
МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
(двадцять шоста сесія восьмого скликання)

ПРОТОКОЛпленарного засідання Менської міської ради
23 листопада 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 пленарному засіданні 26 сесії Менської міської ради 8 скликання присутні:Лук’яненко І.Ф., начальник Відділу освіти Менської міської ради; Марцева Т.І.,заступник начальника юридичного відділу Менської міської ради; Скирта О.В.,головний спеціаліст відділу земельних відносин, агропромислового комплексута екології Менської міської ради; Ілюшкіна Д.В., головний спеціаліст відділуархітектури та містобудування Менської міської ради; Карпенко О.П., завідувачсектору фізичної культури і спорту Менської міської ради, виконуючийобов’язки завідувача сектору з питань цивільного захисту населення та роботи зправоохоронними органами; Прилипко Л.А., економіст КНП «Менський центрПМСД» Менської міської ради; Жураковська А.В., начальник відділудокументування та забезпечення діяльності апарату Менської міської ради.Згідно ст. 5, 6 Регламенту Менської міської ради 8 скликання Сесії радипроводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них,крім випадків передбачених законодавством. Порядок доступу до засіданьвизначається радою відповідно до закону та цього Регламенту. Представникизасобів масової інформації та журналісти, які бажають бути присутніми напленарному засіданні сесії, допускаються за умови пред’явлення службового(журналістського) посвідчення.На засіданнях Ради та її органів можуть бути присутні народні депутатиУкраїни, депутати обласної ради, представники центральних органіввиконавчої влади, депутати та посадові особи Менської районної ради, головата посадові особи Менської районної державної адміністрації, посадові особимісцевого самоврядування територіальної громади, старости, керівникипідприємств, установ і організацій комунальної власності територіальноїгромади міста, запрошені особи, особи, присутність яких визначена Радою якобов’язкова, члени територіальної громади, інші особи, які виявили бажання
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бути 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 26-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 26-ї сесії Менської міської ради8 скликання, з наступним порядком денним:392. Про виконання Програми підтримки та розвитку обдарованої учнівськоїмолоді та творчих педагогів на 2022 – 2024 роки.393. Про виконання Програми організації харчування дітей в закладах загальноїсередньої освіти Менської міської ради на 2022-2024 роки.394. Про виконання Програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам ідітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного вікуна 2022-2024 роки за 9 місяців.395. Про виконання Програми організації харчування дітей в закладахдошкільної освіти Менської міської ради на 2022-2024 роки.396. Про виконання Програми підтримки та розвитку місцевогосамоврядування на території Менської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.397. Про виконання Програми розвитку міжнародного співробітництва тапартнерства Менської міської територіальної громади на 2022-2024 роки за 9місяців 2022 року.398. Про створення індустріального парку «Менський» та затвердженняКонцепції індустріального парку «Менський».399. Про виконання Плану соціально-економічного розвитку Менської міськоїтериторіальної громади за 9 місяців 2022 року.400. Про виконання бюджету Менської міської територіальної громади за 9місяців 2022 року.401. Про внесення змін до Програми організації харчування дітей в закладахзагальної середньої освіти Менської міської ради на 2022-2024 роки.402. Про внесення змін до Програми організації харчування дітей в закладахдошкільної освіти Менської міської ради на 2022-2024 роки.403. Про внесення змін до Програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на 2022-2024 роки.
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404. Про внесення змін до Програми соціальної підтримки жителів Менськоїміської територіальної громади на 2022 – 2024 роки.405. Про внесення змін до Програми підвищення обороноздатності та безпекинаселених пунктів Менської міської територіальної громади в умовах воєнногостану на 2022 рік.406. Про затвердження Програми територіальної оборони на територіїнаселених пунктів Менської міської територіальної громади на 2022 - 2024роки в новій редакції.407. Про затвердження Програми профілактики правопорушень «Безпечнагромада» на 2022-2024 роки в новій редакції.408. Про внесення змін до Програми вшанування громадян Менської міськоїтериторіальної громади Почесними відзнаками Менської міської ради на 2022-2024 роки.409. Про затвердження Програми компенсації фізичним особам, які надаютьсоціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, на території Менськоїміської територіальної громади, на 2022-2024 роки.410. Про зміни до Програми «Турбота про літніх людей» на 2022-2024 роки411. Про внесення змін до Програми забезпечення медичних закладів Менськоїміської територіальної громади медичними кадрами на 2022-2026 роки.412. Про затвердження Програми розвитку цивільного захисту Менськоїміської територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції.413. Про затвердження Програми з інфекційного контролю та дотриманнязаходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги вКНП «Менський центр ПМСД» на 2023- 2025 роки.414. Про затвердження програми щодо попередження дитячої безпритульностіта бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей,позбавлених батьківського піклування, на 2022- 2024 роки «Діти Менщини» вновій редакції.415. 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».416. Про зміну назви комунальної установи та затвердження її Положення вновій редакції.417. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу Семенівськогозакладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Менської міської радиМенського району Чернігівської області.418. Про затвердження передавального акту Куковицького закладу загальноїсередньої освіти І-ІІІ ступенів Менської міської ради.419. Про внесення змін та затвердження Статуту Опорного закладу Менськагімназія Менської міської ради в новій редакції.420. Про зміну найменування, адреси та затвердження Статуту Менськогозакладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Калинонька» загального типуМенської міської ради в новій редакції.
