ПРОТОКОЛ
Спільного засідання постійних комісій  
позачергової 7 сесії
Бериславської міської ради   7 скликання

                                                    21.06.2016р
	13.00
 
Були присутні:       15 депутатів

         Запрошені:  Шаповалов О.М., Рожкова К.В.
                             
                                                            ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.Про внесення змін та доповнень до рішення 3 сесії міської ради 7 скликання від 23.12.2015р № 24 « Про Програму соціально – економічного          та культурного розвитку  м. Берислава на 2016рік». 
2.Про внесення змін та доповнень до  рішення 3 сесії міської ради 7скликання  від 23.12.2015р.№ 27«Про міський  бюджет на 2016рік».


 1. СЛУХАЛИ:
  Про внесення змін та доповнень до рішення 3 сесії міської ради 7 скликання від 23.12.2015р № 24 « Про Програму соціально – економічного          та культурного розвитку  м. Берислава на 2016рік»
Доповідала:
    Рожкова К.В. - бухгалтер фінансово — економічного відділу міської ради

  
ВИСНОВКИ ТА
Внести  до порядку денного  позаре6 сесії міської ради.
РЕКОМЕНДАЦІЇ  :

Проголосували:
 
  За — 16. Проти- немає.  Утримались

2. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін та доповнень до  рішення 3 сесії міської ради 7скликання  від 23.12.2015р.№ 27«Про міський  бюджет на 2016рік.»
Доповідав:
  Рожкова К.В. - бухгалтер фінансово — економічного відділу міської ради
 
 
ВИСНОВКИ ТА
  Внести  до порядку денного 6 сесії міської ради.
РЕКОМЕНДАЦІЇ  :

Проголосували:



  За — 16. Проти немає.Утримались нема.
 


Голова комісії    
                 Г.І. Йорж

                 Т.А. Дудченко










 ПРОТОКОЛ
Спільного засідання постійних комісій   6 сесії
Бериславської міської ради   7 скликання

                                                    25.06.2016р
	13.00
 
Були присутні:       17 депутатів

         Запрошені:  Шаповалов О.М., Рожкова К.В.,  Васильєва І.І., Біла Н.С., Волосюк О.О. ,  
                                Чачібая О.Г.
                             
                                                            ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про інформацію голови         Бериславської міської виборчої  комісії про визнання обраного наступного за черговістю депутата Бериславської міської ради VІІ скликання у багатомандатному виборчому окрузі № 20 
2. Звіт про виконання Програми соціально — економічного та культурного  розвитку м.Берислава  за І квартал 2016 року.
3.Звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2016 року.
4.Про внесення змін та доповнень до рішення 3 сесії міської ради 7 скликання від 23.12.2015р № 24 « Про Програму соціально – економічного          та культурного розвитку  м. Берислава на 2016рік» 
5.Про внесення змін та доповнень до  рішення 3 сесії міської ради 7скликання  від 23.12.2015р.№ 27«Про міський  бюджет на 2016рік.»
6.Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання послуги з управління багатоквартирним будинком.
7. Про встановлення ставки туристичного збору на території Бериславської міської ради.
8.Про врегулювання земельних відносин.
9.Про надання дозволів на розробленняя документації із землеустрою громадянам та внесення змін до рішення сесій міської ради.
10.Про передачу у власність земельних ділянок.
11.Про укладання Договорів користування територією щодо розміщення та обслуговування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в межах міста Берислава.
12.Про затвердження Положення про встановлення мінімальної суми орендної плати за нерухоме майно фізичних осіб на території міста Берислава.
13. Про встановлення ставки  транспортного податку на території Бериславської міської ради. 
14.Про внесення змін та доповнень до рішення 31 сесії  міської ради 5 скликання від 23.10.2008 року № 367      « Про найменування вулиць та провулків, розташованих на території Бериславської міської ради».
15.Про внесення змін та доповнень до рішення 2 сесії міської ради 7 скликання від 14.12.2015р.  № 6 “Про структуру та чисельність виконавчого апарату Бериславської міської ради”.                                                                                                                                                                         
16. Про             підтвердження             статусу гуртожитку що знаходиться за адресою: м. Берислав, вул. Херсонська 169-а.
        17. Про внесення змін до рішення 4 сесії міської  ради 7 скликання від  26.01.2016р № 39 “Про передачу на баланс ПАТ « Херсонгаз» з балансу Бериславської міської ради газопроводу низького тиску від вул.. Приморської до вул.. 4-ї мехбригади в м. Бериславі. 
       18. Про розроблення детального плану території.                                                                                     
 19. Про розпорядження міського голови відані в мієсесійний період.                    
20. Різне.
1. СЛУХАЛИ:
Про інформацію голови         Бериславської міської виборчої  комісії про визнання обраного наступного за черговістю депутата Бериславської міської ради VІІ скликання у багатомандатному виборчому окрузі № 20
 Доповідав:
  Лужецька С.О. - секретар міської ради  
 
 
ВИСНОВКИ ТА
  Внести  до порядку денного 6 сесії міської ради.
РЕКОМЕНДАЦІЇ  :

Проголосували:


  За — 17. Проти  1. Утримались нема.

