ПЕРЕЛІК РІШЕНЬ
прийнятих на тридцять другій сесії Червонозаводської
міської ради шостого скликання від 28.01.2014 року.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30

Перелік рішень
Звіт про виконання міського бюджету за 2013 рік.
Про затвердження міського бюджету на 2014 рік.
Про направлення вільних лишків.
Про затвердження штатного розпису по установах міської ради.
Про затвердження акта обстеження вулиць міста на проведення поточного,
капітального ремонту та щебеневу висипку дорожнього покриття.
Про делегування функцій замовника комунальному підприємству «Комунсервіс».
Про затвердження договорів.
Про затвердження рішення виконавчого комітету.
Про затвердження плану роботи Червонозаводської міської ради на 2014 рік.
Про орендну плату за користування земельними ділянками для городництва
на 2014 рік.
Про визначення земельної ділянки в центральній частині міста для впорядкування
та благоустрою.
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.
Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення.
Про розгляд заяв Шиліна І.М.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж в натурі (на місцевості).
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж в натурі (на місцевості).
Про розгляд заяви ФОП Трубнікова Ю.А.
Про внесення змін до рішення міської ради.
Про розгляд клопотання Гайдая В.М.
Про розгляд клопотання ПАТ «Червонозаводський хлібзавод».
Про розгляд клопотання ФОП Барабаша О.А.
Про розгляд клопотання ФОП Зленка Ю. Г.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж в натурі (на місцевості).
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж в натурі (на місцевості).
Про розгляд клопотання ФОП Кунпан О.А.
Про внесення змін до рішення міської ради.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності
(індивідуальні гаражі).
Про внесення змін до рішення №44 другої сесії міської ради шостого скликання від
30.11.2010 року «Про умови оплати праці міського голови м. Червонозаводське».
Про внесення змін до рішення №45 другої сесії міської ради шостого скликання від
30.11.2010 року «Про умови оплати праці заступника міського голови з виконавчої
роботи м. Червонозаводське».
Про обговорення політичної ситуації в державі.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2014 р. №1
Звіт про виконання міського
бюджету за 2013 рік.
Керуючись підпунктом 23 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні».

Вирішили: 1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2013 рік по доходах у
сумі 11 261 969 грн., в тому числі доходи загального фонду 9 116 514 грн., доходи спеціального
фонду 2 145 455 грн.
2. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2013 рік по видатках у сумі
10 292 178 грн. в тому числі: видатки загального фонду 9 202 189

грн., видатки спеціального

фонду 1 089 989 грн.
3. Затвердити довідки про зміни доходної та видаткової частини бюджету за 2013 рік.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2014 р. №2
Про затвердження міського
бюджету на 2014 рік.
Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний бюджет на 2014 рік» та беручи
до уваги рішення Полтавської обласної ради «Про обласний бюджет на 2014 рік» від 23.01.2014
року і рішення Лохвицької районної ради «Про районний бюджет на 2014 рік» від 23.01.2014
року.

Вирішили: 1. Установити загальний обсяг доходів бюджету Червонозаводської міської
ради на 2014 рік у сумі 12 462,5 тис. грн. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити
у сумі 10 800,0 тис. грн.,в тому числі субвенція 200,0тис.грн; спеціального фонду бюджету
визначити у сумі 1 662,5 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 940,240 тис. грн., дотації
вирівнювання місцевим бюджетам у сумі 2 530,7 тис. грн., субвенцій (окремо за видами)
місцевим бюджетам у сумі 281,06 тис. грн. (додаток №1).
2. Затвердити загальний обсяг видатків бюджету Червонозаводської міської ради на 2014
рік у сумі 12 462,5 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 10
600,0 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету 1 862,5 тис. грн. за тимчасовою
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток №2) та головними
розпорядниками коштів.
3.Установити профіцит бюджету Червонозаводської міської ради у сумі 200,0тис.грн, в
тому числі : загального фонду бюджету у сумі 200,0 тис.грн.,(додаток №4) напрямком
використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку
(спеціального фонду).
4. Установити дефіцит спеціального фонду бюджету Червонозаводської міської ради у
сумі 200,0тис.грн., джерелом покриття якого визначити:
- надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду) у
сумі 200,0тис.грн.
5.Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів бюджету
Червонозаводської міської ради у сумі 40,0 тис. грн.