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421. Про припинення права оперативного управління відділу освіти Менськоїміської ради майном Семенівського закладу загальної середньої освіти І-ІІступенів Менської міської ради Менського району Чернігівської області.422. Про внесення змін до структури і загальної чисельності Комунальноїустанови «Центр з обслуговування освітних установ та закладів освіти»Менської міської ради.423. Про внесення змін до структури та загальної чисельності працівниківзакладів освіти Менської міської громади.424. Про внесення змін до Переліку адміністративних послуг, які надаютьсячерез відділ «Центр надання адміністративних послуг».425. Про припинення права оперативного управління Відділу культуриМенської міської ради на майно.426. Про прийняття в комунальну власність ділянки водопровідної мережі повулиці з провулками Армійська, Піщанівська та вулиці Григорія Кочура.427. Про передачу майна в оперативне управління КЗ «Менська публічнабібліотека».428. Про прийняття в комунальну власність Менської міської територіальноїгромади автомобіля Mercedes Benz та передачу його в господарське відання КП«Менакомунпослуга».429. Про прийняття в комунальну власність Менської міської територіальноїгромади автомобіля Daimler Benz.430. Про передачу в оперативне управління КНП «Менський центр ПМСД»нерухомого майна.431. Про передачу майна у комунальну власність Березнянської селищноїтериторіальної громади.432. Про припинення права оперативного управління КНП «Менський центрПМСД» на нерухоме майно.433. Про зменшення орендної ставки ТОВ «Менський комунальник».434. Про внесення змін до рішення 24 сесії Менської міської ради 8 скликаннявід 26 жовтня 2022 року № 386.435. Про внесення змін до рішення 24 сесії Менської міської ради 8 скликаннявід 10 жовтня 2022 року № 347.436. Про уточнення назви провулку в с. Степанівка.437. Про внесення змін до договору оренди землі укладеного з Булко Н.М.438. Про укладення договору оренди землі на новий строк з гр. Курочкою М.Г.439. Про внесення змін до рішення 22 сесії Менської міської ради 8 скликаннявід 29 серпня 2022 року №293.440. Про внесення змін до договору оренди невитребуваних земельних часток(паїв) укладеного з Просяником В.М. за межами с. Ушня.441. Про прийняття в комунальну власність Менської міської територіальноїгромади майна та передачу його в оперативне управління.442. Про надання дозволу громадянам на розробку документації із землеустроюпо встановленню меж земельних ділянок (паї).
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443. Про припинення права користування земельними ділянками наданимидлягородництва громадянам.444. Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведенняземельної ділянки для надання в оренду ТОВ «Менагазбудсервіс».445. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельноїділянки зі зміною цільового призначення гр. Васильцю О.В.446. Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведенняземельної ділянки в постійне користування.447. Про припинення права тимчасового користування невитребуваноюземельною ділянкою (паєм) гр. Фесюном М.П.448. Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведенняземельної ділянки для надання в оренду.449. Про передачу земельної ділянки в оренду ТОВ «Щасливе Курча».450. Про розгляд клопотання ТОВ «МІВІДА» щодо внесення змін до рішення38 сесії Менської міської ради 7 скликання від 25.02.2020 року № 122.451. Про передачу автомобіля в користування.452. Про затвердження технічної документації із землеустрою по встановленнюмеж земельних ділянок (паї) Савченко Н.П. на території Менської міськоїтериторіальної громади.453. Про відмову у прийнятті витрат по об’єкту.454. Про розгляд листа ПрАТ «Корпорація» Інтерагросистема».
СЛУХАЛИ:Москальчук М.В., яка запропонувала включити до порядку денного питання«Про затвердження граничної чисельності та структури КНП «Менська міськалікарня», що потребує термінового вирішення.Головуючий поставив на голосування щодо включення до проєкту порядкуденного питання «Про затвердження граничної чисельності та структури КНП«Менська міська лікарня», як такого, що потребує термінового вирішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Включити до проєкту порядку денного питання «Про затвердження граничноїчисельності та структури КНП «Менська міська лікарня».СЛУХАЛИ:Кравцова В.М. про включення до проєкту порядку денного питання «Провнесення змін до рішення 15 сесії Менської міської ради 8 скликання від 09грудня 2021 року № 788 «Про затвердження Програми «Питна вода» Менськоїміської територіальної громади», як такого, що потребує терміновоговирішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:
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Включити до проєкту порядку денного питання «Про внесення змін до рішення15 сесії Менської міської ради 8 скликання від 09 грудня 2021 року № 788 «Прозатвердження Програми «Питна вода» Менської міської територіальноїгромади».СЛУХАЛИ:Стальниченка Ю.В. щодо рішення постійної комісії з питань охорони здоров’я,захисту населення, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту про зняття зпроєкту порядку денного питання 423 «Про внесення змін до структури тазагальної чисельності працівників закладів освіти Менської міської громади» зпропозицією поставити під номером 423 щойно включене до проєкту порядкуденного питання - «Про внесення змін до рішення 15 сесії Менської міськоїради 8 скликання від 09 грудня 2021 року № 788 «Про затвердження Програми«Питна вода» Менської міської територіальної громади».ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Зняти з проєкту порядку денного питання 423 «Про внесення змін до структурита загальної чисельності працівників закладів освіти Менської міськоїгромади». Під номером 423 поставити питання - «Про внесення змін до рішення15 сесії Менської міської ради 8 скликання від 09 грудня 2021 року № 788 «Прозатвердження Програми «Питна вода» Менської міської територіальноїгромади».
