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Старобільська міська рада
Сьомого скликання

Протокол № 14
Засідання постійної комісії Старобільської міської ради з питань
депутатської діяльності, законності, правопорядку та інформації
24 березня 2017 року

м. Старобільськ
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Всього членів комісій – 6
Присутні – 6: Барабаш С.О., Періг В.М., Моложон М.А., Трубачов С.А., Флят
О.О., Журилов О.І.
Відсутні – 0:
Головуючий: Барабаш С.О., голова комісії з питань депутатської діяльності,
законності, правопорядку та інформації.
Секретар засідання: Моложон М.А.
Запрошені: в.о. міського голови, секретар міської ради Липовий Р.О.
Присутні: депутати Старобільської міської ради Кривошея В.А., Усачова О.С.,
Чуприна В.О., Козачок О.І., Івашко Н.О., начальник відділу організаційного
забезпечення Авраменко О.В., начальник відділу преси, інформаційнокомп'ютерного забезпечення - Цегельник С.В., в.о. міського голови, секретар
міської ради Липовий Р.О.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

st

1. Про утворення робочої групи для підготовки Статуту територіальної
громади м. Старобільська
Доповідає: Авраменко О.В.
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2. Про затвердження положення про відділ житлово-комунального
господарства та комунального майна виконавчого комітету Старобільської
міської ради
Доповідає: Авраменко О.В.
3. Про затвердження Положення про порядок проведення на території міста
Доповідає: Коломацька Г.В.
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Старобільська виставково-ярмаркової діяльності
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4. Про скасування рішення виконавчого комітету Старобільської міської ради від
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20.01.2017 року №7

st

ar

5. Різне.