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток № 3) на 2014 рік:
- дотації вирівнювання місцевим бюджетам у сумі 2 530,7 тис. грн.;
- субвенцій (окремо за видами) місцевим бюджетам у сумі 243,560 тис. грн.;
- субвенції на виконання спільних програм у сумі 165,500 тис. грн.
7. Установити, що перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам (коштів, що
передаються до

бюджету)

здійснюється шляхом

застосування нормативів

щоденних

відрахувань від надходжень доходів до загального фонду місцевого бюджету (додаток №3).
8. Затвердити перелік об’єктів (додаток №5), фінансування яких буде здійснено за
рахунок коштів бюджету розвитку.
9. Установити обсяг резервного фонду бюджету Червонозаводської міської ради на 2014
рік у сумі 100,0 тис. грн.
10. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету
Червонозаводської міської ради на 2014рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);
- нарахування на заробітну плату ( код 2120);
- забезпечення продуктами харчування (2230);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2260);
- трансферти населенню (код 2270).
11. Затвердити в складі видатків бюджету Червонозаводської міської ради кошти на
реалізацію програм у сумі 1203,818 тис. грн. (додаток №6).
12. Перерозподіл видатків в межах загального обсягу головного розпорядника коштів,
що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному
фондах, здійснюється за рішенням міської ради. В процесі виконання міського бюджету.
13. У виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника,
здійснюється перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу
його

бюджетних

призначень

по

загальному

та

спеціальному

Червонозаводської міської ради.
14. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Міський голова

В. Сидоренко

фондах

бюджету

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2014 р. №3
Про направлення вільних лишків.
Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», пунктом 7 статті 78 Бюджетного кодексу України.
Вирішили: 1. Направити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду бюджету,
що утворився станом на 01.01.2014 року у сумі 111 211 грн., на погашення кредиторської
заборгованості по установах міської ради станом на 01.01.2014 року, а саме:
КФК
010116
010116
010116

КЕКВ
2210
2240
2282

070101
070101

2210
2240

100203
100203

2210
2240

110204
110204

2210
2282

160101

2240

250404
250404
250404

2210
2240
2282

Разом

Разом

Разом

Разом
Разом

Разом
Всього по загальному фонду

Сума
2702
3285
510
6497
4895
654
5549
3452
16757
20209
975
12000
12975
17958
17958
9374
3700
34949
48023
111 211

2. Направити вільний залишок бюджетних коштів спеціального фонду бюджету, що
утворився станом на 01.01.2014 року на погашення кредиторської заборгованості по установах
міської ради станом на 01.01.2014 року у сумі 1 526 823 грн., а саме:
КФК
100203

КЕКВ
3110

070101

3110

150101

3110

Разом
Разом

Сума
6000
6000
12278
12278
70000

150101

3122

240601

3122

170703

3132

240900

2240

Разом
Разом
Разом
Разом
Всього
фонду

по

спеціальному

Міський голова

В. Сидоренко

446142
516142
23646
23646
630639
630639
338118
338118
1 526 823

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2014 р. №4
Про затвердження штатного
розпису по установах міської ради.
Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний бюджет на 2014 рік» та беручи
до уваги рішення Полтавської обласної ради «Про обласний бюджет на 2014 рік» від 23.01.2014
року і рішення Лохвицької районної ради «Про районний бюджет на 2014 рік» від 23.01.2014
року.

Вирішили: 1. Затвердити штатний розпис по установах міської ради:
- апарат управління – 20 тар. ставок (додаток №1);
- МБК №1 – 10 тар. ставок (додаток №2);
- МБК №2 – 6,5 тар. ставок (додаток №3);
- ДНЗ «Малятко» - 47,5 тар. ставок (додаток №4);
- ДНЗ «Теремок» - 31,55 тар. ставок (додаток №5);
- відділ «Благоустрою м/ради» - 13 тар. ставок з 01.01.2014 року по 31.12.14 року та на 17
тар. ставок з 01.04.2014 року по 10.10.2014 року( додаток №6).

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2014 р. №5
Про затвердження акта
обстеження вулиць міста
на проведення поточного,
капітального ремонту та
щебеневу висипку
дорожнього покриття.
Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Вирішили: Затвердити акт обстеження вулиць міста на проведення ремонту дорожнього
покриття в 2014 році (додається).

