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Старобільська міська рада
Сьомого скликання

Протокол № 16
Спільного засідання постійних комісій з питань економічного
розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності та з питань
депутатської діяльності, законності, правопорядку та інформації
21.12.2016 року

м. Старобільськ
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Всього членів комісії – 13 Приходько М.І., Лисюк Г.М., Лаврова Р.І.,
Хоруженко О.В., Козачок О.І., Івашко Н.О., Рибалко О.Л., Барабаш С. О.,
Гусакова Н.М., Моложон М.А., Періг В.М., Трубачов С.А., Флят О.О..
Присутні – 9 Приходько М.І., Лисюк Г.М., Лаврова Р.І., Козачок О.І.,
Хоруженко О.В., Барабаш С. О., Періг В.М., Трубачов С.А., Флят О.О..
Відсутні – 4 Рибалко О.Л., Івашко Н.О., Гусакова Н.М., Моложон М.А..
Головуючий: Приходько М.І., голова комісії.
Секретар засідання:
Запрошені: В.о міського голови, секретар міської ради Литвинова Я.М.,
заступник міського голови з фінансових питань – головний бухгалтер
Конкіна О.А., депутат міської ради, голова фракції від ПП «Опозиційний
блок» Кривошея В.А., голова постійної комісії з питань земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища Романенко
Р.С.,
Присутні: В.о міського голови, секретар міської ради Литвинова Я.М.,
заступник міського голови з фінансових питань – головний бухгалтер
Конкіна О.А., депутат міської ради, голова фракції від ПП «Опозиційний
блок» Кривошея В.А., голова постійної комісії з питань земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища Романенко
Р.С.,
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про умови оплати праці виконуючого обов’язки міського голови,
секретаря міської ради на листопад – грудень 2016 року.
Доповідає: Конкіна О.А.
2. Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік.
3. Про затвердження структури та штатної чисельності апарату ради та
виконавчого комітету Старобільської міської ради.

4. Про затвердження штатної чисельності комунального закладу «Парк
культури та відпочинку» Старобільської міської ради Луганської
області.
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5. Про затвердження результатів експертної оцінки житлового будинку
з господарськими будівлями та спорудами
за адресою: м.
Старобільськ, вул. Мерцалова, 10.
6. Про затвердження Програми по наданню грошової
допомоги мешканцям міста Старобільська, що опинилися в складних
життєвих обставинах і потребують грошової допомоги на 2017 рік.
7. Про затвердження Програми проведення культурно масових заходів в м.Старобільськ на 2017 рік.
8. Про затвердження Програми щодо запобігання загибелі
людей на водних об’єктах м. Старобільська на 2017 рік.
9. Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевих
ініціатив Старобільської територіальної громади на 2017-2018 рр.
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10.Про затвердження Програми по охороні навколишнього
природного середовища в м. Старобільську на 2017 рік та
Положення про міський фонд охорони навколишнього природного
середовища.
11.Про затвердження Програми та Положення про надання
одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної
операції, постраждалим учасникам АТО та членам загиблих під час
здійснення АТО
12.Про затвердження Програми підтримки
співвласників багатоквартирних будинків на 2017 рік

об’єднань
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13.Про затвердження Програми відшкодування компенсації
за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним
транспортом загального користування на міських маршрутах на
2017 рік
14.Про внесення змін та доповнень в рішення міської ради від
24.12.2015 року № 2/10 «Про затвердження Програми
iнформатизацiї виконавчого комітету Старобільської міської ради на
2016 - 2017 рiк»

15.Про фінансування комунальної установи
Старобільського району на 2017 рік.

«Трудовий

архів»

16. Про умови оплати праці виконуючого обов’язки міського голови,
секретаря міської ради на 2017 рік.

