ПЕРЕЛІК РІШЕНЬ
прийнятих на сорок третій сесії Червонозаводської
міської ради шостого скликання від 28.01.2015 року.
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Перелік рішень
Звіт про виконання міського бюджету за 2014 рік.
Про затвердження міського бюджету на 2015 рік.
Про затвердження в новій редакції Положення про єдиний податок.
Про встановлення ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
Про затвердження Положення про порядок нарахування та сплати транспортного
податку, як складової податку на майно.
Про затвердження Положення про порядок нарахування та сплати земельного
податку, юридичними та фізичними особами, як складової податку на майно.
Про затвердження Положення про порядок нарахування та сплати податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, як складової податку на майно.
Про звільнення від сплати земельного податку окремих категорій
землекористувачів.
Про встановлення пільги з податку з об’єктів нежитлової нерухомості.
Про встановлення пільги з податку з об’єктів нежитлової нерухомості.
Про затвердження Положення про порядок присвоєння звання «Почесний
громадянин міста Червонозаводське».
Про розгляд заяви ФОП Онасенка А.П.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право користування
(оренди).
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право користування
(оренди).
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право користування
(оренди).
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право користування
(оренди).
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право користування
(оренди).
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право користування
(оренди).
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право користування
(оренди).
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право оренди.
Про розгляд заяви Клепач І.В.
Про внесення змін в рішення ради.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності
(присадибна ділянка).
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право комунальної
власності на земельну ділянку.
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Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Про розгляд заяви ФОП Шеффера О.Г.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Про продовження дії договорів на 2015 рік.
Про внесення змін в рішення ради.
Про умови оплати праці міського голови м. Червонозаводське.
Про умови оплати праці заступника міського голови з виконавчої роботи
м. Червонозаводське.
Про затвердження плану роботи Червонозаводської міської ради на 2015 рік.
Про затвердження структури, загальної чисельності, штатного розпису апарату
міської ради та її виконавчого органу, установ міської ради.
Про передачу нежитлових будівель та споруд у користування.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 28.01.2015 р. №1

РІШЕННЯ

Звіт про виконання міського
бюджету за 2014 рік.
Керуючись підпунктом 23 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні».
Вирішили: 1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2014 рік по доходах у
сумі 12 004 063 грн., в тому числі: доходи загального фонду 10 021 398 грн., доходи
спеціального фонду 1 982 665 грн.
2. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2014 рік по видатках у сумі
10 988 706 грн. в тому числі: видатки загального фонду 9 548 766

грн., видатки спеціального

фонду 1 439 940 грн.
3. Затвердити довідки про зміни доходної та видаткової частини бюджету за 2014 рік.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 28.01.2015 р. №2

РІШЕННЯ

Про затвердження міського
бюджету на 2015 рік.
Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Законом України «Про Державний бюджет на 2015 рік» та беручи до уваги рішення
Лохвицької районної ради «Про районний бюджет на 2015 рік» від 22.01.2015 року.
Вирішили: 1. Визначити на 2015 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 12 970,9 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду
міського бюджету 11 900,4 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 1 070,5 тис.
грн., у тому числі бюджету розвитку 1 070,5 тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;
- видатки міського бюджету у сумі 12 970,9 тис. грн., в тому числі видатки загального
фонду бюджету 11 066,9 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету 1 904,0 тис. грн.;
- профіцит міського бюджету у сумі 833,5 тис. грн., в тому числі загального фонду
міського бюджету 833,5 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із
загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком №2 до цього
рішення.
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 833,5 тис. грн. згідно з додатком
№2 до цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету
на 2015 рік, у тому числі по загальному фонду 11 066,9 тис. грн. та спеціальному фонду 1 904,0
тис. грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі
40,0 тис. грн.
4. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього
рішення.
5. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за
рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №5 до цього рішення.
6. Затвердити на 2015 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 20,0 тис. грн.
7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на
2015 рік 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);
- поточні трансферти населенню (код 2270).
8. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм
згідно з додатком №6 до цього рішення.
9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міській раді
отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету, пов’язаних із забезпеченням
захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок
коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за

користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного
періоду.
10. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку
потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, відповідно до встановлених
законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на
проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення,
природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити
ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи
виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
11. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2015 рік до доходів належать
надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України.
12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2015
рік у частині доходів є надходження, визначені ст.691 Бюджетного кодексу України.
13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2015
рік у частині фінансування є надходження, визначені ст.71 Бюджетного кодексу України.
14. 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.
15. В процесі виконання міського бюджету, 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 фондах бюджету Червонозаводської міської ради.
16. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2015 р. №3
Про затвердження в новій редакції
Положення про єдиний податок.
Керуючись п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.12.4
ст.12 Податкового Кодексу України із змінами внесеними

Законом України від 28 грудня

2014 року №71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України

та деяких

законодавчих актів України щодо податкової реформи» та з метою зміцнення матеріальної та
фінансової

бази місцевого самоврядування, а також сприяння соціально-економічного

розвитку міста.
Вирішили: 1. Затвердити Положення про єдиний податок (додаток 1 додається).
2. Встановити ставки єдиного податку для суб'єктів господарської діяльності - фізичних
осіб, які здійснюють діяльність у м. Червонозаводське та класифікувати їх по виду
господарської діяльності (додаток 2 додається).
3. Вважати таким , що втратило чинність рішення 37 сесії міської ради 6 скликання від
26.06.2014 року № 3 «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2015 рік на території
Червонозаводської міської ради».
4. Опублікувати дане рішення в черговому номері газети «Червонозаводський вісник»
та оприлюднити на сайті Червонозаводської міської ради.
5. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2015 року.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради
з питань стратегічного розвитку, планування бюджету і фінансів ( Дериведмідь Т.Ф.).

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2015 р. №4
Про встановлення ставки акцизного податку
з реалізації суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
Відповідно п.24 ст.26

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

п.215.3.10 Податкового кодексу України зі змінами, внесеними Законом України "Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
податкової реформи" та з метою зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого
самоврядування, а також сприяння соціально-економічного розвитку міста
Вирішили: 1. Встановити ставку акцизного податку з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у розмірі 5 відсотків від вартості (з
податком на додану вартість).
2. Рішення набирає чинності з 01 січня 2015 року.
3. Дане рішення оприлюднити в газеті «Червонозаводський вісник» та на сайті
Червонозаводської міської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з
питань стратегічного розвитку, планування бюджету і фінансів (Дериведмідь Т.Ф.) та на
постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального
господарства, розвитку суб’єктів підприємництва, торгівлі та побуту (Мусієнко В.О.).

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2015 р. №5
Про затвердження Положення
про порядок нарахування та
сплати транспортного податку,
як складової податку на майно.
Керуючись п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.12.4
ст.12 Податкового Кодексу України із змінами, внесеними Законом України від 28 грудня
2014 року №71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо податкової реформи», та з метою зміцнення матеріальної та
фінансової бази місцевого самоврядування, а також сприяння соціально-економічного
розвитку міста.
Вирішили:

1.

Затвердити

Положення

про

порядок

нарахування

та

сплати

транспортного податку, як складової податку на майно (додається).
2. Оприлюднити дане

рішення в газеті «Червонозаводський вісник» та на сайті

Червонозаводської міської ради.
3. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2015 року.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради
з питань стратегічного розвитку, планування бюджету і фінансів (Дериведмідь Т.Ф.).

