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Старобільська міська рада
Сьомого скликання

Протокол № 27/20/22/10
Спільне засідання постійних комісій Старобільської міської ради з
питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності; депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації; земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовищ; інфраструктури міста
05 липня 2017 року
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Всього депутатів - 25
Всього членів комісій – 24
Депутати не члени комісій – 1 (Липовий Р.О.)
Присутні члени комісій – 20, в тому числі:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та
комунальної власності – 6 із 7 (Приходько М.І., Лаврова Р.І., Козачок О.І.,
Лисюк Г.М.,., Івашко Н.О., Хоруженко О.В.);
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 4 з 6 (Барабаш С.О., Періг В.М., Трубачов С.А., Флят ).;
постійна комісія з питань земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовищ – 5 з 6 (Романенко Р.С., Толок М.В., Кондратьєв О.Л.,
Чуприна В.О., Михайлова Н.Є.);
постійна комісія з питань інфраструктури міста – 5 з 5 (Авдєєнко В.І.,
Кривошея В.А., Усачова О.С., Малахов В.В., Демковський С.П.).
Відсутні члени комісій – 4 (Рибалка О.Л., Моложон М.А., Круковський О.О.,
Журильов О.І).
Головуючий: Приходько М.І., голова постійної комісії з питань економічного
розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності.
Секретар засідання: Хоруженко О.В
Запрошені: Літвінова Я.М. – голова міської ради, Конкіна О.А. - заступник
міського голови з фінансових питань-головний бухгалтер, Авраменко О.В. начальник відділу організаційного забезпечення апарату Старобільської міської
ради та виконавчого комітету, Чакіна І.В. - начальник відділу земельних
відносин, Цегельник С.В. – начальник відділу з питань преси, інформаційнокомп'ютерного забезпечення.
Присутні: Літвінова Я.М. – голова міської ради, Конкіна О.А. - заступник
міського голови з фінансових питань-головний бухгалтер, Авраменко О.В. начальник відділу організаційного забезпечення апарату Старобільської міської
ради та виконавчого комітету, Чакіна І.В. - начальник відділу земельних
відносин, Цегельник С.В. – начальник відділу з питань преси, інформаційнокомп'ютерного забезпечення.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про встановлення
м.Старобільськ.

місцевих

податків

і

зборів

на

2018

рік

у

Доповідає: Конкіна О.А..

2. Про визначення розміру кошторисної заробітної плати, який враховується
при визначенні вартості будівництва об’єктів за рахунок коштів бюджету
міста та коштів підприємств, установ та організацій, що належать до
комунальної власності міста Старобільська.

Доповідає: Конкіна О.А..

3. Про передачу ПАТ «Українська залізниця» земельної ділянки за
адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, пл.Товарна, 2.

st

ar

6.

ob

el

sk

5.

.l

g.

ua

4.