17.Про міський бюджет на 2017 рік.
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18.Про затвердження Статуту «Парку культури та відпочинку»
Старобільської міської ради Луганської області в новій редакції.
Доповідає: Конкіна О.А., Барабаш С.О.
19.Про складання повноважень депутата Старобільської міської ради
сьомого скликання Гусакової Н.М.
Доповідає: Барабаш С.О.
20.Про затвердження Плану діяльності Старобільської міської ради з
підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік.
Доповідає: Барабаш С.О.
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21.Про внесення змін та доповнень до Порядку проведення
громадських обговорень з питань добровільного об’єднання
територіальних громад, затвердженого рішенням Старобільської
міської ради шостого скликання від 24.04.2015 №53/32.
Доповідає: Літвінова Я.М.
22.Про розгляд звернення депутата міської ради Кондратьєва О.Л. щодо
перешкоджання виконання ним депутатських повноважень.

23.Різне.
СЛУХАЛИ:

Доповідає: Барабаш С.О.
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Приходько М.І. головуючого засідання постійних комісій, яка
попросила розглянути порядок денний та прийняти його за основу.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти порядок денний за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «одноголосно»
«за» 4 «одноголосно»
«проти» 0
«проти» 0
«утримались» 0
«утримались» 0
Приходько М.І. головуючого засідання постійних комісій, яка
запропонувала пункт 15 порядку денного викласти в такій редакції : «Про
затвердження Програми розвитку архівної справи та фінансової підтримки
КУ «Трудовий архів» Старобільського району на 2017 рік» та прийняти
порядок денний з урахуванням внесених змін.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти порядок денний цілому з урахуванням внесених змін.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «одноголосно»
«за» 4 «одноголосно»
«проти» 0
«проти» 0
«утримались» 0
«утримались» 0
1. СЛУХАЛИ:
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Конкіну О.А., яка керуючись п.5 ч.1. ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ПКМУ від 09.03.2006 р. № 268 «Про
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату
органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»,
рішенням Старобільської міської ради від 02.11.2016 р. № 12/2 «Про
обрання секретаря Старобільської міської ради сьомого скликання» та
враховуючи те, що Літвінова Я.М. має 11 ранг посадової особи місцевого
самоврядування, стаж державної служби та служби в органах місцевого
самоврядування на дату прийняття складає лише 00 років 00 місяців 00
днів, запропонувала встановити на листопад грудень 2016 року
виконуючому обов’язки міського голови, секретарю міської ради:
надбавку за високі досягнення у праці у розмірі 50 % посадового окладу з
урахуванням надбавки за ранг та вислугу років та щомісячне преміювання
в межах фонду заробітної плати на підставі розпоряджень по міській раді.
ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І., яка попросила підтримати це питання.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «одноголосно»
«за» 4 «одноголосно»
«проти» 0
«проти» 0
«утримались» 0
«утримались» 0
2. СЛУХАЛИ:
Конкіну О.А., яка запропонувала у відповідності до статей 26, 28,
61-64, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», статей
23, 63, 69, 69-1, 70, 71, 78, 91 Бюджетного кодексу України, рішення
міської ради від 24.12.2015 року № 2/14 «Про міський бюджет на 2016
рік» (із змінами), п.23 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» внести зміни до міського бюджету на 2016 рік в
межах річних бюджетних призначень. Згідно проведеного аналізу доходної
частини загального фонду міського бюджету м. Старобільськ встановлено,
що потрібно внести зміни до планових показників структури доходів, а
саме, зменшити показники по яким не виконується план доходів та
збільшити показники, які значно перевищують план надходжень. Також