Головуючий поставив на голосування проєкт порядку денного в цілому звнесеними змінами та доповненнями:392. Про виконання Програми підтримки та розвитку обдарованої учнівськоїмолоді та творчих педагогів на 2022 – 2024 роки.393. Про виконання Програми організації харчування дітей в закладах загальноїсередньої освіти Менської міської ради на 2022-2024 роки.394. Про виконання Програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам ідітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного вікуна 2022-2024 роки за 9 місяців.395. Про виконання Програми організації харчування дітей в закладахдошкільної освіти Менської міської ради на 2022-2024 роки.396. Про виконання Програми підтримки та розвитку місцевогосамоврядування на території Менської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.397. Про виконання Програми розвитку міжнародного співробітництва тапартнерства Менської міської територіальної громади на 2022-2024 роки за 9місяців 2022 року.398. Про створення індустріального парку «Менський» та затвердженняКонцепції індустріального парку «Менський».399. Про виконання Плану соціально-економічного розвитку Менської міськоїтериторіальної громади за 9 місяців 2022 року.
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400. Про виконання бюджету Менської міської територіальної громади за 9місяців 2022 року.401. Про внесення змін до Програми організації харчування дітей в закладахзагальної середньої освіти Менської міської ради на 2022-2024 роки.402. Про внесення змін до Програми організації харчування дітей в закладахдошкільної освіти Менської міської ради на 2022-2024 роки.403. Про внесення змін до Програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на 2022-2024 роки.404. Про внесення змін до Програми соціальної підтримки жителів Менськоїміської територіальної громади на 2022 – 2024 роки.405. Про внесення змін до Програми підвищення обороноздатності та безпекинаселених пунктів Менської міської територіальної громади в умовах воєнногостану на 2022 рік.406. Про затвердження Програми територіальної оборони на територіїнаселених пунктів Менської міської територіальної громади на 2022 - 2024роки в новій редакції.407. Про затвердження Програми профілактики правопорушень «Безпечнагромада» на 2022-2024 роки в новій редакції.408. Про внесення змін до Програми вшанування громадян Менської міськоїтериторіальної громади Почесними відзнаками Менської міської ради на 2022-2024 роки.409. Про затвердження Програми компенсації фізичним особам, які надаютьсоціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, на території Менськоїміської територіальної громади, на 2022-2024 роки.410. Про зміни до Програми «Турбота про літніх людей» на 2022-2024 роки411. Про внесення змін до Програми забезпечення медичних закладів Менськоїміської територіальної громади медичними кадрами на 2022-2026 роки.412. Про затвердження Програми розвитку цивільного захисту Менськоїміської територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції.413. Про затвердження Програми з інфекційного контролю та дотриманнязаходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги вКНП «Менський центр ПМСД» на 2023- 2025 роки.414. Про затвердження програми щодо попередження дитячої безпритульностіта бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей,позбавлених батьківського піклування, на 2022- 2024 роки «Діти Менщини» вновій редакції.415. 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».416. Про зміну назви комунальної установи та затвердження її Положення вновій редакції.
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417. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу Семенівськогозакладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Менської міської радиМенського району Чернігівської області.418. Про затвердження передавального акту Куковицького закладу загальноїсередньої освіти І-ІІІ ступенів Менської міської ради.419. Про внесення змін та затвердження Статуту Опорного закладу Менськагімназія Менської міської ради в новій редакції.420. Про зміну найменування, адреси та затвердження Статуту Менськогозакладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Калинонька» загального типуМенської міської ради в новій редакції.421. Про припинення права оперативного управління відділу освіти Менськоїміської ради майном Семенівського закладу загальної середньої освіти І-ІІступенів Менської міської ради Менського району Чернігівської області.422. Про внесення змін до структури і загальної чисельності Комунальноїустанови «Центр з обслуговування освітних установ та закладів освіти»Менської міської ради.423. Про внесення змін до рішення 15 сесії Менської міської ради 8 скликаннявід 09 грудня 2021 року № 788 «Про затвердження Програми «Питна вода»Менської міської територіальної громади».424. Про внесення змін до Переліку адміністративних послуг, які надаютьсячерез відділ «Центр надання адміністративних послуг».425. Про припинення права оперативного управління Відділу культуриМенської міської ради на майно.426. Про прийняття в комунальну власність ділянки водопровідної мережі повулиці з провулками Армійська, Піщанівська та вулиці Григорія Кочура.427. Про передачу майна в оперативне управління КЗ «Менська публічнабібліотека».428. Про прийняття в комунальну власність Менської міської територіальноїгромади автомобіля Mercedes Benz та передачу його в господарське відання КП«Менакомунпослуга».429. Про прийняття в комунальну власність Менської міської територіальноїгромади автомобіля Daimler Benz.430. Про передачу в оперативне управління КНП «Менський центр ПМСД»нерухомого майна.431. Про передачу майна у комунальну власність Березнянської селищноїтериторіальної громади.432. Про припинення права оперативного управління КНП «Менський центрПМСД» на нерухоме майно.433. Про зменшення орендної ставки ТОВ «Менський комунальник».434. Про внесення змін до рішення 24 сесії Менської міської ради 8 скликаннявід 26 жовтня 2022 року № 386.435. Про внесення змін до рішення 24 сесії Менської міської ради 8 скликаннявід 10 жовтня 2022 року № 347.436. Про уточнення назви провулку в с. Степанівка.