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2015 р. № 6
Про затвердження Положення про
порядок нарахування та сплати
земельного податку, юридичними
та фізичними особами,
як
складової податку на майно.
Керуючись пунктом 28 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", Податковим Кодексом України із змінами внесеними Законом України від 28 грудня
2014 року №71-VІІІ "Про внесення змін до Податкового кодексу України

та деяких

законодавчих актів України щодо податкової реформи", з метою зміцнення матеріальної та
фінансової бази місцевого самоврядування, а також сприяння соціально-економічного
розвитку міста.
Вирішили: 1. Затвердити Положення про порядок нарахування та сплати земельного
податку юридичними та фізичними особами, як складової податку на майно (додається).
2. Рішення набирає чинності з 1 січня 2015 року.
3. Зобов’язати Державну фіскальну службу здійснювати контроль за правильністю
обчислення та своєчасністю сплати земельного податку юридичними та фізичними особами,
як складової податку на майно.
4. Забезпечити оприлюднення даного рішення в газеті «Червонозаводський вісник» та
на сайті Червонозаводської міської ради.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з
питань будівництва, транспорту, зв’язку, земельних відносин, екології та охорони
навколишнього природного середовища ( Куліш Н.В.)

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2015 р. №7
Про затвердження Положення про порядок
нарахування та сплати податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, як складової податку на майно.
Керуючись п. 24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.12.4
ст. 12 Податкового Кодексу України із змінами внесеними Законом України від 28 грудня
2014 року №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо податкової реформи» та з метою зміцнення матеріальної та
фінансової бази місцевого самоврядування, а також сприяння соціально – економічного
розвитку міста.
Вирішили: 1. Затвердити Положення про порядок нарахування та сплати податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, як складової податку на майно (додається).
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення 37 сесії міської ради 6 скликання від
26.06.2014 року № 3 «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2015 рік на території
Червонозаводської міської ради».
3. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2015 року.
4. Оприлюднити дане рішення в газеті «Червонозаводський вісник» та на сайті
Червонозаводської міської ради.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради
з питань стратегічного розвитку, планування бюджету і фінансів ( Дериведмідь Т.Ф.).

Міський голова

В.Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2015 р. №8
Про звільнення від сплати
земельного податку окремих
категорій землекористувачів.
Керуючись пунктом 28 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", Податковим Кодексом України із змінами внесеними Законом України від 28 грудня
2014 року №71-VІІІ "Про внесення змін до Податкового кодексу України

та деяких

законодавчих актів України щодо податкової реформи" та Положення про порядок
нарахування та сплати земельного податку юридичними та фізичними особами, як складової
податку на майно.
Вирішили: 1. Затвердити перелік землекористувачів, звільнених від земельного
податку: органи державної влади та органи місцевого самоврядування, заклади, установи та
організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів,
дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності

і джерел

фінансування, заклади культури, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної
культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих
бюджетів.
2. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2015 року.
3. Оприлюднити дане рішення в газеті «Червонозаводський вісник» та на сайті
Червонозаводсьої міської ради.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2015 р. №9
Про встановлення пільги з податку
з об’єктів нежитлової нерухомості.
Керуючись п. 24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.12.4
ст. 12 Податкового Кодексу України із змінами внесеними Законом України від 28 грудня
2014 року №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо податкової реформи» та Положення про порядок
нарахування та сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, як
складової податку на майно та відповідно до поданого клопотання.
Вирішили: 1. Встановити пільгу з податку на нерухоме майно нежитлової нерухомості,
що перебувають у власності Лохвицького технологічного технікуму ПДАА площею
42 506,5м2.
2. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2015 року.
3. Оприлюднити на сайті Червонозаводської міської ради.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 28.01.2015 р. №10