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2014 р. №6
Про делегування функцій
замовника комунальному
підприємству «Комунсервіс».
Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею
33 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та в зв’язку з необхідністю
виконання в 2014 році робіт по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об’єктів
житлово-комунального господарства міста.

Вирішили: 1.Делегувати генеральному підряднику - комунальному підприємству
«Комунсервіс» Червонозаводської міської ради функції замовника на капітальний ремонт,
реконструкцію,

будівництво

об’єктів

житлово-комунального

господарства

міста

Червонозаводське, по яких дане підприємство визначене головним розпорядником коштів на
2014 рік.
2. КП «Комунсервіс» внести відповідні зміни до статуту для виконання пункту 1 даного
рішення.
3. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань
комунальної

власності,

житлово-комунального

господарства,

розвитку

суб’єктів

підприємництва, торгівлі та побуту (голова постійної комісії – В. О. Мусієнко), постійній
комісії з питань будівництва, транспорту, зв’язку, земельних відносин, екології та охорони
навколишнього природного середовища (голова комісії – Н.В. Куліш), постійній комісії з
питань стратегічного розвитку, планування, бюджету і фінансів (голова комісії -

Т.Ф.

Дериведмідь ), секретарю міської ради Л.О. Мащенко та заступнику міського голови С.В.
Добрулі, а організацію його виконання – директору комунального підприємства «Комунсервіс»
В.І. Радьку.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2014 р. №7
Про затвердження договорів.
Керуючись пунктом 43 частини 1 статті

26 Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні»

Вирішили: Затвердити договора, укладені міським головою, а саме:
- договір № 114 від 18.12.2013 року з ФОП Гордіяном О.В. на капітальне будівництво
міського парку – центру соціально-культурного розвитку населення у природному середовищі,
сума – 446 142,22 грн.;
- договір № 115 від 10.10.2013 року з ПОКВКП «Полтава-паливо» на купівлю-продаж
вугілля, сума – 20 000,00 грн.;
- договір № 232 від 20.08.2013 року з ПАТ «Полтавагаз» на повірку лічильників
природного газу, сума – 647,26 грн.;
- договір № 116 від 17.10.2013 року з ПП «Океан» на проведення капітального ремонту
дороги по проспекту Миру (на ділянці між вулицями Космічною та Тополиною), сума – 273
156,00 грн.;
- договір № 118 від 18.10.2013 року з КП «Лохвиця» на надання послуг телевишки, сума
–909,96 грн.;
- договір № 119 від року з ФОП Трубніковим Ю.А. на постачання продуктів харчування,
сума – 30 000,00 грн.;
- договір № 111-ЕГО від 21.11.2013 року з ТОВ «Біном-Груп» на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки по вул. Польовій,2а, сума – 3 000,00 грн.;
- договір № 126 від 21.11.2013 року з ЦРА №116-філією ПОКП «Полтавафарм» на
постачання медикаментів, сума – 2 000,00 грн.;
- договір № 19 від 21.11.2013 року з КП «Комунсервіс» на проведення поточного
ремонту каналізаційного колектора по вул. Робітничій,2/15, сума – 6 546,86 грн.;
- договір № 127 від 19.11.2013 року з ФОП Воробйовим І.С. на постачання новорічних
подарунків, сума – 3 545,30 грн.;

- договір № 128 від 21.11.2013 року з ФОП Трубніковим Ю.А. на купівлю-продаж
новорічних подарунків, сума – 5 830,70 грн.;
- договір № 112-ЕГО від 12.12.2013 року з ТОВ «Біном-груп» на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки по вул. Леніна,1а, сума – 3 000,00 грн.;
- договір № 129 від 27.11.2013 року з ФОП Ригою М.В. на постачання автозапчастин,
сума – 450,00 грн.;
- договір № 132 від 18.12.2013 року з ФОП Коротенком О.Б. на надання послуг по
здійсненню авторського нагляду, сума – 4 888,00 грн.;
- договір № 21 від 17.12.2013 року з КП «Комунсервіс» на проведення поточного
ремонту мережі внутрішнього освітлення в ДНЗ «Малятко», сума – 766,37 грн.;
- договір № 4 від 18.12.2013 року з ФОП Марковим В.М. на надання послуг по
здійсненню технічного нагляду, сума – 4 888,00 грн.;
- договір № 22 від 24.12.2013 року з КП «Комунсервіс» на проведення поточного
ремонту вводу холодної води в буд.№20 по вул. Червоноармійській, сума – 2 721,12 грн.;
- договір № 20 від 24.12.2013 року з КП «Комунсервіс» на проведення поточного
ремонту внутрішньої водопровідної мережі в МБК №1, сума – 1 767,07 грн.;
- договір № 69 від 19.12.2013 року з ФОП Гордіяном О.В. на проведення поточного
ремонту даху кооперативу «Мрія» по вул. Червоноармійській,3а, сума – 10 295,00 грн.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2014 р. №8
Про затвердження рішення
виконавчого комітету.
Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Вирішили: 1. Затвердити рішення виконавчого комітету № 165 від 24.12.2013 року «Про
затвердження Положення про порядок залучення, розмір і використання коштів пайової участі
у