Доповідає: Барабаш С.О.
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Засідання постійної комісії з питань депутатської діяльності, законності,
правопорядку та інформації розпочала Барабаш С.О., яка запропонувала
розпочати засідання комісії з питань депутатської діяльності, законності,
правопорядку та інформації.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 6 чол.
«проти» - 0 чол.
«утримались» - 0 чол.
Головуюча ознайомила присутніх з порядком денним та запропонувала
прийняти його за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 6 чол.
«проти» - 0 чол.
«утримались» - 0 чол.
Головуюча звернулась до членів комісії з запитанням щодо внесення змін
та доповнень до порядку денного.
Барабаш С.О. зазначила, що перед засіданням комісії надано депутатське
звернення від 10 депутатів щодо скликання позачергового пленарного засідання
сесії 29.03.2017 року. Окрім цього, 20.03.2017р. надано до комісії депутатське
звернення від Козачка О.І. щодо включення до порядку денного пленарного
засідання 18-ї сесії міської ради питання про дострокове припинення
повноважень секретаря Старобільської міської ради Липового Р.О.
Запропонувала включити ці питання до порядку денного засідання комісії.
Запропонувала прийняти порядок денний засідання постійних комісій з
питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та інформації із
змінами в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 6 чол.
«проти» - 0 чол.
«утримались» - 0 чол.
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1.СЛУХАЛИ: Авраменко О.В., які ознайомили присутніх з проектом
рішення міської ради «Про утворення робочої групи для підготовки Статуту
територіальної громади м. Старобільська»
ВИСТУПАЛИ:
Періг В.М. запропонувала вилучити з персонального складу робочої
групи головного редактора районної газети «Вісник Старобільщини» Радченко
В.І.
Барабаш С.О. запропонувала змінити дату підготовки тексту нової
редакції Статуту територіальної громади м. Старобільська з 31 травня 2017
року на 1 травня 2017 року.
ВІРІШИЛИ:
1) змінити дату підготовки тексту нової редакції Статуту територіальної
громади м. Старобільська з 31 травня 2017 року на 1 травня 2017 року.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 6 чол.
«проти» - 0 чол.
«утримались» - 0 чол.
2) персональний склад залишити незмінним та надати депутатам
можливість запропонувати власні кандидатури на черговій сесії.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 5 чол.
«проти» - 0 чол.
«утримались» - 1 чол.
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2.СЛУХАЛИ: Авраменко О.В., яка ознайомила присутніх з проектом
рішення Старобільської міської ради «Про затвердження положення про відділ
житлово-комунального господарства та комунального майна виконавчого
комітету Старобільської міської ради»
ВИСТУПАЛИ:
Барабаш С.О. зазначила, що у пункті 2.3 не відповідає чинному
законодавству.
ВІРІШИЛИ:
1) Відправити проект на доопрацювання.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 6 чол.
«проти» - 0 чол.
«утримались» - 0 чол.
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3.СЛУХАЛИ: Коломацьку Г.В., яка ознайомила присутніх з проектом
рішення міської ради «Про затвердження Положення про порядок проведення
на території міста Старобільська виставково-ярмаркової діяльності»
ВИСТУПАЛИ:
Авраменко О.В., Липовий Р.О. запропонували внести зміни до проекту:
1. У пункті 1.3.1. видалити слово "регулярно";
2. У пункті 1.3.3. видалити "розпорядженням міського голови або";
3. У пункті 2.2. видалити "за ініціативою виконавчого комітету міської
ради";
4. Видалити пункт 2.3.;
5. у пункті 2.6. видалити слова "або розпорядження міського голови";
6.В пункті 2.6.6. видали "з"
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 6 чол.
«проти» - 0 чол.
«утримались» - 0 чол.
ВІРІШИЛИ:
1) Винести проект із змінами на розгляд пленарного засідання 18-ї сесії
Старобільської міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
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«за» - 6 чол.
«проти» - 0 чол.
«утримались» - 0 чол.
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4.СЛУХАЛИ: Барабаш С.О. яка ознайомила присутніх з проектом
рішення міської ради «Про скасування рішення виконавчого комітету
Старобільської міської ради від 20.01.2017 року №7». Доповідач звернула увагу
на необхідність скасування цього рішення.
ВИСТУПАЛИ:
Періг В.М. запропонували винести на розгляд сесії.
ВІРІШИЛИ:
1) Винести проект на розгляд пленарного засідання 18-ї сесії
Старобільської міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 6 чол.
«проти» - 0 чол.
«утримались» - 0 чол.
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5.СЛУХАЛИ: Барабаш С.О., яка ознайомила присутніх з депутатським
зверненням від 24.03.2017 року, про скликання позачергової сесії 29.03.2017
року, підписаного 10 депутатами Старобільської міської ради. Проект рішення
оформлено відповідно до вимог. Містяться порушення ст..15 Регламенту
Старобільської міської ради. Проект не оприлюднено. Статтею 46 ЗУ «Про
місцеве самоврядування в Україні» встановлення строку проведення
позачергової сесії належить міському голові або секретарю міської ради, з
урахуванням пропозицій від депутатів та у двотижневий строк від подання
депутатського звернення.
ВИСТУПАЛИ:
Липовий Р.О. зазначив, що відсутня пояснювальна записка до звернення,
право визначати дату проведення позачергової сесії належить до міського
голови або особи, яка виконує його повноваження.
Журилов О.І. запропонував не виносити на розгляд пленарного засідання
проект рішення.
Періг В.М. запропонувала ставити питання про скликання позачергової
сесії та розгляду питання про дострокове припинення повноважень секретаря
міської ради на голосування.
Трубачев С.А. запропонував пояснювальну записку депутатам
ініціативної групи надати на позачергову сесію.
ВІРІШИЛИ:
1) Проект рішення не виносити на сесію як таке, що містить порушення
норм чинного законодавства
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 2 чол.
«проти» - 4 чол.
«утримались» - 0 чол.
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2) винести секретарю Старобільської міської ради пропозицію
депутатської групи щодо скликання позачергової сесії 29.03.2017 року.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 4 чол.
«проти» - 2 чол.
«утримались» - 0 чол.
Барабаш С.О. звернулась з проханням до Липового Р.О., щоб даний
проект було розміщено на сайті Старобільської міської ради.
Липовий Р.О. відповів, що є проблеми на сайті, але вони це зроблять.
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6. РІЗНЕ
Липовий Р.О. ознайомив присутніх зі зверненням жителів вулиці
Набережної м. Старобільська від 22.03.2017 року з проханням укріплення схилу
берега Айдару від Дитячої консультації до підвісного переходу через річку
Айдар а також про облаштування там освітлення.
Барабаш С.О. нагадала про необхідність проведення звітів керівників
комунальних підприємств у квітні відповідно до плану роботи міської ради на
2017 рік. У звіті запропонувала розглянути стан проведених ремонтних робіт
підвісного переходу через річку Айдар, який викликав обурення старобільчан в
соціальних мережах.
Липовий Р.О. запропонував зібратись окремо, запросити відповідальних
осіб та розглянути це питання.

st

ar

ob

Барабаш С.О. запропонувала закрити засідання постійної комісії
Старобільської міської ради з питань депутатської діяльності, законності,
правопорядку та інформації.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 6 чол.
«проти» - 0 чол.
«утримались» - 0 чол.
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Голова постійної комісії
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Секретар комісії

М.А.Моложон