необхідно внести зміни до видаткової частини міського бюджету. По коду
тимчасової класифікації видатків 090501 «Організація та проведення
громадських робіт»: КЕКВ 2111 «Заробітна плата» збільшити бюджетні
призначення на 17 грн. для повного розрахунку компенсаційних виплат
при звільненні, а по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» зменшити
бюджетні призначення на 17 грн. (Пояснювальна записка додається).
ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І., яка запропонувала підтримати запропоновані зміни
до міського бюджету.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «одноголосно»
«за» 4 «одноголосно»
«проти» 0
«проти» 0
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«утримались» 0
«утримались» 0
3. СЛУХАЛИ:
Конкіну О.А., яка у відповідності до п.5 ч.1. ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою оптимізації системи
управління, якісного та ефективного виконання пріоритетних завдань
місцевого самоврядування запропонувала затвердити структуру та штатну
чисельність апарату ради та виконавчого комітету Старобільської міської
ради на 2017 рік у кількості 50,5 штатних одиниць. У порівнянні з 2016
роком штатна чисельність не збільшується. Також повідомила, що на
кінець року є 9 вакантних штатних одиниць.
ВИСТУПИЛИ:
Лаврова Р.І., яка не згодна, що у додатку до рішення нема фонду
оплати праці.
Барабаш С.І., яка відзначила, що по відділу з питань житлово комунального господарства та комунального майна нема положення.
Приходько М.І., яка пояснила, що у бюджетних установах фонд
оплати праці розраховується при складанні бюджетних запитів та
попросила підтримати питання щодо затвердження штатної чисельності.
ВИРІШИЛИ:
1. Виконавчому комітету розробити положення по відділу з питань
житлово - комунального господарства та комунального майна та
затвердити його у відповідності до діючого законодавства.
2. Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 4 «одноголосно»
«за» 4
«проти» 0
«проти» 0
«утримались» 1 Лаврова Р.І.
«утримались» 0
4. СЛУХАЛИ:
Конкіну О.А., яка керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», наказом Міністерства культури України від
20.09.2011 р. № 767/0/16-11 «Про затвердження типових штатних
нормативів клубних закладів, центрів народної творчості, парків культури
та відпочинку та інших культурно-освітніх центрів і установ державної та
комунальної форми власності сфери культури», розглянувши пропозиції
директора комунального закладу «Парк культури та відпочинку»
Старобільської міської ради щодо штатної чисельності працівників, та з
метою удосконалення організації та забезпечення культурно-дозвільного
процесу запропонувала затвердити штатну чисельність комунального
закладу «Парк культури та відпочинку» Старобільської міської ради
Луганської області на 2017 рік у кількості 14 штатних одиниць. У
порівнянні з 2016 роком штатну чисельність збільшено на 2 одиниці,
оскільки, територія парку займає майже 2,5 га. Крім того, працівники
парку забезпечують чистоту і на прилеглих територіях.
ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І., яка запропонувала підтримати запропоновані зміни
до штатного розпису комунальної установи.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 4
«за» 4 «одноголосно»
«проти» 0
«проти» 0
«утримались» 1 Лаврова Р.І.
«утримались» 0
5. СЛУХАЛИ:
Конкіну О.А., яка доповіла, що згідно п. 17, 18 Методики оцінки
Постановою Кабінету Міністрів України від
майна, затвердженої
10.12.2003 № 1891,
рецензії № 34 від 03.11.2016 на звіт про оцінку житлового будинку
загальною площею 41,3 м2 з господарськими будівлями та спорудами за
адресою: м. Старобільськ, вул. Мерцалова, 10, (непридатного для
проживання) необхідно затвердити звіт про оцінку житлового будинку
загальною площею 41,3м2 з господарськими будівлями та спорудами за
адресою: м. Старобільськ, вул. Мерцалова, 10, у сумі 15 655грн.
(П'ятнадцять тисяч шістсот п’ятдесят п’ять гривень), без урахування ПДВ