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437. Про внесення змін до договору оренди землі укладеного з Булко Н.М.438. Про укладення договору оренди землі на новий строк з гр. Курочкою М.Г.439. Про внесення змін до рішення 22 сесії Менської міської ради 8 скликаннявід 29 серпня 2022 року №293.440. Про внесення змін до договору оренди невитребуваних земельних часток(паїв) укладеного з Просяником В.М. за межами с. Ушня.441. Про прийняття в комунальну власність Менської міської територіальноїгромади майна та передачу його в оперативне управління.442. Про надання дозволу громадянам на розробку документації із землеустроюпо встановленню меж земельних ділянок (паї).443. Про припинення права користування земельними ділянками наданимидлягородництва громадянам.444. Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведенняземельної ділянки для надання в оренду ТОВ «Менагазбудсервіс».445. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельноїділянки зі зміною цільового призначення гр. Васильцю О.В.446. Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведенняземельної ділянки в постійне користування.447. Про припинення права тимчасового користування невитребуваноюземельною ділянкою (паєм) гр. Фесюном М.П.448. Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведенняземельної ділянки для надання в оренду.449. Про передачу земельної ділянки в оренду ТОВ «Щасливе Курча».450. Про розгляд клопотання ТОВ «МІВІДА» щодо внесення змін до рішення38 сесії Менської міської ради 7 скликання від 25.02.2020 року № 122.451. Про передачу автомобіля в користування.452. Про затвердження технічної документації із землеустрою по встановленнюмеж земельних ділянок (паї) Савченко Н.П. на території Менської міськоїтериторіальної громади.453. Про відмову у прийнятті витрат по об’єкту.454. Про розгляд листа ПрАТ «Корпорація» Інтерагросистема».455. Про затвердження граничної чисельності та структури КНП «Менськаміська лікарня.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Затвердити порядок денний зі змінами та доповненнями.
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, що у зв’язку з технічними проблемамиголосування по питаннях, які розглянуті на засіданнях постійних комісій і якіне потребують обговорення, проводити 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.
392. Про виконання Програми підтримки та розвитку обдарованої учнівськоїмолоді та творчих педагогів на 2022 – 2024 роки.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Бутенко Р.О., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету,соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства такомунального майна, повідомив, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 392 «Про виконання Програми підтримки та розвитку обдарованоїучнівської молоді та творчих педагогів на 2022 – 2024 роки» ПРИЙНЯТО.
393. Про виконання Програми організації харчування дітей в закладах загальноїсередньої освіти Менської міської ради на 2022-2024 роки.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Бутенко Р.О., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету,соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства такомунального майна, повідомив, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0
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ВИРІШИЛИ:Рішення 393 «Про виконання Програми організації харчування дітей в закладахзагальної середньої освіти Менської міської ради на 2022-2024 роки»ПРИЙНЯТО.
394. Про виконання Програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам ідітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного вікуна 2022-2024 роки за 9 місяців.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Бутенко Р.О., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету,соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства такомунального майна, повідомив, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 394 «Про виконання Програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на 2022-2024 роки за 9 місяців» ПРИЙНЯТО.
395. Про виконання Програми організації харчування дітей в закладахдошкільної освіти Менської міської ради на 2022-2024 роки.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Бутенко Р.О., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету,соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства такомунального майна, повідомив, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 395 «Про виконання Програми організації харчування дітей в закладахдошкільної освіти Менської міської ради на 2022-2024 роки» ПРИЙНЯТО.
396. Про виконання Програми підтримки та розвитку місцевогосамоврядування на території Менської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.СЛУХАЛИ:
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Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Бутенко Р.О., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету,соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства такомунального майна, повідомив, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 396 «Про виконання Програми підтримки та розвитку місцевогосамоврядування на території Менської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» ПРИЙНЯТО.
397. Про виконання Програми розвитку міжнародного співробітництва тапартнерства Менської міської територіальної громади на 2022-2024 роки за 9місяців 2022 року.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Бутенко Р.О., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету,соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства такомунального майна, повідомив, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 397 «Про виконання Програми розвитку міжнародногоспівробітництва та партнерства Менської міської територіальної громади на2022-2024 роки за 9 місяців 2022 року» ПРИЙНЯТО.
398. Про створення індустріального парку «Менський» та затвердженняКонцепції індустріального парку «Менський».СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Бутенко Р.О., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету,соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства такомунального майна, повідомив, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0



13
ВИРІШИЛИ:Рішення 398 «Про створення індустріального парку «Менський» тазатвердження Концепції індустріального парку «Менський» ПРИЙНЯТО.
399. Про виконання Плану соціально-економічного розвитку Менської міськоїтериторіальної громади за 9 місяців 2022 року.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Бутенко Р.О., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету,соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства такомунального майна, повідомив, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 399 «Про виконання Плану соціально-економічного розвиткуМенської міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року» ПРИЙНЯТО.
400. Про виконання бюджету Менської міської територіальної громади за 9місяців 2022 року.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Бутенко Р.О., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету,соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства такомунального майна, повідомив, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 400 «Про виконання бюджету Менської міської територіальноїгромади за 9 місяців 2022 року» ПРИЙНЯТО.
401. Про внесення змін до Програми організації харчування дітей в закладахзагальної середньої освіти Менської міської ради на 2022-2024 роки.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Бутенко Р.О., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету,соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства такомунального майна, повідомив, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауважень не було.
