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Старобільська міська рада
Сьомого скликання

Протокол №26
Засідання постійної комісії з питань депутатської діяльності,
законності, правопорядку та інформації
17.11.2017р.

м.Старобільськ

ob

el

sk

.l

g.

ua

st

ar

ob

el

sk

.l

g.

ua

Всього членів комісії – 6
Присутні - 4: Чуприна В.О., Трубачов С.А., Журилов О.І., Флят О.О.
Вітсутні - 2: Моложон М.А., Періг В.М.
Головуючий – Чуприна В.О.
Секретар –
Запрошені:
Присутні: Цегельник С.В. - начальник відділу з питань преси, інформації та
комп’ютерного забезпечення виконавчого комітету Старобільської міської
ради, секретар міської ради Барабаш С.О.
Порядок денний
.
1. Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів Старобільської міської ради
Доповідає: Літвінова Я.М.
2. Про внесення змін та доповнень до Положень про відділи Старобільської
міської ради та її виконавчого комітету
Доповідає: Барабаш С.О.
3.Про затвердження Міської цільової програми забезпечення житлом дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа на
2018-2020 роки м.Старобільськ
Доповідає: Барабаш С.О.
4. Про затвердження Програми забезпечення депутатської діяльності
депутатів Старобільської міської ради на 2018-2020 роки
Доповідає: Барабаш С.О.
5.Про передачу земельних ділянок комунальної власності, на яких
розташовані державні підприємства, організації, установи до державної
власності за адресами: м. Старобільськ, вул. Харківська, 6; м. Старобільськ,
пров. Сотника Синельника, 2; м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1; м. Старобільськ,
пл. Гоголя, 5; м. Старобільськ, пл. Товарна, 2.
Доповідає: Барабаш С.О.
Луганський В.І.
6.Різне.
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Засідання постійної комісії розпочав Чуприна В.О., який запропонував
відкрити засідання постійної комісії.
ГОЛОСУВАЛИ:
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«ЗА» - 4 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0
Вирішили: відкрити засідання постійної комісії.
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Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 4 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Змін, доповнень до порядку денного – не має. Головуючий
запропонував прийняти порядок денний в цілому без змін.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 5 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Вирішили: прийняти порядок дений засідання постійної комісії в
цілому.
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1.СЛУХАЛИ: Про затвердження заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Старобільської міської ради
ІНФОРМУВАЛА: Барабаш С.О.
Головуючий звернувся до присутніх чи є зауваження, пропозиції щодо
змін та доповнень до проекту рішення?
Зміни, доповнення – відсутні.
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ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ:
«ЗА» - 4 ,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - ______

ГОЛОСУВАЛИ В ЦІЛОМУ:
«ЗА» - 3,
«ПРОТИ» - 0 ,
«УТРИМАЛИСЯ» -1 (Журилов О.І.) ,
Не голосували - ______

ВИРІШИЛИ: Не виносити даний проект рішення на розгляд міської

ua

ради.
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2.СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Положень про
відділи Старобільської міської ради та її виконавчого комітету
ІНФОРМУВАЛА: Барабаш С.О.
Головуючий звернувся до присутніх чи є зауваження, пропозиції щодо
змін та доповнень до проекту рішення? Запропонував голосувати в одному
голосуванні за основу та в цілому.
Зміни, доповнення – відсутні.
ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» - 4
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
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ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд міської ради для
затвердження.
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3.СЛУХАЛИ: Про затвердження Міської цільової програми
забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, та осіб із їх числа на 2018-2020 роки м.Старобільськ.
ІНФОРМУВАЛА: Барабаш С.О.
Головуючий звернувся до присутніх чи є зауваження, пропозиції щодо
змін та доповнень до проекту рішення? Запропонував голосувати в одному
голосуванні за основу та в цілому.
Зміни, доповнення – відсутні.
ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» - 4
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд міської ради для
затвердження.
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4.СЛУХАЛИ:
Про
затвердження
Програми
забезпечення
депутатської діяльності депутатів Старобільської міської ради на 2018-2020
роки
ІНФОРМУВАЛА: Барабаш С.О.
Головуючий звернувся до присутніх чи є зауваження, пропозиції щодо
змін та доповнень до проекту рішення? Запропонував голосувати в одному
голосуванні за основу та в цілому.
Зміни, доповнення – відсутні.
ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ ТА В ЦІЛОМУ:
«ЗА» - 4
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд міської ради для
затвердження.
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5.СЛУХАЛИ: Про передачу земельних ділянок комунальної власності,
на яких розташовані державні підприємства, організації, установи до
державної власності за адресами: м. Старобільськ, вул. Харківська, 6; м.
Старобільськ, пров. Сотника Синельника, 2; м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1; м.
Старобільськ, пл. Гоголя, 5; м. Старобільськ, пл. Товарна, 2.
ІНФОРМУВАЛА: Барабаш С.О.
Головуючий звернувся до присутніх чи є зауваження, пропозиції щодо
змін та доповнень до проекту рішення?
Обговорення проекту рішення.
Зміни, доповнення – відсутні.
ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ:
«ЗА» - 4 ,

ГОЛОСУВАЛИ В ЦІЛОМУ:
«ЗА» - 4,
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«ПРОТИ» - 0,
«ПРОТИ» - 0 ,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» -0 ,
Не голосували - ______
Не голосували - ______
ВИРІШИЛИ: Винести даний проект рішення на розгляд міської ради.
6.Різне
Питання для розгляду - відсутні.
Усі питання порядку денного розглянуті.

Засідання постійної комісії запропоновано закрити.
«ЗА» - 4,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0

g.

ua

Головуючий
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Члени постійної комісії:

В.О.Чуприна
С.А.Трубачов
О.І.Журилов
О.О.Флят