та встановити початкову ціну продажу об’єкта на аукціоні - житловий
будинок загальною площею 41,3м2 з господарськими будівлями та
спорудами за адресою: м. Старобільськ, вул. Мерцалова, 10, у розмірі 15
655грн. (П'ятнадцять тисяч шістсот п’ятдесят п’ять гривень), без
урахування ПДВ.
ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І., яка запропонувала підтримати це питання.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «одноголосно»
«за» 4 «одноголосно»
«проти» 0
«проти» 0
«утримались» 0
«утримались» 0
6. СЛУХАЛИ:
Конкіну О.А., яка запропонувала затвердити Програму на 2017 рік
по наданню грошової допомоги мешканцям міста Старобільська, що
опинилися в складних життєвих обставинах і потребують грошової
допомоги, з метою зменшення соціальної напруги серед зазначеної
категорії громадян та згідно п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні». Загальна сума витрат на ці цілі складає
314 500 грн. (206 000 + 108 500)
ВИСТУПИЛИ:
Барабаш С.О., яка запропонувала видалити абз.3 частини
«основні завдання» Програми по наданню грошової допомоги мешканцям
міста Старобільська, що опинилися в складних життєвих обставинах і
потребують грошової допомоги на 2017 рік.
Приходько М.І., яка порадила підтримати це питання.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «одноголосно»
«за» 4 «одноголосно»
«проти» 0
«проти» 0
«утримались» 0
«утримались» 0
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7. СЛУХАЛИ:
Конкіну О.А., яка запропонувала затвердити Програму проведення
культурно-масових заходів в м. Старобільськ на 2017 рік керуючись п.22
ч.1 ст. 26, п.1 ч. а ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні». Загальна сума витрат складає 155 100 грн.
ВИСТУПИЛИ:
Барабаш С.І. запропонувала збільшити перелік культурно - масових
заходів, а саме: «21 листопада День Гідності і Свободи».
Приходько М.І., яка запропонувала підтримати це питання з
урахуванням внесених доповнень.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «одноголосно»
«за» 4 «одноголосно»
«проти» 0
«проти» 0
«утримались» 0
«утримались» 0
8. СЛУХАЛИ:
Конкіну О.А., яка попросила затвердити Програму щодо
запобігання загибелі людей на водних об’єктах м. Старобільська на 2017
рік у сумі 51 380 грн. у відповідності до ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в України», постанови Кабінету Міністрів
України № 264 від 06.03.2002 р. «Про затвердження Порядку обліку місць
масового відпочинку населення на водних об’єктах»
ВИСТУПИЛИ:
Барабаш С.І., яка вбачила, що представлена програма не
відповідає вимогам діючого законодавства, тому представлену програму
необхідно затвердити, а в подальшому доопрацювати її. Наголосила про
необхідність визначити відповідальну посадову особу за виконання
Програми.
ВИРІШИЛИ:
1. Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
2. Виконавчому комітету доопрацювати цю Програму та внести зміни і
затвердити їх на черговій сесії міськради.
3. Визначити відповідальну посадову особу за виконання Програми
щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах м.
Старобільська на 2017 рік
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «одноголосно»
«за» 4 «одноголосно»
«проти» 0
«проти» 0
«утримались» 0
«утримались» 0
9. СЛУХАЛИ:
Конкіну О.А., яка представила на розгляд проект рішення щодо
затвердження міської Програми сприяння розвитку місцевих ініціатив
Старобільської територіальної громади на 2017-2018 р.р. відповідно до
п.22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статті 15,16 Закону України "Про органи самоорганізації населення",
розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 N 1035-р "Про
схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку
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громадянського суспільства", а також з метою створення сприятливих
умов для подальшого розвитку громадянського суспільства, вдосконалення
співпраці органів місцевого самоврядування з інститутами