створенні

розвитку

інженерно-транспортної

та

соціальної

інфраструктури

м.Червонозаводське».
2. Рішення шостої сесії міської ради шостого скликання від 12.04.2011 року № 5 «Про
затвердження Положення про цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури міста Червонозаводське» визнати таким, що втратило чинність.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2014 р. №9
Про затвердження плану роботи
Червонозаводської міської ради
на 2014 рік.
Керуючись пунктом 7 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні».
Вирішили: Затвердити план роботи міської ради на 2014 рік (додається).

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2014 р. №10
Про орендну плату за користування
земельними ділянками для
городництва на 2014 рік.
Згідно статті 36 Земельного кодексу України, пункту 5 статті 19 Закону України «Про
оренду землі» та статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Вирішили: За земельні ділянки, що надаються громадянам під городництво в межах
Червонозаводської міської ради встановити орендну плату в розмірі 5,00 грн. за 0,01 га.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2014 р. №11
Про визначення земельної ділянки
в центральній частині міста для
впорядкування та благоустрою.
З метою впорядкування та благоустрою центральної частини міста, а також керуючись
статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Вирішили:

Визначити

земельну ділянку,

орієнтовною

площею

0,03 га,

для

реконструкції тротуару та пішохідної зони від вулиці Матросова до вулиці Комсомольська з
влаштуванням окремих елементів благоустрою для відпочинку населення (схема додається).

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2014 р. №12
Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки
земельної ділянки.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та розглянувши клопотання ФОП Дериведмідь Тамари Федорівни
про надання дозволу на купівлю-продаж земельної ділянки, з метою забезпечення ефективного
використання земельного фонду міста, залучення додаткових коштів до міського бюджету для
успішної реалізації програми соціально-економічного та культурного розвитку міста та
врегулювання

механізму

вирішення

питання

щодо

приватизації

земельних

ділянок

несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності.

Вирішили: 1. Надати дозвіл Червонозаводській міській раді на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0125 га по вул. Комсомольській, 15 «а»
м. Червонозаводське, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що знаходиться в
оренді ФОП Дериведмідь Тамари Федорівни.
2. Доручити міському голові укласти договір з організацією, яка має відповідну ліцензію
на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0125 га по
вул. Комсомольській, 15 «а» м. Червонорзаводське для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі, що знаходиться в оренді ФОП Дериведмідь Тамари Федорівни.
3. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки подати на затвердження у
встановлену законом порядку.
4. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2014 р. №13
Про продаж земельної ділянки
несільськогосподарського
призначення.

З метою сприяння соціально-економічному розвитку міста, керуючись ст.ст.127,128
Земельного Кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України № 381 від 22.04.2009р.
“Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання
земельної ділянки державної та комунальної власності”, статтею 25 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні».

Вирішили: 1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки
несільськогосподарського призначення площею 0,0428 га по вул. Матросова, 32 «а»

в

м.Червонозаводське Шиліну Ігорю Миколайовичу для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі.
2. Затвердити вартість земельної ділянки площею 0,0428 га в сумі 97700,00 грн.
(дев’яносто сім тисяч сімсот грн. 00 коп.), з розрахунку за 1 кв.м. земельної ділянки – 228,27
грн. (двісті двадцять вісім грн. 27 коп.) на

підставі звіту про експертно-грошову оцінку

земельної ділянки.
3. Передати у власність Шиліну Ігорю Миколайовичу земельну ділянку площею 0,0428
га по вул. Матросова, 32 «а» для будівництва та обслуговування будівель торгівлі шляхом
продажу за 97700,00 грн. ( дев’яносто сім тисяч сімсот грн. 00 коп.), при цьому врахувавши
попередньо сплачені кошти в розмірі 3000,00 грн. (три тисячі грн. 00 коп.)