2. СЛУХАЛИ:
Звіт про виконання Програми соціально — економічного та культурного  розвитку м.Берислава  за І квартал 2016 року.
Доповідав:
  Рожкова К.В. - бухгалтер фінансово — економічного відділу міської ради
 

ВИСНОВКИ ТА
  Внести  до порядку денного 6 сесії міської ради.
РЕКОМЕНДАЦІЇ  :

Проголосували:


  За — 19. Проти немає. Утримались нема.

3. СЛУХАЛИ: 
 Звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2016 року.
Доповідав:
  Рожкова К.В. - бухгалтер фінансово — економічного відділу міської ради
 
  

ВИСНОВКИ ТА
  Внести  до порядку денного 6 сесії міської ради.
РЕКОМЕНДАЦІЇ  :

Проголосували:

 

  За — 19. Проти немає. Утримались нема.

4. СЛУХАЛИ:
  Про внесення змін та доповнень до рішення 3 сесії міської ради 7 скликання від 23.12.2015р № 24 « Про Програму соціально – економічного          та культурного розвитку  м. Берислава на 2016рік»
Доповідав:

Виступила:
  Рожкова К.В. - бухгалтер фінансово — економічного відділу міської ради

  Федоренко Н.А.
   Чому  на  попередню сесію не було винесено питання щодо виділення коштів        
   субвенції районному бюджету для відпочинку учнів  загально освітніх шкілміста  в  
   таборах  з денним перебуванням, які розпочали свою роботу з 01.06.2016р. ?
   Всі ради виділили кошти, а міська рада  ні.

   Шаповалов О.М.
  Харчування   учнів  загально освітніх шкіл района це захищена стаття , тому   районна        
   рада  повинна була   профінансувати  харчування  дітей   в повному обсязі.
 
  
ВИСНОВКИ ТА
Внести  до порядку денного 6 сесії міської ради.
РЕКОМЕНДАЦІЇ  :

Проголосували:
 
  За — 19. Проти- немає.  Утримались

5. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін та доповнень до  рішення 3 сесії міської ради 7скликання  від 23.12.2015р.№ 27«Про міський  бюджет на 2016рік.»
Доповідав:
  Рожкова К.В. - бухгалтер фінансово — економічного відділу міської ради
 
 
ВИСНОВКИ ТА
  Внести  до порядку денного 6 сесії міської ради.
РЕКОМЕНДАЦІЇ  :

Проголосували:



  За — 19. Проти немає.Утримались нема.
 
6. СЛУХАЛИ:
Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання послуги з управління багатоквартирним будинком.
Інформувала:
  Чечіна Л.О. - спеціалістз питань  реформування  місцевого    
                         самоврядування  та       управління  комунальною  
                         власністю

   
ВИСНОВКИ ТА
Внести  до порядку денного 6 сесії міської ради.
РЕКОМЕНДАЦІЇ  :

Проголосували:


 

За — 18. Проти немає. Утримались нема.

7. СЛУХАЛИ:
Про встановлення ставки туристичного збору на території Бериславської міської ради.
Доповідала:
Біла Н.С.- начальник  відділу врегулювання земельних відносин 
                  міської ради

 

ВИСНОВКИ ТА
Внести  до порядку денного 6 сесії міської ради.
РЕКОМЕНДАЦІЇ  :

Проголосували:


За — 19. Проти немає. Утримались нема.

8. СЛУХАЛИ:
Про врегулювання земельних відносин.
Доповідав: 
Біла Н.С.- начальник  відділу врегулювання земельних відносин 
                  міської ради

ВИСНОВКИ ТА
Внести  до порядку денного 6 сесії міської ради.
РЕКОМЕНДАЦІЇ  :

Проголосували:


За — 19. Проти немає. Утримались нема.

9. СЛУХАЛИ:
Про надання дозволів на розробленняя документації із землеустрою громадянам та внесення змін до рішення сесій міської ради.
Доповідав:
Біла Н.С.- начальник  відділу врегулювання земельних відносин 
                  міської ради


ВИСНОВКИ ТА
Внести  до порядку денного 6 сесії міської ради.
РЕКОМЕНДАЦІЇ  :

Проголосували:


За — 19. Проти  немає. Утримались нема.

10. СЛУХАЛИ:
Про передачу у власність земельних ділянок.
Доповідала:
Біла Н.С.- начальник  відділу врегулювання земельних відносин 
                  міської ради
ВИСНОВКИ ТА
Внести  до порядку денного 6 сесії міської ради.
РЕКОМЕНДАЦІЇ  :

Проголосували:


За — 19. Проти немає. Утримались нема.