громадянського суспільства, впровадження у сферу громадських відносин
принципів патріотизму, суспільної моралі і духовності, зміцнення
організаційно-правових, фінансово-економічних засад місцевого
самоврядування, створення сприятливих умов для участі мешканців міста
Старобільськ у вирішенні питань місцевого значення Сума витрат
запропонована у розмірі 200 000 грн.
ВИСТУПИЛИ:
Барабаш С.О. запропонувала внести зміни до проекту рішення в
частині преамбули (мотивуюча частина), а саме: видалити посилання на
розпорядження КМУ №1035-р від 21.11.2007р. та ЗУ «Про органи
самоорганізації населення»; зазначити посилання на пункти 20 та 22 статті
26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні».
Конкіна О.А., яка запропонувала внести зміни, а саме: у п.6.1.
визначити фінансування у сумі 200,0 тис. грн. на 2017 рік; п.6.2. викласти у
наступній редакції «Загальна вартість Проекту буде визначатися за
результатами конкурсу».
Приходько М.І., яка запропонувала підтримати це питання.
ВИРІШИЛИ:
1. Внести зміни до проекту рішення та Програми.
2. Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «одноголосно»
«за» 4 «одноголосно»
«проти» 0
«проти» 0
«утримались» 0
«утримались» 0
10. СЛУХАЛИ:
Конкіну О.А., яка відповідно до ст. ст. 26, 33 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 24.12.2015 року №
918- VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо
цільового спрямування екологічного податку», ст.ст. 6, 15, 47 Закону
України «Про охорону навколишнього природного середовища»,
постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року № 1147 «Про
затвердження
переліку
видів
діяльності,
що
належать
до
природоохоронних заходів» (із змінами та доповненнями) попросила
затвердити Програму по охороні навколишнього природного середовища
в м. Старобільську на 2017 рік. Сума витрат за цією програмою складає
20 645 грн.
ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І., яка запропонувала підтримати це питання.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 4
«за» 3
«проти» 0
«проти» 0
«утримались» 0
«утримались» 1 Періг В.М.
«тимчасово покинули засідання комісії» 1 Лисюк Г.М.
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11. СЛУХАЛИ:
Конкіну О.А., яка керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України та з метою
фінансової
підтримки
учасників
антитерористичної
операції,
постраждалих учасників антитерористичної операції та членів сімей
загиблих під час здійснення антитерористичної операції перепросила
затвердити Програму про надання одноразової матеріальної допомоги
учасникам антитерористичної операції, постраждалим учасникам
антитерористичної операції та членам сімей загиблих під час здійснення
антитерористичної операції на 2017 рік та Положення про надання
одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції,
постраждалим учасникам антитерористичної операції та членам сімей
загиблих під час здійснення антитерористичної операції . Сума витрат
запропонована у розмірі 151 770 грн., а саме: 138 500 (277 осіб * 500 грн.)
на надання допомоги; 13 270 на перепоховання.
ВИСТУПИЛИ:
Лисюк Г.М., яка пояснила, що згідно представленої на розгляд
програми, одноразову допомогу необхідно буде надавати тільки учасникам
АТО. Але у
нас є багато інших пільгових категорій громадян, які не
отримають цієї допомоги, тобто, вони будуть в нерівних умовах. На всю
пільгову категорію громадян потрібно дуже багато коштів. Тому,
пропоную залишити витрати на перепоховання у сумі 13 270 грн. та на
захоронення загиблих 30 000 грн. Різницю в сумі 108 500 грн. долучити до
Програму на 2017 рік по наданню грошової допомоги мешканцям міста
Старобільська, що опинилися в складних життєвих обставинах і
потребують грошової допомоги.
Лаврова Р.І. підтримала пропозицію Лисюк Г.М., у зв»язку з чим,
запропонувала внести зміни до програми, що обговорюємо та до проекту
рішення. При цьому, назву рішення замінити на: «Про затвердження