згідно договору

про сплату авансового платежу в рахунок оплати ціни земельної ділянки №1212-ЕГО.
Залишкова вартість до сплати становить 94700,00 грн. (дев’яносто чотири тисячі сімсот грн. 00
коп.).
4. Шиліну І.М. сплатити вартість земельної ділянки шляхом перерахування коштів на
спеціальний рахунок Червонозаводської міської ради.

5. Доручити міському голові укласти договір купівлі - продажу земельної ділянки за
ціною та на умовах, визначених цим рішенням.
6. Витрати на оформлення договору купівлі-продажу покласти на покупця земельної
ділянки.
7. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2014 р. №14
Про розгляд заяв Шиліна І.М.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України та відповідно до поданих клопотань.

Вирішили: 1. Вилучити з користування Шиліна Ігоря Миколайовича земельні ділянки, а
саме:
- площею 35 м2 по вул. Матросова, 32 «а» м. Червонозаводське;
- площею 1018 м2 по вул. Жовтнева, 11 м. Червонозаводське;
- площею 600 м2 по вул. Жовтнева, 11 м. Червонозаводське.
2. Рішення набуває чинності з 01.02.2014 року.
3. Рішення ради №13 від 03.04.2012 року, №32 від 15.08.2012 року, №15 від 09.11.2012
року – скасувати.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2014 р. №15
Про надання дозволу на розробку
технічної документації із
землеустрою щодо встановлення
меж в натурі (на місцевості).

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним Кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.

Вирішили: 1. Задовольнити прохання та надати дозвіл на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
ФОП Шиліну Ігорю Миколайовичу площею 0,1618 га по вул. Жовтнева, 11 м.Червонозаводське
для

розміщення

та

обслуговування

підсобних

допоміжних

будівель

та

зберігання

автотранспортних засобів.
2. Після введення відомостей про земельну ділянку до державного земельного кадастру,
заявнику подати технічну документацію із землеустрою до міської ради для розгляду та
затвердження у встановленому законом порядку.
3. Рішення набуває чинності з дня прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2014 р. №16
Про надання дозволу на розробку
технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж
в натурі (на місцевості).
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним Кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.

Вирішили: 1. Задовольнити прохання та надати дозвіл на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж в натурі (на місцевості) мешканцю
м.Червонозаводське Лук’янову Олександру Андрійовичу із земель громадської і житлової
забудови, по вул. Проектна, (…) орієнтовною площею 0,0024 га для будівництва і
обслуговування індивідуального гаража.
2. Після введення відомостей про земельну ділянку до державного земельного кадастру,
заявнику подати технічну документацію із землеустрою до міської ради для розгляду та
затвердження у встановленому законом порядку.
3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2014 р. №17
Про розгляд заяви ФОП Трубнікова Ю.А.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», пунктом 7 статті 128 Земельного кодексу України та відповідно до
поданого клопотання.

Вирішили:

1.

В зв’язку з

купівлею земельної ділянки

площею 0,0236 га

несільськогосподарського призначення та повною сплатою ціни за земельну ділянку по вул.
Комсомольській, 2 «д», припинити дію договору оренди на користування земельною ділянкою
від 12.06.2013 року з ФОП Трубніковим Юрієм Анатолійовичем.
2. Земельному відділу міської ради внести відповідні зміни в земельно-облікову
документацію.
3. Рішення набуває чинності з 01.01.2014 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2014 р. №18
Про внесення змін до рішення
міської ради.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України.

Вирішили: 1. Внести зміни до рішення ради №12 від 09.08.2013 року
затвердження технічної документації із

«Про

землеустрою щодо встановлення меж земельної

ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує громадянам право власності на земельні ділянки
(присадибні ділянки)», а саме:
- Капленку Олександру Миколайовичу по вул. Жовтневій(…), цифри «0,0024» для
будівництва та обслуговування індивідуального гаража № (…) замінити цифрами «0,0029»;
- Капленку Олександру Миколайовичу по вул. Жовтневій(…), цифри «0,0030» для
будівництва та обслуговування індивідуального гаража № (…), замінити цифрами «0,0029»;
- Капленку Олександру Миколайовичу по вул. Жовтневій(…), цифри «0,0030» для
будівництва та обслуговування індивідуального гаража № (…), замінити цифрами «0,0027».
2. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2014 р. №19
Про розгляд клопотання Гайдая В.М.