Доповідає: Чакіна І.В.
Про передачу 6-ій Державній пожежно-рятувальній частині головного
управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Луганській області земельної ділянки за адресою: Луганська обл., м.
Старобільськ, вул. Горького,б/н.
Доповідає: Чакіна І.В
Про передачу 6-ій Державній пожежно-рятувальній частині головного
управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Луганській області земельної ділянки за адресою: Луганська обл., м.
Старобільськ, вул. Старотагонрогська, 113.
Доповідає: Чакіна І.В
Про передачу 6-ій Державній пожежно-рятувальній частині головного
управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Луганській області земельної ділянки за адресою: Луганська обл., м.
Старобільськ, вул. Старотагонрогська, б/н.
Доповідає: Чакіна І.В
Різне.
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Спільне засідання постійних комісій Старобільської міської ради з питань
економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності;
депутатської діяльності, законності, правопорядку та інформації; земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовищ; інфраструктури
міста (далі – спільне засідання постійних комісій) розпочала Приходько М.І.,
яка повідомила, що у відповідності до ст.22 Положення про постійні комісії
Старобільської міської ради сьомого скликання, затвердженого рішенням
Старобільської міської ради від 24.11.2015р. № 1/12 (із змінами), головуючий
на спільному засіданні усіх чотирьох постійних комісій має бути міський
голова, а в разі його відсутності – секретар міської ради. Через те що на початку
засідання голова міської ради Літвінова Я.М. була відсутня , а посада секретаря
міської ради вакантна, то засідання розпочала голова постійної комісії з питань
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економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності Приходько
М.І.
Вона зазначила, що у спільному засіданні постійних комісій приймають
участь 20 депутатів (з 25-ти), в тому числі 20 членів комісій (з 24-х).
Приходько М.І. запропонувала розпочати спільне засідання постійних
комісій Старобільської міської ради, ознайомила присутніх з порядком денним,
який складався з трьох питань: – це встановлення місцевих податків і зборів на
2018 рік, визначення розміру кошторисної заробітної плати, який враховується
при визначенні вартості будівництва об’єктів за рахунок коштів бюджету міста
та коштів підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної
власності міста Старобільська та різне.
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Приходько М.І. познайомила з порядком денним та запропонувала
прийняти його за основу.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти порядок денний за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та
комунальної власності:
«за» - 6 «Одноголосно»
«проти» - 0
«утримались» - 0
з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища:
«за» - 5 «Одноголосно
«проти» - 0
«утримались» - 0
з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та інформації:
«за» - 4 «Одноголосно
«проти» - 0
«утримались» - 0
з питань інфраструктури міста:
«за» - 5 «Одноголосно
«проти» - 0
«утримались» - 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАННЯ:
ЗА – 20 «Одноголосно»
ПРОТИ - 0
УТРИМАЛИСЬ – 0
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Головуюча звернулась до членів комісії з запитанням щодо внесення змін
та доповнень до порядку денного.
СЛУХАЛИ:
Барабаш С.О., яка порадила розглянути додатково 4 проекти рішень та
включити їх до порядку денного : Про передачу ПАТ «Українська залізниця»
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земельної ділянки за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, пл.Товарна, 2.;
Про передачу 6-ій Державній пожежно-рятувальній частині головного
управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Луганській
області земельної ділянки за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул.
Горького,б/н; Про передачу 6-ій Державній пожежно-рятувальній частині
головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Луганській області земельної ділянки за адресою: Луганська обл., м.
Старобільськ, вул. Старотагонрогська, 113.; Про передачу 6-ій Державній
пожежно-рятувальній частині головного управління державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Луганській області земельної ділянки за адресою:
Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Старотагонрогська, б/н.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти порядок денний за основу з урахуванням внесених змін до нього.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та
комунальної власності:
«за» - 6 «Одноголосно»
«проти» - 0
«утримались» - 0
з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища:
«за» - 5 «Одноголосно
«проти» - 0
«утримались» - 0
з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та інформації:
«за» - 4 «Одноголосно
«проти» - 0
«утримались» - 0
з питань інфраструктури міста:
«за» - 5 «Одноголосно
«проти» - 0
«утримались» - 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАННЯ:
ЗА – 20 «Одноголосно»
ПРОТИ - 0
УТРИМАЛИСЬ – 0
1. СЛУХАЛИ:
Конкіну О.А., яка повідомила, що відповідно до ст.10, п.12.3 ст.12,
ст.ст.265, 266, 267, 268, 268-1 Податкового кодексу України із змінами, Закону
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 р. № 634
«Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення проектів
регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування
відповідно до п.24 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та враховуючи доповнення, зауваження та пропозиції постійних
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комісій Старобільської міської ради, проект рішення було доопрацьовано, з
трьох проектів рішень зроблено один проект рішення про встановлення
місцевих податків і зборів на 2018 рік у м. Старобільськ, який прошу
розглянути та затвердити його. Проте, вона зауважила, що по деяких позиціях
при встановленні ставок на 2018 рік на минулих комісіях не було знайдено
згоди, тому були запропоновані подвійні ставки, а саме:
• Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що
перебувають у власності фізичних та юридичних осіб,
встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.
метр бази оподаткування по позиції 1230 запропоновано 0,1% та 0,3%,
по позиції 1241.1 запропоновано 0,3% та 0,5% і по позиції 1264,9
запропоновано 0,1% та 0,01%;
• Ставки земельного податку - це відсоток (%) до нормативної
грошової оцінки за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку
яких проведено (незалежно від місцезнаходження) по позиції 02
«Землі житлової забудови» запропоновано 1,0%, 0,5%, 0,01%;
• Ставки орендної плати для фізичних та юридичних осіб - це відсоток
(%) до нормативної грошової оцінки за земельні ділянки,
нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від
місцезнаходження)
по позиції 03.07 «Для будівництва та/або
експлуатації ринків» запропоновано 3% і 5%, по позиції 14.02 «Для
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і
споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії
запропоновано 3% і 5%%.
Крім того, додаток 1 до проекту рішення доповнено пункт 5 «Пільги із
сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»
підпунктом 5.1
Конкіна О.А., попросила членів комісій знайти згоду щодо встановлення
ставок.
Проводиться детальне обговорення ставок податків і зборів на 2018 рік на
території Старобільської міської ради
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ВИСТУПАЛИ:
Івашко Н.О., яка наполягала, щоб залишити ставки без змін, які були
оприлюднені на сайті міськради, оскільки вона вважає, що ставки які було
змінено після обговорення не були повторно оприлюднені впродовж місяця.
Барабаш С.О., Лисюк Г.М., які заперечили логіці Івашко Н.О.. Вони
пояснили, що в такому разі, необхідно дуже багато часу для обговорення
ставок. Це просто не реально. Ставки було змінено при обговоренні, як в
більшу сторону, так і в меншу сторону.
Лаврова Р.І., яка натискала на членів спільного засідання комісій, щоб в
рішенні про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік по земельному
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податку була встановлена ставка для ОСББ в розмірі 0,03 % (Додаток 6),
оскільки це не прибуткова організація. Вона також запропонувала, щоб додаток
1 до проекту рішення, який було доповнено пунктом 5 «Пільги із сплати
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», підпунктом 5.1
оприлюднити в засобах масової інформації