програми та Положення про надання одноразової матеріальної допомоги
членам сімей загиблих під час здійснення АТО».
Конкіна О.А., яка запропонувала в положенні видалити пункти 2, 3,
6, 7.
Барабаш С.О., яка зазначила, що до Програми та Положення
необхідно внести зміни (у назви, зміст) відповідно до визначених цільових
змін.
Приходько М.І., яка запропонувала підтримати внесені зміни.
ВИРІШИЛИ:
1.Замінити назву проекту рішення та викласти її у наступній
редакції: «Про затвердження Програми та Положення про надання
матеріальної допомоги членам сімей або родичам загиблих
військовослужбовцям під час здійснення антитерористичної операції на
2017 рік».
2.Виконавчому комітету внести цільові зміни до проекту рішення та
додатків, визначивши фінансування Програми на 2017р у сумі 43 270, 0
грн.
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3. Винести дане питання на розгляд сесії міської ради з урахуванням
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змін.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «одноголосно»
«за» 4 «одноголосно»
«проти» 0
«проти» 0
«утримались» 0
«утримались» 0
12. СЛУХАЛИ:
Конкіну О.А., яка керуючись п.22 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законами України "Про об'єднання
співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення
права власності у багатоквартирному будинку» та з метою створення
сприятливих умов для активного розвитку об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків у м.Старобільськ, покращення якості
обслуговування житлового фонду та умов проживання населення
запропонувала затвердити Програму підтримки об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків на 2017 рік
ВИСТУПИЛИ:
Лаврова Р.І. вважає цю програму не досконалою і пропонує її
доопрацювати.
Лисюк Г.М., Козачок О.І., Барабаш С. О., Періг В.М., Трубачов
С.А., Флят О.О.. підтримують пропозицію Лаврової Р.І.
Приходько М.І., Хоруженко пропонують підтримати це питання.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 4
«за» 4 «одноголосно»
«проти» 0
«проти» 0
«утримались»
1
Лаврова
Р.І.
«утримались» 0
13. СЛУХАЛИ:
Конкіну О.А., яка донесла, що на виконання статей 25, 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», 12, 13 Закону України
«Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», статей 20,
21, 27 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», статті 13 Закону
України «Про охорону дитинства», статті 381 Закону України «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в України», постанови Кабінету Міністрів
України від 17 травня 1993 р. N 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на
транспорті загального користування» та з метою соціальної підтримки
окремих категорій мешканців м. Старобільська на 2017 р., а також для
забезпечення перевезення пільгових категорій населення м. Старобільська
на міському сполученні автомобільним транспортом загального
користування, відповідно до статей 7 та 37 Закону України «Про
автомобільний транспорт» розроблено Програму відшкодування
компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян
автомобільним транспортом загального користування на міських
маршрутах на 2017 рік, яку прошу підтримати.
ВИСТУПИЛИ:
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Приходько М.І., яка пропонує підтримати це питання.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «одноголосно»
«за» 2
«проти» 0
«проти» 0
«утримались» 0
«утримались» 2 Барабаш С.О., Трубачов
С.А.
14. СЛУХАЛИ:
Конкіну О.А., яка запропонувала згідно Закону України «Про
Національну програму інформатизації» від 04.02.1998 року № 74/98-ВР (із
змінами та доповненнями), Закону України "Про місцеве самоврядування в
України", рішення сесії міської ради № 2/17 від 24.12.2015 року «Про
міський бюджет на 2016 рік» внести зміни в пункт 4 Програми
iнформатизацiї виконавчого комітету Старобільської міської ради на 2016 2017 роки та виклавши його у такій редакції:

