова Примаков Г.А., депутатиНерослик А.П., Скобєлєва В.М., Кравцов В.М.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.
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ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 386 «Про припинення права оперативного управління КНП «Менськийцентр ПМСД» на нерухоме майно» ПРИЙНЯТО.
Головуючий зазначив, що всі питання порядку денного розглянуті.У розділі «Різне» виступів не було.
Головуючий повідомив депутатів, що пленарне засідання 25 сесії Менськоїміської ради 8 скликання планується провести 25 листопада 2022 року о 10-00.Головуючий оголосив закритим друге пленарне засідання 24 сесії Менськоїміської ради 8 скликання.
ЗВУЧИТЬ ГІМН УКРАЇНИ
Міський голова Геннадій ПРИМАКОВ