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.

Вирішили: 1. В зв’язку зі зміною власника будівель та споруд розташованих в
м.Червонозаводське по вул. Польова(…), припинити дію договору оренди №866 від 31.12.2010
року з Гайдаєм Володимиром Миколайовичом.
2. Земельному відділу міської ради укласти договір оренди на користування земельною
ділянкою по вул. Польова,(…) площею 3,8157 га з ТзОВ «Українська Агропромислова група
«Ексол».
3. Рішення набуває чинності з 01.01.2014 року.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2014 р. №20
Про розгляд клопотання ПАТ
«Червонозаводський хлібозавод».
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», рішенням ради №10 від 21.06.2013 року «Про затвердження ставок
земельного податку та ставок орендної плати у відсотках до нормативної грошової оцінки
земель м. Червонозаводське та с. Вишневе».

Вирішили: Відмовити Публічному Акціонерному Товариству «Червонозаводський
хлібозавод», в зменшенні ставки орендної плати за користування земельною ділянкою.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2014 р. №21
Про розгляд клопотання
ФОП Барабаша О.А.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», рішенням ради №10 від 21.06.2013 року «Про затвердження ставок
земельного податку та ставок орендної плати у відсотках до нормативної грошової оцінки
земель м. Червонозаводське та с. Вишневе» та відповідно до поданого клопотання.

Вирішили: 1. Встановити ставку орендної плати на 2014 рік за користування земельною
ділянкою по вул. П.Мирного площею 0,05037 га на рівні 2013 р.
2. Рішення набуває чинності з 01.01.2014 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2014 р. №22
Про розгляд клопотання
ФОП Зленка Ю. Г.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», рішенням ради №10 від 21.06.2013 року «Про затвердження ставок
земельного податку та ставок орендної плати у відсотках до нормативної грошової оцінки
земель м. Червонозаводське та с. Вишневе» та відповідно до поданого клопотання.

Вирішили: 1. Встановити ставку орендної плати на 2014 рік за користування земельною
ділянкою по вул. Польовій, 3 «б» площею 0,0429 га на рівні 2013 р.
2. Рішення набуває чинності з 01.01.2014 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2014 р. №23
Про надання дозволу на розробку
технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж
в натурі (на місцевості).

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним Кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.

Вирішили: 1. Задовольнити прохання та надати дозвіл на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Цікалу Анатолію Анатолійовичу, орієнтовною площею 0,1514 га,

по вул. Жовтнева,

(…) м. Червонозаводське, для розміщення та обслуговування підсобних допоміжних будівель
та зберігання автотранспортних засобів.
2. Після введення відомостей про земельну ділянку до державного земельного кадастру,
заявнику подати технічну документацію із землеустрою до міської ради для розгляду та
затвердження у встановленому законом порядку.
3. Рішення набуває чинності з дня прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2014 р. №24

Про надання дозволу на розробку
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж в натурі
(на місцевості).

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним Кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.

Вирішили: 1. Задовольнити прохання та надати дозвіл на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Міхурі

Олександру

вул.Червоноармійській,(…)

Вікторовичу,

орієнтовною

площею

0,0024 га,

по

м. Червонозаводське, для будівництва та обслуговування

індивідуального гаража.
2. Після введення відомостей про земельну ділянку до державного земельного кадастру,
заявнику подати технічну документацію із землеустрою до міської ради для розгляду та
затвердження у встановленому законом порядку.
3. Рішення набуває чинності з дня прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2014 р. №25

Про розгляд клопотання ФОП Кунпан О.А.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, в зв’язку з

нездійсненням

підприємницької діяльності та відповідно до поданого клопотання.

Вирішили: 1. Вилучити з користування ФОП Кунпан Оксани Анатоліївни земельну
ділянку площею 0,025га по вул. Матросова, 19.
2. Земельному відділу внести відповідні зміни в земельно-облікову документацію.
3. Рішення набуває чинності з 01.02.2014 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2014 р. №26

Про внесення змін до рішення
міської ради.

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні».