РІШЕННЯ

Про встановлення пільги з податку
з об’єктів нежитлової нерухомості.
Керуючись п. 24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
п.12.4 ст. 12 Податкового Кодексу України із змінами внесеними Законом України від 28
грудня 2014 року №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» та Положення про порядок
нарахування та сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, як
складової податку на майно та відповідно до поданого клопотання.
Вирішили: 1. Встановити пільгу з податку на нерухоме майно об’єктам
нежитлової нерухомості, які є власністю релігійних громад міста.
2. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2015 року.
3. Оприлюднити на сайті Червонозаводської міської ради.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2015 р. №11
Про затвердження Положення
про порядок присвоєння звання
«Почесний громадянин міста
Червонозаводське».
З метою вшанування громадян, які внесли значний особистий внесок у соціальноекономічний та культурний розвиток міста, відповідно до статті 25 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»
Вирішили: 1. Затвердити Положення про порядок присвоєння звання «Почесний
громадянин міста Червонозаводське» (додається).
2. Скасувати рішення двадцять шостої сесії міської ради п’ятого скликання № 5 від
28.05.2008 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2015 р. №12
Про розгляд заяви ФОП Онасенка А.П.
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.Задовольнити прохання ФОП Онасенка Анатолія Петровича про
зменшення ставки орендної плати за користування земельною ділянкою по вул.
Матросова, 12а, залишивши її на рівні 3%, в зв’язку з тим, що на даний час
підприємницька діяльність за вказаною адресою ним не здійснюється.
2.Земельному відділу внести відповідні зміни у договір оренди.
3.Рішення набуває чинності з 01.02.2015 року та діє по 31.12.15 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2015 р. №13
Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості), що
посвідчує право користування
(оренди).
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 121 Земельного Кодексу України, Законом України «Про
оренду землі» та відповідно до поданого клопотання.
Вирішили: 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Пилипку Олегу Григоровичу по
вул. Ватутіна, (...) гараж №(...) в м. Червонозаводське, площею 0,0072 га (кадастровий номер
(...), для будівництва індивідуального гаража.
2. Передати в користування на умовах оренди вищевказану земельну ділянку.
3. Зареєструвати за територіальною громадою м. Червонозаводське право власності на
земельну ділянку.
4. Рішення набуває чинності з 01.02.2015 року.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2015 р. №14
Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості), що
посвідчує право користування
(оренди).
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 121 Земельного Кодексу України, Законом України «Про
оренду землі» та відповідно до поданого клопотання.
Вирішили: 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Виноградському Володимиру Миколайовичу по
вул. Ватутіна, (...) гараж №(...) в м. Червонозаводське, площею 0,0024 га (кадастровий номер
(...), для будівництва індивідуального гаража.
2. Передати в користування на умовах оренди вищевказану земельну ділянку.
3. Зареєструвати за територіальною громадою м. Червонозаводське право власності на
земельну ділянку.
4. Рішення набуває чинності з 01.02.2015 року.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2015 р. №15
Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості), що
посвідчує право користування
(оренди).
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 121 Земельного Кодексу України, Законом України «Про
оренду землі» та відповідно до поданого клопотання.
Вирішили: 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Помпі Роману Миколайовичу по
вул. Ватутіна, (...) гараж №(...) в м. Червонозаводське, площею 0,0032 га (кадастровий номер
(...), для будівництва індивідуального гаража.
2. Передати в користування на умовах оренди вищевказану земельну ділянку.
3. Зареєструвати за територіальною громадою м. Червонозаводське право власності на
земельну ділянку.
4. Рішення набуває чинності з 01.02.2015 року.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2015 р. №16
Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості), що
посвідчує право користування
(оренди).
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 121 Земельного Кодексу України, Законом України «Про
оренду землі» та відповідно до поданого клопотання.
Вирішили: 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Помпі Роману Миколайовичу по
вул. Ватутіна, (...) гараж №(...) в м. Червонозаводське, площею 0,0026 га (кадастровий номер
(...), для будівництва індивідуального гаража.
2. Передати в користування на умовах оренди вищевказану земельну ділянку.
3. Зареєструвати за територіальною громадою м. Червонозаводське право власності на
земельну ділянку.
4. Рішення набуває чинності з 01.02.2015 року.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2015 р. №17
Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості), що
посвідчує право користування
(оренди).
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 121 Земельного Кодексу України, Законом України «Про
оренду землі» та відповідно до поданого клопотання.
Вирішили: 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Діброві Олесі Віталіївні по вул. Ватутіна, (...)
гараж №(...) в м. Червонозаводське, площею 0,0067га (кадастровий номер (...), для будівництва
індивідуального гаража.
2. Передати в користування на умовах оренди вищевказану земельну ділянку.
3. Зареєструвати за територіальною громадою м. Червонозаводське право власності на
земельну ділянку.
4. Рішення набуває чинності з 01.02.2015 року.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2015 р. №18
Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості), що
посвідчує право користування
(оренди).
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 121 Земельного Кодексу України, Законом України «Про
оренду землі» та відповідно до поданого клопотання.
Вирішили: 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Гайдарову Олександру Вячеславовичу по вул.
Ватутіна, (...) гараж №(...) в м. Червонозаводське, площею 0,0075 га (кадастровий номер (...),
для будівництва індивідуального гаража.
2. Передати в користування на умовах оренди вищевказану земельну ділянку.
3. Зареєструвати за територіальною громадою м. Червонозаводське право власності на
земельну ділянку.
4. Рішення набуває чинності з 01.02.2015 року.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2015 р. №19
Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості), що
посвідчує право користування
(оренди).
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 121 Земельного Кодексу України, Законом України «Про
оренду землі» та відповідно до поданого клопотання.
Вирішили: 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Дубінському Олегу Миколайовичу по вул.
Ватутіна, (...) гараж №(...) в м. Червонозаводське, площею 0,0100 га (кадастровий номер (...),
для будівництва індивідуального гаража.
2. Передати в користування на умовах оренди вищевказану земельну ділянку.
3. Зареєструвати за територіальною громадою м. Червонозаводське право власності на
земельну ділянку.
4. Рішення набуває чинності з 01.02.2015 року.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2015 р. №20
Про затвердження технічної
документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості),
що посвідчує право оренди.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 121 Земельного Кодексу України, Законом України
«Про оренду землі» та відповідно до поданого клопотання.
Вирішили: 1. Затвердити Приватному Акціонерному Товариству «МТС Україна»
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення

меж земельної ділянки в

натурі (на місцевості) площею 0,0625 га по вул. Червоноармійська, (...), в м.
Червонозаводське, (кадастровий номер (...), для розміщення та експлуатації інших
технічних засобів зв’язку.
2. Передати в користування на умовах оренди вищевказану земельну ділянку.
3. Зареєструвати за територіальною громадою м. Червонозаводське право власності
на земельну ділянку.
4. Рішення набуває чинності з 01.02.2015 року.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 28.012015 р. №21

РІШЕННЯ

Про розгляд заяви Клепач І.В.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.
Вирішили: 1. Вилучити у Клепач Ірини Василівни з користування земельну
ділянку площею 0,0030 га по вул. Ватутіна, надану для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі, в зв’язку з тим, що добудова до існуючої тимчасової споруди
здійснюватись не буде.
2. Припинити дію договора оренди №870 від 30.12.2010 року.
3. Рішення набуває чинності з 01.02.2015 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2015 р. №22
Про внесення змін в рішення ради.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.
Вирішили: 1. Внести зміни в рішення ради №22 від 08.12.2014 року «Про надання
дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності (присадибна ділянка)», а саме:
в преамбулі слово «власності» замінити на слово «оренди».
2. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2015р. №23
Про затвердження технічної
документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості),
що посвідчує право власності
(присадибна ділянка).
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 121 Земельного Кодексу України та відповідно до
поданого клопотання.
Вирішили:
встановлення

1.

Затвердити

технічну

документацію

із

землеустрою

щодо

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право

власності на земельну ділянку Сучяну Самвелу Хачиковичу по вул. Чернишевського, (...)
в м.Червонозаводське, площею 0,0771 га (кадастровий номер (...), для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд.
2. Передати у власність вищевказану земельну ділянку.
3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 28.01.2015 р. №24

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості), що
посвідчує право комунальної
власності на земельну ділянку.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та статтею 83 Земельного Кодексу України.
Вирішили: 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право комунальної власності на
земельну ділянку по вул. Леніна, 4/16 в м. Червонозаводське площею 0,1811 га (кадастровий
номер 5322610600:51:005:0069) для будівництва та обслуговування будівель органів державної
влади та місцевого самоврядування.
2. Зареєструвати за територіальною громадою м. Червонозаводське право власності на
зазначену земельну ділянку.
3. Рішення набуває чинності з дня прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 28.01.2015 р. №25