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Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 401 «Про внесення змін до Програми організації харчування дітей взакладах загальної середньої освіти Менської міської ради на 2022-2024 роки»ПРИЙНЯТО.
402. Про внесення змін до Програми організації харчування дітей в закладахдошкільної освіти Менської міської ради на 2022-2024 роки.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Бутенко Р.О., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету,соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства такомунального майна, повідомив, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 402 «Про внесення змін до Програми організації харчування дітей взакладах дошкільної освіти Менської міської ради на 2022-2024 роки»ПРИЙНЯТО.
403. Про внесення змін до Програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на 2022-2024 роки.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Бутенко Р.О., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету,соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства такомунального майна, повідомив, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 403 «Про внесення змін до Програми надання одноразової допомогидітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення18-річного віку на 2022-2024 роки» ПРИЙНЯТО.
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404. Про внесення змін до Програми соціальної підтримки жителів Менськоїміської територіальної громади на 2022 – 2024 роки.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Бутенко Р.О., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету,соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства такомунального майна, повідомив, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 404 «Про внесення змін до Програми соціальної підтримки жителівМенської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки» ПРИЙНЯТО.
405. 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.Бутенко Р.О., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету,соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства такомунального майна, повідомив, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 405 «Про внесення змін до Програми підвищення обороноздатності табезпеки населених пунктів Менської міської територіальної громади в умовахвоєнного стану на 2022 рік» ПРИЙНЯТО.
406. Про затвердження Програми територіальної оборони на територіїнаселених пунктів Менської міської територіальної громади на 2022 - 2024роки в новій редакції.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Бутенко Р.О., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету,соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства такомунального майна, повідомив, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауважень не було.
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Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 406 «Про затвердження Програми територіальної оборони на територіїнаселених пунктів Менської міської територіальної громади на 2022 - 2024роки в новій редакції» ПРИЙНЯТО.
407. Про затвердження Програми профілактики правопорушень «Безпечнагромада» на 2022-2024 роки в новій редакції.СЛУХАЛИ:Нерослик А.П. з пропозицією від постійної комісії з питань планування,фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, житлово-комунальногогосподарства та комунального майна про включення до Програми пункту пропридбання автомобіля.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення зі змінами.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 407 «Про затвердження Програми профілактики правопорушень«Безпечна громада» на 2022-2024 роки в новій редакції» ПРИЙНЯТО.
408. Про внесення змін до Програми вшанування громадян Менської міськоїтериторіальної громади Почесними відзнаками Менської міської ради на 2022-2024 роки.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Бутенко Р.О., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету,соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства такомунального майна, повідомив, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 408 «Про внесення змін до Програми вшанування громадян Менськоїміської територіальної громади Почесними відзнаками Менської міської радина 2022-2024 роки» ПРИЙНЯТО.
409. Про затвердження Програми компенсації фізичним особам, які надаютьсоціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, на території Менськоїміської територіальної громади, на 2022-2024 роки.СЛУХАЛИ:
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Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Бутенко Р.О., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету,соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства такомунального майна, повідомив, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 409 «Про затвердження Програми компенсації фізичним особам, якінадають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, на територіїМенської міської територіальної громади, на 2022-2024 роки» ПРИЙНЯТО.
410. Про зміни до Програми «Турбота про літніх людей» на 2022-2024 роки.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Хоменко В.В., голова постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціальногозахисту населення, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, повідомив,що проєкт рішення був розглянутий на засіданні профільної комісії,пропозицій, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 410 «Про зміни до Програми «Турбота про літніх людей» на 2022-2024роки» ПРИЙНЯТО.
411. Про внесення змін до Програми забезпечення медичних закладів Менськоїміської територіальної громади медичними кадрами на 2022-2026 роки.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього. Москальчук М.В.зазначила, що проєкт рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії зпитань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури,молоді, фізкультури і спорту, і внесені технічні правки.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення з технічнимиправками.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 411 «Про внесення змін до Програми забезпечення медичних закладівМенської міської територіальної громади медичними кадрами на 2022-2026роки» ПРИЙНЯТО.
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412. Про затвердження Програми розвитку цивільного захисту Менськоїміської територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Бутенко Р.О., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету,соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства такомунального майна, повідомив, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 412 «Про затвердження Програми розвитку цивільного захистуМенської міської територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції»ПРИЙНЯТО.
413. Про затвердження Програми з інфекційного контролю та дотриманнязаходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги вКНП «Менський центр ПМСД» на 2023- 2025 роки.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Бутенко Р.О., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету,соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства такомунального майна, повідомив, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 413 «Про затвердження Програми з інфекційного контролю тадотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичноїдопомоги в КНП «Менський центр ПМСД» на 2023- 2025 роки» ПРИЙНЯТО.
414. Про затвердження програми щодо попередження дитячої безпритульностіта бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей,позбавлених батьківського піклування, на 2022- 2024 роки «Діти Менщини» вновій редакції.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Бутенко Р.О., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету,соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та



19
комунального майна, повідомив, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 414 «Про затвердження програми щодо попередження дитячоїбезпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2022- 2024 роки «ДітиМенщини» в новій редакції» ПРИЙНЯТО.
415. 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. 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.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 415 «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.
416. Про зміну назви комунальної установи та затвердження її Положення вновій редакції.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Хоменко В.В., голова постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціальногозахисту населення, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, повідомив,що проєкт рішення був розглянутий на засіданні профільної комісії,пропозицій, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 416 «Про зміну назви комунальної установи та затвердження їїПоложення в новій редакції» ПРИЙНЯТО.
417. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу Семенівськогозакладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Менської міської радиМенського району Чернігівської області.
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СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Бутенко Р.О., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету,соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства такомунального майна, повідомив, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 417 «Про затвердження проміжного ліквідаційного балансуСеменівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Менської міськоїради Менського району Чернігівської області» ПРИЙНЯТО.
418. Про затвердження передавального акту Куковицького закладу загальноїсередньої освіти І-ІІІ ступенів Менської міської ради.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Бутенко Р.О., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету,соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства такомунального майна, повідомив, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 418 «Про затвердження передавального акту Куковицького закладузагальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Менської міської ради» ПРИЙНЯТО.
419. Про внесення змін та затвердження Статуту Опорного закладу Менськагімназія Менської міської ради в новій редакції.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Хоменко В.В., голова постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціальногозахисту населення, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, повідомив,що проєкт рішення був розглянутий на засіданні профільної комісії,пропозицій, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:
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Рішення 419 «Про внесення змін та затвердження Статуту Опорного закладуМенська гімназія Менської міської ради в новій редакції» ПРИЙНЯТО.
420. Про зміну найменування, адреси та затвердження Статуту Менськогозакладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Калинонька» загального типуМенської міської ради в новій редакції.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Хоменко В.В., голова постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціальногозахисту населення, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, повідомив,що проєкт рішення був розглянутий на засіданні профільної комісії,пропозицій, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 420 «Про зміну найменування, адреси та затвердження СтатутуМенського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Калинонька» загальноготипу Менської міської ради в новій редакції» ПРИЙНЯТО.
421. Про припинення права оперативного управління відділу освіти Менськоїміської ради майном Семенівського закладу загальної середньої освіти І-ІІступенів Менської міської ради Менського району Чернігівської області.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Бутенко Р.О., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету,соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства такомунального майна, повідомив, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 421 «Про припинення права оперативного управління відділу освітиМенської міської ради майном Семенівського закладу загальної середньоїосвіти І-ІІ ступенів Менської міської ради Менського району Чернігівськоїобласті» ПРИЙНЯТО.
422. Про внесення змін до структури і загальної чисельності Комунальноїустанови «Центр з обслуговування освітних установ та закладів освіти»Менської міської ради.СЛУХАЛИ:
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Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Бутенко Р.О., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету,соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства такомунального майна, повідомив, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 422 «Про внесення змін до структури і загальної чисельностіКомунальної установи «Центр з обслуговування освітних установ та закладівосвіти» Менської міської ради» ПРИЙНЯТО.
423. Про внесення змін до рішення 15 сесії Менської міської ради 8 скликаннявід 09 грудня 2021 року № 788 «Про затвердження Програми «Питна вода»Менської міської територіальної громади».СЛУХАЛИ:Кравцова В.М. щодо внесення змін до рішення 15 сесії Менської міської ради 8скликання від 09 грудня 2021 року № 788 «Про затвердження Програми «Питнавода» Менської міської територіальної громади», а саме: внести зміни доДодатку 1 Програми - доповнити пунктом - Купівля та заміна глибиннихнасосів на артезіанських свердловинах (за потребою), встановлення засобівкомерційного обліку (8 шт.); проведення аварійно-відновлювальних робіт.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 423 «Про внесення змін до рішення 15 сесії Менської міської ради 8скликання від 09 грудня 2021 року № 788 «Про затвердження Програми «Питнавода» Менської міської територіальної громади» ПРИЙНЯТО.
424. Про внесення змін до Переліку адміністративних послуг, які надаютьсячерез відділ «Центр надання адміністративних послуг».СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Хоменко В.В., голова постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціальногозахисту населення, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, повідомив,що проєкт рішення був розглянутий на засіданні профільної комісії,пропозицій, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0
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ВИРІШИЛИ:Рішення 424 «Про внесення змін до Переліку адміністративних послуг, якінадаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» ПРИЙНЯТО.
425. Про припинення права оперативного управління Відділу культуриМенської міської ради на майно.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Хоменко В.В., голова постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціальногозахисту населення, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, повідомив,що проєкт рішення був розглянутий на засіданні профільної комісії,пропозицій, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 425 «Про припинення права оперативного управління Відділукультури Менської міської ради на майно» ПРИЙНЯТО.
426. Про прийняття в комунальну власність ділянки водопровідної мережі повулиці з провулками Армійська, Піщанівська та вулиці Григорія Кочура.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Бутенко Р.О., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету,соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства такомунального майна, повідомив, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 426 «Про прийняття в комунальну власність ділянки водопровідноїмережі по вулиці з провулками Армійська, Піщанівська та вулиці ГригоріяКочура» ПРИЙНЯТО.
427. Про передачу майна в оперативне управління КЗ «Менська публічнабібліотека».СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Бутенко Р.О., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету,соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та
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комунального майна, повідомив, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 427 «Про передачу майна в оперативне управління КЗ «Менськапублічна бібліотека»» ПРИЙНЯТО.
428. Про прийняття в комунальну власність Менської міської територіальноїгромади автомобіля Mercedes Benz та передачу його в господарське відання КП«Менакомунпослуга».СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Бутенко Р.О., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету,соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства такомунального майна, повідомив, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 428 «Про прийняття в комунальну власність Менської міськоїтериторіальної громади автомобіля Mercedes Benz та передачу його вгосподарське відання КП «Менакомунпослуга» ПРИЙНЯТО.