Вирішили: 1. Внести зміни до рішення ради №13 від 09.08.2013 року «Про
затвердження технічної документації щодо складання документів, що посвідчують право
користування (оренди) на земельні ділянки», від 09.08.2013 року, а саме:
- преамбулу викласти в новій редакції «Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості), що
посвідчують право користування (оренди) на земельні ділянки»;
- у підпункті 3 пункту 1 цифри «0,0036» замінити на цифри «0,0040».
2. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2014 р. №27

Про затвердження технічної
документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості),
що посвідчують право власності
(індивідуальні гаражі).

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 121 Земельного Кодексу України та відповідно до поданих
клопотань.

Вирішили: 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності на земельну
ділянку Чернушенко Ользі Василівні та Цуманенко Ніні Василівні по вул. Робітничій (…)
м. Червонозаводське, у спільну часткову

власність, земельну ділянку площею 0,0025 га, за

кадастровим номером (…), для будівництва та обслуговування індивідуального гаража.
2. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2014 р. №28
Про внесення змін до рішення №44
другої сесії міської ради шостого
скликання від 30.11.2010 року «Про
умови оплати праці міського голови
м. Червонозаводське».
Керуючись

статтею

21

Закону

України

«Про

службу

в

органах

місцевого

самоврядування», статтею 33 Закону України «Про державну службу», постановою Кабінету
Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати
праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших
органів».

Вирішили: 1. Внести зміни до рішення №44 другої сесії міської ради шостого скликання
від 30.11.2010 року «Про умови оплати праці міського голови м.Червонозаводське», замінивши
в пункті 2 цифру «120» на цифру «125» та доповнити пунктом 6 слідуючого змісту: «6. Рішення
чинне на період повноважень ради шостого скликання».
2. Рішення набуває чинності з 01.01.2014 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2014 р. №29
Про внесення змін до рішення №45
другої сесії міської ради шостого
скликання від 30.11.2010 року «Про
умови оплати праці заступника
міського голови з виконавчої
роботи м. Червонозаводське».
Керуючись

статтею

21

Закону

України

«Про

службу

в

органах

місцевого

самоврядування», статтею 33 Закону України «Про державну службу», постановою Кабінету
Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати
праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших
органів».

Вирішили: 1. Внести зміни до рішення №45 другої сесії міської ради шостого скликання
від 30.11.2010 року «Про умови оплати праці заступника міського голови з виконавчої роботи
м.Червонозаводське», замінивши в пункті 2 цифру «120» на цифру «125» та доповнити пунктом
6 слідуючого змісту: «6. Рішення чинне на період повноважень ради шостого скликання».
2. Рішення набуває чинності з 01.01.2014 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2014 р. №30
Про обговорення політичної
ситуації в державі.
Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
обговоривши політичну ситуацію в державі.

Вирішили: 1. Підтримати рішення Народного Віче від 28.01.2014 року.
2. Направити звернення до Президента України та Верховної ради України (додається).

Міський голова

В. Сидоренко

Додаток до рішення №30
від 28.01.2014р. тридцять другої
сесії міської ради шостого
скликання

На підтримку рішення Народного Віче від 28.01.2014року.
Звернення депутатів Червонозаводської міської ради
до Президента України та народних депутатів України
Висловлюючи волю жителів міста Червонозаводське, та свою позицію, як представників
територіальної громади в органі місцевого самоврядування, пропонуємо:
1. Звільнити всіх заарештованих активістів майдану, як у Києві, так і в регіонах, а також
політичного в'язня Тимошенко Ю.В.;
2. Закрити кримінальні провадження проти активістів майдану та припинити їх
переслідування;
3. Скасувати Закони прийняті Верховною Радою України 16 січня 2014 року, які
обмежують конституційні права громадян;
4. Негайно вирішити питання щодо відставки діючого уряду;
5. Повернути підрозділи міліції та спец підрозділи на місця їх постійної дислокації;
6. Повернути Конституцію України в редакції 2004 року, забезпечити право обласних та
районних рад утворювати виконавчі комітети;
7. Закликаємо, до одночасного проведення виборів Президента України та Верховної Ради
України восени 2014 року є цивілізованим виходом з політичної кризи, що відповідає
світовим демократичним стандартам.
Сподіваємося, що позиція народу буде почута, бо від сьогоднішніх дій залежить
демократичне, мирне та спокійне майбутнє України, як єдиної держави.