11. СЛУХАЛИ:
Про укладання Договорів користування територією щодо розміщення та обслуговування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в межах міста Берислава.
Доповідала:
 Біла Н.С.- начальник  відділу врегулювання земельних відносин 
                  міської ради

ВИСНОВКИ ТА
Внести  до порядку денного 6 сесії міської ради.
РЕКОМЕНДАЦІЇ  :

Проголосували:


За — 19. Проти немає. Утримались нема.


12. СЛУХАЛИ:
Про затвердження Положення про встановлення мінімальної суми орендної плати за нерухоме майно фізичних осіб на території міста Берислава.
Доповідала:
Біла Н.С.- начальник  відділу врегулювання земельних відносин 
                  міської ради
 

ВИСНОВКИ ТА
Внести  до порядку денного 6 сесії міської ради.
РЕКОМЕНДАЦІЇ  :
Проголосували:

За — 19. Проти немає. Утримались нема.

13. СЛУХАЛИ:
Про встановлення ставки  транспортного податку на території Бериславської міської ради. 
Доповідала:
Біла Н.С.- начальник  відділу врегулювання земельних відносин 
                  міської ради

 

ВИСНОВКИ ТА
Внести  до порядку денного 6 сесії міської ради.
РЕКОМЕНДАЦІЇ  :

Проголосували:
 

За — 19. Проти немає. Утримались нема.

14. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін та доповнень до рішення 31 сесії  міської ради 5 скликання від 23.10.2008 року № 367      « Про найменування вулиць та провулків, розташованих на території Бериславської міської ради».
Доповідала:
Біла Н.С.- начальник  відділу врегулювання земельних відносин міської 
                   ради
 
 
ВИСНОВКИ ТА
Внести  до порядку денного 6 сесії міської ради.
РЕКОМЕНДАЦІЇ  :

Проголосували:

 За — 19. Проти немає. Утримались нема.

15. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін та доповнень до рішення 2 сесії міської ради 7 скликання від 14.12.2015р.  № 6 “Про структуру та чисельність виконавчого апарату Бериславської міської ради”.
Доповідав:
Чачібая О.Г. - перший заступник міського голови

ВИСНОВКИ ТА
 Внести  до порядку денного 6 сесії міської ради.
РЕКОМЕНДАЦІЇ  :

Проголосували:


 За — 19. Проти немає. Утримались нема.

16. СЛУХАЛИ:
Про     підтвердження     статусу гуртожитку що знаходиться за адресою: м. Берислав, вул. Херсонська 169-а.
Доповідала:
 Чечіна Л.О. - спеціалістз питань  реформування  місцевого    
                         самоврядування  та       управління  комунальною  
                         власністю
ВИСНОВКИ ТА
 Внести  до порядку денного 6 сесії міської ради.
РЕКОМЕНДАЦІЇ  :

Проголосували:


 За — 19. Проти немає. Утримались нема.

17. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до рішення 4 сесії міської  ради 7 скликання від  26.01.2016р № 39 “Про передачу на баланс ПАТ « Херсонгаз» з балансу Бериславської міської ради газопроводу низького тиску від вул.. Приморської до вул.. 4-ї мехбригади в м.  Бериславі.
Доповідав:
   Сінкевич С.А. - спеціаліст І категорії з питань газифікації та ЖКГ .  

ВИСНОВКИ ТА
  Внести  до порядку денного 6 сесії міської ради.
РЕКОМЕНДАЦІЇ  :

Проголосували:


  За — 19. Проти немає. Утримались нема.

18. СЛУХАЛИ:
Про розроблення детального плану території.                
 Доповідала
Черноусова Н.Й. - архітектор міської ради.

ВИСНОВКИ ТА
Внести  до порядку денного 6 сесії міської ради.
РЕКОМЕНДАЦІЇ  :

Проголосували:


За — 19. Проти немає. Утримались нема.

19. СЛУХАЛИ:
Про розпорядження міського голови видані в міжсесійний період  
Інформувала:
Васильва І.І.  - секретар виконавчого коітету міської ради

 

ВИСНОВКИ ТА
Внести  до порядку денного 6 сесії міської ради.
РЕКОМЕНДАЦІЇ  :

Проголосували:
 

За — 19. Проти немає. Утримались нема.

20. СЛУХАЛИ: 
 Різне




ВИСНОВКИ ТА
 Внести  до порядку денного 5 сесії міської ради.
РЕКОМЕНДАЦІЇ  :

Проголосували:


За — 19. Проти немає. Утримались нема.

Голова комісії    

Г.І. Йорж
О.В. Короваєнко

  О.С. Чечін
  Т.А. Дудченко