st

ar

ob

el

sk

.l

g.

ua

st

ar

ob

el

sk

.l

g.

ua

Приходько М.І., яка доповіла, що ставки земельного податку
розроблено відповідно до видів цільового призначення земель згідно з
Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом
Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року
№ 548, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010
року № 1011/18306 (зі змінами). Вона відзначила, що згідно пункту 4.1.11
ПКУ повинен бути єдиний підхід до встановлення податків та зборів, а
пунктом 12.3.7 ПКУ не дозволяється сільським, селищним, міським радам та
радам об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та
перспективним планом формування територій громад, встановлювати
індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та зборів для окремих
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і фізичних осіб або звільняти їх
від сплати таких податків та зборів. Тому, встановити ставку земельного
податку для ОСББ ми не маємо права.
ВИРІШИЛИ:
1. Встановити ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають
у власності фізичних та юридичних по позиції 1230 в розмірі 0,1%.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та
комунальної власності:
«за» - 5
«проти» - 0
«утримались» - 1
з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища:
«за» - 5 «Одноголосно
«проти» - 0
«утримались» - 0
з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та інформації:
«за» - 3
«проти» - 0
«утримались» - 1
з питань інфраструктури міста:
«за» - 5 «Одноголосно
«проти» - 0
«утримались» - 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАННЯ:
ЗА – 18
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ПРОТИ - 0
УТРИМАЛИСЬ – 2
ВИРІШИЛИ:
2. Встановити ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають
у власності фізичних та юридичних по позиції 1241.1 в розмірі 0,3 %.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та
комунальної власності:
«за» - 2 Приходько М.І., Івашко Н.О.
«проти» - 3
«утримались» - 1 Лаврова Р.І.
з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища:
«за» - 1
«проти» - 3
«утримались» - 1
з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та інформації:
«за» - 1
«проти» - 3
«утримались» - 0
з питань інфраструктури міста:
«за» - 1 Малахов В.В.
«проти» - 4
«утримались» - 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАННЯ:
ЗА –5
ПРОТИ - 13
УТРИМАЛИСЬ – 2
ВИРІШИЛИ:
3. Встановити ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають
у власності фізичних та юридичних по позиції 1241.1 в розмірі 0,5 %.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та
комунальної власності:
«за» - 4
«проти» - 2
«утримались» - 0
з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища:
«за» - 4
«проти» - 1
«утримались» - 0
з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та інформації:
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«за» - 4
«проти» - 1
«утримались» - 0
з питань інфраструктури міста:
«за» - 2
«проти» - 1
«утримались» - 1
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАННЯ:
ЗА –14
ПРОТИ - 5
УТРИМАЛИСЬ – 1
ВИРІШИЛИ:
4. Встановити ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають
у власності фізичних та юридичних по позиції 1264,9 в розмірі 0,1%.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та
комунальної власності:
«за» - 5
«проти» - 0
«утримались» - 1 Івашко Н.О.
з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища:
«за» - 4
«проти» - 0
«утримались» - 1
з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та інформації:
«за» - 4 «Одноголосно
«проти» - 0
«утримались» - 0
з питань інфраструктури міста:
«за» - 4
«проти» - 0
«утримались» - 0
Покинув засідання -1 Малахов В.В.
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАННЯ:
ЗА –17
ПРОТИ - 0
УТРИМАЛИСЬ – 2
Покинув засідання -1 Малахов В.В.
ВИРІШИЛИ:
5. Встановити ставку земельного податку по позиції 02 «Землі житлової
забудови» в розмірі 0,5%.
ГОЛОСУВАЛИ:
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постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та
комунальної власності:
«за» - 6 «Одноголосно»
«проти» - 0
«утримались» - 0
з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища:
«за» - 5 «Одноголосно
«проти» - 0
«утримались» - 0
з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та інформації:
«за» - 4 «Одноголосно
«проти» - 0
«утримались» - 0
з питань інфраструктури міста:
«за» - 5 «Одноголосно
«проти» - 0
«утримались» - 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАННЯ:
ЗА – 20 «Одноголосно»
ПРОТИ - 0