РІШЕННЯ

Про продаж земельної ділянки
несільськогосподарського
призначення.
З метою сприяння соціально-економічному розвитку міста, керуючись статтями
127,128 Земельного кодексу України, статтею 25 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та відповідно поданого клопотання.
Вирішили: 1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки
(кадастровий номер (...) несільськогосподарського призначення площею 0,0600 га по вул.
Карла Маркса, (...) в м. Червонозаводське, Захарченку Івану Андрійовичу для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд.
2. Затвердити вартість земельної ділянки площею 0,0600 га в сумі 8100,00 грн. (вісім
тисяч сто грн. 00 коп.) на підставі звіту про експертно-грошову оцінку земельної ділянки.
3. Передати у власність Захарченку Івану Андрійовичу земельну ділянку площею
0,0600 га по вул. Карла Маркса, (...) в м. Червонозаводське, для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд шляхом продажу за
8100,00 грн. (вісім тисяч сто грн. 00 коп.), при цьому врахувавши попередньо сплачені кошти в
розмірі 1620,00 грн. (одна тисяча шістсот двадцять грн. 00 коп.). Залишкова вартість до
сплати становить 6480,00 грн. (шість тисяч чотириста вісімдесят грн. 00 коп.).
4. Захарченку І.А. 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

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 28.01.2015 р. №26

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на розробку
технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки 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) Журавель Надії Миколаївні, із земель громадської і житлової забудови, по
вул. Пушкіна, (...) в м. Червонозаводське, орієнтовною площею 0,1200 га.
2. Розроблену технічну документацію із землеустрою, після введення відомостей
про земельну ділянку до державного земельного кадастру, подати 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
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 28.01.2015 р. №27

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на розробку
технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки 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) Лесик Ніні Володимирівні, із земель громадської і житлової забудови, по
вул. Пушкіна, (...) в м. Червонозаводське, орієнтовною площею 0,1500 га.
2. Розроблену технічну документацію із землеустрою, після введення відомостей
про земельну ділянку до державного земельного кадастру, подати 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
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2015 р. №28
Про розгляд заяви ФОП Шеффера О.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.Задовольнити прохання ФОП Шеффера Олександра Георгійовича
про

зменшення ставки орендної плати за користування земельною ділянкою по вул.

Якубовського, 20 на рівні 3%, в зв’язку з тим, що на даний час підприємницька діяльність
за вказаною адресою ним не здійснюється.
2.Земельному відділу внести відповідні зміни у договір оренди.
3.Рішення набуває чинності з 01.02.2015 року та діє по 31.12.15 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 28.01.2015 р. №29

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на розробку
технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки 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) Поповій Людмилі Іванівні, із земель громадської і житлової забудови, по
вул. Прорізна, (...) в м. Червонозаводське, орієнтовною площею 0,0748 га.
2. Розроблену технічну документацію із землеустрою, після введення відомостей
про земельну ділянку до державного земельного кадастру, подати 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
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2015 р. №30
Про продовження дії договорів на 2015 рік
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 поданих клопотань.
Вирішили: 1.Задовольнити прохання голів:
-ОСББ «Колос» договор №659 від 20.10.2009 року;
- ОСББ «Наш дім» договір №658 від 20.10.2009 року;
- ОСББ «Калина» договір № 662 від 10.11.2009 року;
- ОСББ «Будинок» договір №769 від 30.12.2009 року;
- ОСББ «Сула» договір №770 від 30.12.2009 року;
- ОСББ «Ромашка» договір №783 від 15.02.2010 року;
- ОСББ «Вохра» договір №784 від 15.02.2010 року;
- ОСББ «Робітничий» договір б/н від 01.08.2011 року,
а також фізичних осіб:
Іванової В.П. договір №765 від 30.12.2009 року, по вул.Робітнича, 12а;
Фирси І.П договір №660 від 30.09.2009 року по вул.. Ватутіна, 50а/2а;
на продовження дії договорів на 2015 рік.
2.Рішення набуває чинності з 01.01.2015 року та діє по 31.12.15 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2015 р. №31
Про внесення змін в рішення ради.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України та Податковим кодексом України.
Вирішили: 1.Рішення ради №42 від 26.06.2014 року «Про плату за землю», викласти в
новій редакції, а саме: «Податок на земельні ділянки зайняті під житловим фондом в м.
Червонозаводське та с. Вишневе