Завдання (роботи)
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Розширення локальної
обчислювальної мережi
виконавчого комітету,
розвиток інформаційного
середовища (придбання
нового серверу, активного
та пасивного обладнання
для локальної мережi
виконкому, ноутбуку для
тестування працездатностi
локальної мережi
виконкому, сканери,
оновлення сайту, придбання
картрідерів, обладнання для
відеотрансляцій, ліцензій
легалізації, джерел
безперебійного живлення)
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4. Завдання Програми

Замовник
завдання
(робiт)

Виконавчий
комітет
Старобільської
міської ради

Вiдповiдальний Розрахункова
потреба
(тис.грн.)

Відділ
400,0
бухгалтерського
обліку; відділ з
питань преси ,
інформаційно –
комп’ютерних
технологій

ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І., яка запропонувала підтримати це питання.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «одноголосно»
«за» 4 «одноголосно»
«проти» 0
«проти» 0
«утримались» 0
«утримались» 0
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15. СЛУХАЛИ:
Конкіну О.А., яка представила на розгляд та затвердження проекту
рішення «Про затвердження Програми розвитку архівної справи та
фінансової підтримки КУ «Трудовий архів» Старобільського району на
2017 рік» і договору щодо передачі видатків на виконання власних
повноважень на утримання комунальної установи «Трудовий архів»
Старобільського району та надання з бюджету Старобільської міської ради
до районного бюджету субвенції на утримання об’єктів спільного
користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів
спільного користування між міською радою та районною радою.
ВИСТУПИЛИ:
Лаврову Р.І., котра запропонувала до початку сесії надати
розрахунок на утримання комунальної установи «Трудовий архів» в розрізі
статей витрат.
Приходько М.І., яка порадила підтримати це питання.
ВИРІШИЛИ:
1. Конкіній О.А. представити розрахунок до початку роботи сесії
2. Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «одноголосно»
«за» 4 «одноголосно»
«проти» 0
«проти» 0
«утримались» 0
«утримались» 0
16. СЛУХАЛИ:
Конкіну О.А., яка керуючись п.5 ч.1. ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ПКМУ від 09.03.2006 р. № 268 «Про
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату
органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»,
рішенням Старобільської міської ради від 02.11.2016 р. № 12/2 «Про
обрання секретаря Старобільської міської ради сьомого скликання» та
враховуючи те, що Літвінова Я.М. має 11 ранг посадової особи місцевого
самоврядування, стаж державної служби та служби в органах місцевого
самоврядування на дату прийняття складає лише 00 років 00 місяців 00
днів, запропонувала встановити на 2017 рік виконуючому обов’язки
міського голови, секретарю міської ради: надбавку за високі досягнення у
праці у розмірі 50 % посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та
вислугу років; матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових
питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у
розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати; щомісячне
преміювання в межах фонду заробітної плати на підставі розпоряджень по
міській раді.
ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І., яка перепросила підтримати цей проект рішення,
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «одноголосно»
«за» 4 «одноголосно»
«проти» 0
«проти» 0
«утримались» 0
«утримались» 0
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17. СЛУХАЛИ:
Конкіну О.А., яка познайомила присутніх на засіданні комісії з
проектом рішення «Про міський бюджет на 2017 рік». Вона відзначила, що
відповідно до Бюджетного та Податкового
кодексів України та
керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”
було сформовано міський бюджет на 2017 рік, як по загальному, так і по
спеціальному фондах. При цьому, доходи міського
бюджету м.
Старобільськ склали у сумі 19 510 118 грн., в тому числі доходи
загального фонду міського бюджету м. Старобільськ склали 19 002 480
грн., доходи спеціального фонду міського бюджету м. Старобільськ 507
638 грн.,у тому числі бюджет розвитку склав 76 120 грн. Видатки міського
бюджету м. Старобільськ розраховано у сумі 19 510 118 грн., в тому числі
видатки загального фонду міського бюджету м. Старобільськ
9 855 417 грн., видатки спеціального фонду міського бюджету м.
Старобільськ 9 654 701 грн. Пропонує затвердити бюджетні призначення
головним розпорядникам коштів міського бюджету м. Старобільськ на
2017 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів по загальному фонду 9 855 417 грн. та спеціальному фонду
9 654 701 грн. У розрізі податкових надходжень, неподаткових
надходжень, доходів від операцій з капіталом, головних розпорядників
бюджетних коштів, відповідального виконавця, бюджетної програми або
напряму видатків, міжбюджетних трансфертів, джерел фінансування,
переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за
рахунок коштів бюджету розвитку дані представлені у додатках до проекту
рішення та у пояснювальній записці.
ВИСТУПИЛИ:
Лаврова Р.І. та Лисюк Г.М., які попередили, щоб відкоригували видатки
у розрізі кодів тимчасової класифікації видатків, оскільки, при
затвердженні програм були внесені зміни. Видатки по Програма по
наданню грошової допомоги мешканцям міста Старобільська, що
опинилися в складних життєвих обставинах і потребують грошової
допомоги на 2017 рік збільшено на 108 500 грн., а по Програмі про надання
матеріальної допомоги членам сімей загиблих під час здійснення
антитерористичної операції на 2017 рік видатки зменшено на 108 500 грн.
Приходько М.І., яка помітила, що між даними пояснювальної
записки, додатками 2, 3, 5 та 6 до проекту рішення про міський бюджет на
2017 рік нема ув’язки.
ВИРІШИЛИ:
1. Конкіній О.А. ретельно переглянути всі додатки до проекту
рішення про міський бюджет на 2017 рік та з урахуванням
внесених змін внести відповідні зміни.
2. Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0