УТРИМАЛИСЬ – 0
ВИРІШИЛИ:
6. Встановити ставку орендної плати для фізичних та юридичних осіб по
позиції 03.07 «Для будівництва та/або експлуатації ринків» в розмірі 3% .
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та
комунальної власності:
«за» - 3
«проти» - 3
«утримались» - 0
з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища:
«за» - 1
«проти» - 4
«утримались» - 0
з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та інформації:
«за» - 0
«проти» - 4
«утримались» - 0
з питань інфраструктури міста:
«за» - 3
«проти» - 2
«утримались» - 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАННЯ:
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ЗА –7
ПРОТИ - 13
УТРИМАЛИСЬ – 0
ВИРІШИЛИ:
7. Встановити ставку орендної плати для фізичних та юридичних осіб по
позиції 03.07 «Для будівництва та/або експлуатації ринків» в розмірі 5%.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та
комунальної власності:
«за» - 2
«проти» - 3
«утримались» - 1
з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища:
«за» - 4
«проти» - 1
«утримались» - 0
з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та інформації:
«за» - 4 «Одноголосно
«проти» - 0
«утримались» - 0
з питань інфраструктури міста:
«за» - 2
«проти» - 3
«утримались» - 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАННЯ:
ЗА –12
ПРОТИ -7
УТРИМАЛИСЬ – 1
ВИРІШИЛИ:
8. Встановити ставку орендної плати для фізичних та юридичних осіб по
позиції 14.02 «Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування
будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії в розмірі 3
%.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та
комунальної власності:
«за» - 2
«проти» - 4
«утримались» - 0
з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища:
«за» - 0
«проти» - 5
«утримались» - 0
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з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та інформації:
«за» - 1
«проти» - 0
«утримались» - 3
з питань інфраструктури міста:
«за» - 3
«проти» - 0
«утримались» - 2
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАННЯ:
ЗА –6
ПРОТИ –9
УТРИМАЛИСЬ – 5
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ВИРІШИЛИ:
9. Встановити ставку орендної плати для фізичних та юридичних осіб по
позиції 14.02 «Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування
будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії в розмірі 5%.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та
комунальної власності:
«за» - 4
«проти» - 0
«утримались» - 2
з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища:
«за» - 5 «Одноголосно
«проти» - 0
«утримались» - 0
з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та інформації:
«за» - 3
«проти» - 0
«утримались» - 1
з питань інфраструктури міста:
«за» - 2
«проти» - 0
«утримались» - 3
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАННЯ:
ЗА –14
ПРОТИ - 0
УТРИМАЛИСЬ – 6
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ВИРІШИЛИ:
10. Оприлюднити в засобах масової інформації пунктом 5 «Пільги із сплати
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» додатку 1 до
проекту рішення,
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ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та
комунальної власності:
«за» - 6 «Одноголосно»
«проти» - 0
«утримались» - 0
з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища:
«за» - 5 «Одноголосно
«проти» - 0
«утримались» - 0
з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та інформації:
«за» - 4 «Одноголосно
«проти» - 0
«утримались» - 0
з питань інфраструктури міста:
«за» - 5 «Одноголосно
«проти» - 0
«утримались» - 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАННЯ:
ЗА – 20 «Одноголосно»
ПРОТИ - 0
УТРИМАЛИСЬ – 0
ВИРІШИЛИ:
11. Затвердити додаток 6 до проекту рішення «Про встановлення місцевих
податків і зборів на 2018 рік у м. Старобільськ» в цілому з урахуванням
внесених змін та доповнень.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та
комунальної власності:
«за» - 4
«проти» - 2
«утримались» - 0
з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища:
«за» - 3
«проти» - 0
«утримались» - 1
«Покинув засідання -1 Толок
з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та інформації:
«за» - 4 «Одноголосно
«проти» - 0
«утримались» - 0
з питань інфраструктури міста:
«за» - 4
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«проти» - 1
«утримались» - 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАННЯ:
ЗА –15
ПРОТИ - 3
УТРИМАЛИСЬ – 1
«Покинув засідання -1 Толок