нараховувати згідно технічної документації нормативної

грошової оцінки м. Червонозаводське та с. Вишневе, враховуючи коефіцієнт індексації на 2015
рік».
2. Рішення набирає чинності з 01.01.2015 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 28.01.2015 р. №32

РІШЕННЯ

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. Продовжити дію рішення другої сесії шостого скликання № 44 від
12.11.2010 року «Про умови оплати праці міського голови м. Червонозаводське» із
змінами та доповненнями на 2015 рік.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради
Мащенко Л.О.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 28.01.2015 р. №33

РІШЕННЯ

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. Продовжити дію рішення другої сесії шостого скликання № 45 від
12.11.2010 року «Про умови оплати праці заступника міського голови з виконавчої роботи
м. Червонозаводське» із змінами та доповненнями на 2015 рік.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради
Мащенко Л.О.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 28.01.2015 р. №34

РІШЕННЯ

Про затвердження плану роботи
Червонозаводської міської ради
на 2015 рік.
Керуючись пунктом 7 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні».
Вирішили: Затвердити план роботи міської ради на 2015 рік (додається).
Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2015 р. №35
Про затвердження структури, загальної
чисельності, штатного розпису апарату
міської ради та її виконавчого органу,
установ міської ради.
Керуючись п.п.5,6 ч.1 ст.26, п.6 ч.4 ст. 42, п.1 ст. 54 Закону України «про місцеве
самоврядування в Україні».
Вирішили: 1. Затвердити структуру, загальну чисельність, штатний розпис апарату
міської ради та її установ:
1.1 Затвердити структуру апарату виконавчого комітету міської ради (додаток №1);
1.2 Затвердити штатний розпис апарату виконавчого комітету міської ради – 20 тар.
ставок (додаток №2);
1.3 Затвердити штатний розпис працівників МБК № 1 - 10 тар. ставок (додаток №3);
1.4 Затвердити штатний розпис працівників МБК № 2 – 6,5 тар. ставок (додаток №4);
1.5 Затвердити штатний розпис працівників ДНЗ «Малятко» - 47, 75 тар. ставок
(додаток № 5);
1.6 Затвердити штатний розпис працівників ДНЗ «Теремок» - 31, 55 тар. ставок
(додаток № 6);
1.7 Затвердити штатний розпис працівників відділу «Благоустрою міської ради» - 15
тар. ставок з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року та на 17 тар. ставок з 01.04.2015 року по
10.10.2015 року (додаток № 7).
2. Рішення міської ради від 28.01.2014 року № 4 «Про затвердження штатного розпису
по установах міської ради» вважати таким, що втратило чинність.
3. Рішення набуває чинності з 01.01.2015 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28.01.2015 р. №36
Про передачу нежитлових
будівель та споруд в оренду.
Керуючись ст. 26,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.
ст.759 – 769 Цивільного кодексу України, ст. 22 Закону України «Про оренду державного та
комунального майна» та відповідно до поданого клопотання
Вирішили: 1. Передати з 01.01.2015р., нежитлові будівлі та споруди, (далі об’єкти)
поліклінічного відділення, що знаходиться по вул. Садова, 2а, амбулаторії загальної практики
сімейної медицини по вул. Садова, 2б, котельні по вул. Садова, 2в, погребу, гаражу, пожежної
водойми по вул. Садова, 2г в оренду Комунальному закладу «Лохвицький центр первинної
медико-санітарної допомоги» .
2. Встановити орендну плату за всі об’єкти 1 (одну) гривню за календарний рік.
3. Вищевказані об’єкти можуть передаватися в суборенду без погодження з власником.
4. Рішення набирає чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