429. Про прийняття в комунальну власність Менської міської територіальноїгромади автомобіля Daimler Benz.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Бутенко Р.О., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету,соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства такомунального майна, повідомив, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 429 «Про прийняття в комунальну власність Менської міськоїтериторіальної громади автомобіля Daimler Benz» ПРИЙНЯТО.
430. Про передачу в оперативне управління КНП «Менський центр ПМСД»нерухомого майна.
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СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Бутенко Р.О., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету,соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства такомунального майна, повідомив, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 430 «Про передачу в оперативне управління КНП «Менський центрПМСД» нерухомого майна» ПРИЙНЯТО.
431. Про передачу майна у комунальну власність Березнянської селищноїтериторіальної громади.СЛУХАЛИ:Марцеву Т.І. щодо передачі з комунальної власності Менської міськоїтериторіальної громади у комунальну власність Березнянської селищноїтериторіальної громади майна, яке перебуває в оперативному управлінні та набалансі Комунального некомерційного підприємства «Менський центрпервинної медико-санітарної допомоги» Менської міської ради, а саме:фельдшерський пункт в с. Гусавка, фельдшерський пункт в с. Бігач.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 431 «Про передачу майна у комунальну власність Березнянськоїселищної територіальної громади» ПРИЙНЯТО.
432. 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.Бутенко Р.О., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету,соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства такомунального майна, повідомив, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 432 «Про припинення права оперативного управління КНП «Менськийцентр ПМСД» на нерухоме майно» ПРИЙНЯТО.
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433. Про зменшення орендної ставки ТОВ «Менський комунальник».СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Бутенко Р.О., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету,соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства такомунального майна, повідомив, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 433 «Про зменшення орендної ставки ТОВ «Менський комунальник»»ПРИЙНЯТО.
434. Про внесення змін до рішення 24 сесії Менської міської ради 8 скликаннявід 26 жовтня 2022 року № 386.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Бутенко Р.О., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету,соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства такомунального майна, повідомив, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 434 «Про внесення змін до рішення 24 сесії Менської міської ради 8скликання від 26 жовтня 2022 року № 386» ПРИЙНЯТО.
435. Про внесення змін до рішення 24 сесії Менської міської ради 8 скликаннявід 10 жовтня 2022 року № 347.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Бутенко Р.О., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету,соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства такомунального майна, повідомив, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:
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Рішення 435 «Про внесення змін до рішення 24 сесії Менської міської ради 8скликання від 10 жовтня 2022 року № 347» ПРИЙНЯТО.
436. Про уточнення назви провулку в с. Степанівка.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Бутенко Р.О., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету,соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства такомунального майна, повідомив, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 436 «Про уточнення назви провулку в с. Степанівка» ПРИЙНЯТО.
437. Про внесення змін до договору оренди землі укладеного з Булко Н.М.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Чепурко С.О., голова постійної комісії з питань містобудування, будівництва,земельних відносин та охорони природи, повідомив, 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 437 «Про внесення змін до договору оренди землі укладеного з БулкоН.М.» ПРИЙНЯТО.
438. Про укладення договору оренди землі на новий строк з гр. Курочкою М.Г.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Чепурко С.О., голова постійної комісії з питань містобудування, будівництва,земельних відносин та охорони природи, повідомив, 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:



28
Рішення 438 «Про укладення договору оренди землі на новий строк з гр.Курочкою М.Г.» ПРИЙНЯТО.
439. Про внесення змін до рішення 22 сесії Менської міської ради 8 скликаннявід 29 серпня 2022 року №293.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Чепурко С.О., голова постійної комісії з питань містобудування, будівництва,земельних відносин та охорони природи, повідомив, 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 439 «Про внесення змін до рішення 22 сесії Менської міської ради 8скликання від 29 серпня 2022 року №293» ПРИЙНЯТО.
440. Про внесення змін до договору оренди невитребуваних земельних часток(паїв) укладеного з Просяником В.М. за межами с. Ушня.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Чепурко С.О., голова постійної комісії з питань містобудування, будівництва,земельних відносин та охорони природи, повідомив, 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 440 «Про внесення змін до договору оренди невитребуванихземельних часток (паїв) укладеного з Просяником В.М. за межами с. Ушня»ПРИЙНЯТО.
441. Про прийняття в комунальну власність Менської міської територіальноїгромади майна та передачу його в оперативне управління.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Бутенко Р.О., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету,соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства такомунального майна, повідомив, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауважень не було.
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Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 441 «Про прийняття в комунальну власність Менської міськоїтериторіальної громади майна та передачу його в оперативне управління»ПРИЙНЯТО.
442. 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.Чепурко С.О., голова постійної комісії з питань містобудування, будівництва,земельних відносин та охорони природи, повідомив, 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 442 «Про надання дозволу громадянам на розробку документації ізземлеустрою по встановленню меж земельних ділянок (паї)» ПРИЙНЯТО.
443. 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.Чепурко С.О., голова постійної комісії з питань містобудування, будівництва,земельних відносин та охорони природи, повідомив, 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 443 «Про припинення права користування земельними ділянкаминаданими длягородництва громадянам» ПРИЙНЯТО.
444. Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведенняземельної ділянки для надання в оренду ТОВ «Менагазбудсервіс».СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.