2. СЛУХАЛИ:
Конкіну О.А., яка керуючись ст. ст. 28,59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.10.2016 року №
281 «Про затвердження Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати,
який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів», листом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України № 7/15-3463 від 03.04.2017 р. та враховуючи звернення ТОВ

ua

«ВІТЕКС» від 22.05.2017 р., №12, ПП «Камін» від 23.05.2017 р. № б/н, КП
«Благоустрій м. Старобільськ» від 15.06.2017 р. № 120 запропонувала встановити
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розмір кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості
будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту,
технічного переоснащення та поточного ремонту) об’єктів, що споруджуються із
залученням коштів бюджету міста, коштів підприємств, установ та організацій, що
належать до комунальної власності міста у розмірі :
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- ТОВ «ВІТЕКС» - 5 469,00 грн. ;
- ПП «Камін» - 5 500 грн. ;
- КП «Благоустрій м.Старобільськ» - 5 323 грн.
Вона також довела до відома, що розрахунки розроблено підприємствами
самостійно і відповідальність за їх достовірність несуть самі.
Обговорення проекту
ВИСТУПАЛИ:
Лаврова Р.І., яка зауважила, що цей проект рішення не оприлюднене на
сайті міськради за 20 днів.
Кривошея В.А., яка повідомили про важність цього проекту, та
необхідність його прийняття (щоб підприємства не несли збитки).
Лисюк Г.М., яка запропонувала розглянути це питання та винести на
розгляд сесії, оскільки підприємства будуть нести збитки.
Приходько М.І., попросила підтримати це питання та попросила
проголосувати за нього.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та
комунальної власності:
«за» - 5
«проти» - 0
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«утримались» - 1 Лаврова Р.І.
з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища:
«за» - 5 «Одноголосно
«проти» - 0
«утримались» - 0
з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та інформації:
«за» - 4 «Одноголосно
«проти» - 0
«утримались» - 0
з питань інфраструктури міста:
«за» - 5 «Одноголосно
«проти» - 0
«утримались» - 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАННЯ:
ЗА – 19
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЬ – 1 Лаврова Р.І.
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3. СЛУХАЛИ:
Чакіну І.В. яка керуючись Законом України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації
речових прав на земельні ділянки державної та комунальної власності у зв’язку
з їх розмежуванням» № 233-VII від 14 травня 2013 року та враховуючи
звернення підприємств представила на розгляд чотири проекти рішень щодо
передачі земель комунальної власності у державну власність, а саме:
• Передати ПАТ «Українська залізниця» земельну ділянку кадастровий
№4425110100:03:005:0043 площею 10,4425 га для експлуатації будівель
та споруд залізничного транспорту за адресою: Луганська обл., м.
Старобільськ, пл. Товарна, 2;
• Передати 6-ій Державно пожежно-рятувальній частині головного
управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Луганській
області
земельну
ділянку
кадастровий
№4425110100:03:003:0019
площею 0,0012 га для обслуговування
власних рекламо носіїв соціальної реклами - бігбордів за адресою:
Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Горького, б/н;
• Передати 6-ій Державно пожежно-рятувальній частині головного
управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Луганській
області
земельну
ділянку
кадастровий
№4425110100:19:003:0124
площею 1,0827 га для обслуговування
пожежного депо за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул.
Старотагонрогська, 113;
• Передати 6-ій Державно пожежно-рятувальній частині головного
управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Луганській
області
земельну
ділянку
кадастровий
№
14
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