«за» 4 «одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
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18. СЛУХАЛИ:
Конкіну О.А., яка керуючись ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законом України від 17 липня 2015 року №
652-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
оподаткування неприбуткових організацій», Постановою КМУ від
13.07.2016 р. № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру
неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових
підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру»
та розглянувши листа адміністрації КЗ «Парк культури та відпочинку»
Старобільської міської ради Луганської області від 03.10.2016 р. (вих.№32)
запропонувала вже допрацьований проект рішення щодо затвердження
Статуту комунального закладу
«Парк культури та відпочинку
Старобільської міської ради Луганської області» в новій редакції.
Барабаш С.О., яка зазначила, що це питання розглядалось на
засіданні постійної комісії з питань депутатської діяльності, законності,
правопорядку та інформації, за яким було прийняте рішення щодо його
доопрацювання. На даний час пропонується Статут в новій редакції з
урахуванням зауважень.
ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І., запропонувала підтримати це питання.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «одноголосно»
«за» 4 «одноголосно»
«проти» 0
«проти» 0
«утримались» 0
«утримались» 0
19. СЛУХАЛИ:
Барабаш С.О., яка керуючись п.14 ч.1 ст.26, п.1 ст.49 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», п.2 ч.2 ст.5 Закону України «Про
статус депутатів місцевих рад, на підставі особистої заяви депутата
Старобільської міської ради сьомого скликання Гусакової Наталії
Миколаївни (вх. № 2169/20 від 14.12.2016 року) про дострокове
припинення своїх депутатських повноважень попрохала достроково
припинити повноваження депутата Старобільської міської ради сьомого
скликання ГУСАКОВОЇ Наталії Миколаївни
ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І., яка сказала, що цю пропозицію необхідно
задовільнити.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «одноголосно»
«за» 4 «одноголосно»
«проти» 0
«проти» 0
«утримались» 0
«утримались» 0
20. СЛУХАЛИ:
Барабаш С.О., яка керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та у відповідності до ст.7 Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарчої діяльності» та
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з метою врегулювання здійснення регуляторної політики Старобільською
міською радою запропонувала затвердити План діяльності Старобільської
міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік. Проте,
зазначила, що План діяльності Старобільської міської ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2017 рік є розділом загального плану
діяльності Старобільської міської ради на 2017р., який на даний час
відсутній.
ВИСТУПИЛИ:
ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І., запропонувала підтримати це питання із
зауваженнями.
ВИРІШИЛИ:
1. Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
2. Розробити план діяльності Старобільської міської ради на 2017рік, та
внести План діяльності Старобільської міської ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2017 рік як розділ цього плану.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «одноголосно»
«за» 4 «одноголосно»
«проти» 0
«проти» 0
«утримались» 0
«утримались» 0
21. СЛУХАЛИ:
Літвінову Я.М., яка відповідно до ч. 4 ст. 5 Закону України «Про
добровільне об’єднання територіальних громад» та керуючись ст.ст. 25, 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні представила на
розгляд та затвердження Порядок проведення громадських обговорень з
питань добровільного об’єднання територіальних громад в новій редакції.
Вона наголосила на те, що метою цього Порядку є створення дієвого
механізму для реалізації законного права мешканців територіальної
громади м. Старобільська на участь в обговоренні ініціативи, перспектив,
наслідків і прийнятті рішень з питання добровільного об’єднання в
Старобільську міську територіальну громаду з адміністративним центром
у місті Старобільську з суміжними територіальними громадами, взаємодії
органів місцевого самоврядування, що враховує взаємні інтереси та
мінімізує виникнення соціальних конфліктів.
ВИСТУПИЛИ:
Барабаш С.І., Лисюк Г.М. теж пропонують відправити Порядок
проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання
територіальних громад на доопрацювання.
Приходько М.І., пропонує підтримати ініціативу Лаврової Р.І.,
Барабаш С.І., Лисюк Г.М.
ВИРІШИЛИ:
Дане питання на розгляд сесії міської ради не виносити.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 5 «одноголосно»
«за» 4 «одноголосно»
«проти» 0
«проти» 0
«утримались» 0
«утримались» 0
22. СЛУХАЛИ:
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