30
Чепурко С.О., голова постійної комісії з питань містобудування, будівництва,земельних відносин та охорони природи, повідомив, 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 444 «Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодовідведення земельної ділянки для надання в оренду ТОВ «Менагазбудсервіс»ПРИЙНЯТО.
445. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельноїділянки зі зміною цільового призначення гр. Васильцю О.В.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Чепурко С.О., голова постійної комісії з питань містобудування, будівництва,земельних відносин та охорони природи, повідомив, 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 445 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведенняземельної ділянки зі зміною цільового призначення гр. Васильцю О.В.»ПРИЙНЯТО.
446. Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведенняземельної ділянки в постійне користування.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Чепурко С.О., голова постійної комісії з питань містобудування, будівництва,земельних відносин та охорони природи, повідомив, 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 446 «Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодовідведення земельної ділянки в постійне користування» ПРИЙНЯТО.
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447. Про припинення права тимчасового користування невитребуваноюземельною ділянкою (паєм) гр. Фесюном М.П.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Чепурко С.О., голова постійної комісії з питань містобудування, будівництва,земельних відносин та охорони природи, повідомив, 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 447 «Про припинення права тимчасового користуванняневитребуваною земельною ділянкою (паєм) гр. Фесюном М.П.» ПРИЙНЯТО.
448. Про дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведенняземельної ділянки для надання в оренду.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Чепурко С.О., голова постійної комісії з питань містобудування, будівництва,земельних відносин та охорони природи, повідомив, 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 448 «Про дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодовідведення земельної ділянки для надання в оренду» ПРИЙНЯТО.
449. Про передачу земельної ділянки в оренду ТОВ «Щасливе Курча».СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Чепурко С.О., голова постійної комісії з питань містобудування, будівництва,земельних відносин та охорони природи, повідомив, 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 449 «Про передачу земельної ділянки в оренду ТОВ «Щасливе Курча»ПРИЙНЯТО.
450. Про розгляд клопотання ТОВ «МІВІДА» щодо внесення змін до рішення38 сесії Менської міської ради 7 скликання від 25.02.2020 року № 122.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Чепурко С.О., голова постійної комісії з питань містобудування, будівництва,земельних відносин та охорони природи, повідомив, 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 450 «Про розгляд клопотання ТОВ «МІВІДА» щодо внесення змін дорішення 38 сесії Менської міської ради 7 скликання від 25.02.2020 року № 122»ПРИЙНЯТО.
451. Про передачу автомобіля в користування.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Бутенко Р.О., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету,соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства такомунального майна, повідомив, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 451 «Про передачу автомобіля в користування» ПРИЙНЯТО.
452. Про затвердження технічної документації із землеустрою по встановленнюмеж земельних ділянок (паї) Савченко Н.П. на території Менської міськоїтериторіальної громади.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Чепурко С.О., голова постійної комісії з питань містобудування, будівництва,земельних відносин та охорони природи, повідомив, 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 452 «Про затвердження технічної документації із землеустрою повстановленню меж земельних ділянок (паї) Савченко Н.П. на територіїМенської міської територіальної громади» ПРИЙНЯТО.
453. Про відмову у прийнятті витрат по об’єкту.СЛУХАЛИ:Головуючий запитав, чи розглядався даний проєкт рішення на засіданніпрофільної комісії, чи були зауваження, доповнення до нього.Бутенко Р.О., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету,соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства такомунального майна, повідомив, що проєкт рішення був розглянутий назасіданні профільної комісії, пропозицій, доповнень, зауважень не було.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 453 «Про відмову у прийнятті витрат по об’єкту» ПРИЙНЯТО.
454. Про розгляд листа ПрАТ «Корпорація» Інтерагросистема».СЛУХАЛИ:Марцеву Т.І. про визнання недоцільним прощення ПрАТ «Корпорація«Інтерагросистема» заборгованості перед бюджетом Менської міськоїтериторіальної громади в повному обсязі. Та про визнання таким, що потребуєвивчення питання щодо можливості передачі у комунальну власність частинигазопроводу та умов його передачі.Головуючий поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 454 «Про розгляд листа ПрАТ «Корпорація» Інтерагросистема»»ПРИЙНЯТО.
455. Про затвердження граничної чисельності та структури КНП «Менськаміська лікарня.СЛУХАЛИ:Москальчук М.В. про запропоновані зміни до структури і штатної чисельностіКомунального некомерційного підприємства «Менська міська лікарня»Менської міської ради.Головуючий запитав чи є запитання, доповнення, зауваження до проєктурішення по даному питанню. Враховуючи, що запитань, доповнень, зауваженьне виникло, поставив на голосування даний проєкт рішення.ГОЛОСУВАЛИ:
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«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 0ВИРІШИЛИ:Рішення 455 «Про затвердження граничної чисельності та структури КНП«Менська міська лікарня» ПРИЙНЯТО.
Головуючий зазначив, що всі питання порядку денного розглянуті.У розділі «Різне» виступів не було.
Головуючий повідомив депутатів, що пленарне засідання 27 сесії Менськоїміської ради 8 скликання планується провести орієнтовно 21-22 грудня 2022року. Про точну дату Вас буде повідомлено додатково.Головуючий оголосив закритим пленарне засідання 26 сесії Менської міськоїради 8 скликання.
ЗВУЧИТЬ ГІМН УКРАЇНИ
Міський голова Геннадій ПРИМАКОВ


