st
ar
ob
el
sk
.l
g.
ua

Старобільська міська рада
Сьомого скликання

Протокол № 50
Засідання постійної комісії Старобільської міської ради з питань
економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності
14 серпня 2018 року, 09.30

м. Старобільськ

ua

Всього членів комісії – 7 (Приходько М.І., Хоруженко О.В., Лисюк Г.М.,
Козачок О.І., Івашко Н.О., Овчаренко О.Л., Герасименко Л.П.).
Присутні члени комісії – 4 (Приходько М.І., Хоруженко О.В. , Лисюк Г.М.,
Івашко Н.О.).
Відсутні члени комісії– 3 (Овчаренко О.Л., Козачок О.І., Герасименко Л.П.).
Головуючий: Приходько М.І..
Секретар засідання: Хоруженко О.В.
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Запрошені:
Барабаш С.О. - секретар міської ради, Кленька О.М. - заступник головного
бухгалтера – провідний спеціаліст бухгалтерського обліку, Лавко І.В. начальник відділу організаційного забезпечення апарату Старобільської
міської ради та виконавчого комітету, Цегельник С.В. – начальник відділу з
питань преси, інформаційно-комп'ютерного забезпечення, Костирко О.Ю. провідний спеціаліст відділу організаційного забезпечення.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
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Присутні:
Барабаш С.О. - секретар міської ради, Кленька О.М. - заступник головного
бухгалтера – провідний спеціаліст бухгалтерського обліку, Лавко І.В. начальник відділу організаційного забезпечення апарату Старобільської
міської ради та виконавчого комітету, Цегельник С.В. – начальник відділу з
питань преси, інформаційно-комп'ютерного забезпечення, Костирко О.Ю. провідний спеціаліст відділу організаційного забезпечення.
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1. Про затвердження керуючого справами (секретаря) виконавчого
комітету Старобільської міської ради Луганського В. І..
Доповідач: Барабаш С.О.
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2. Про затвердження міської цільової програми регулюваннячисельності
безпритульних тварин гуманними методами в м.Старобільськ на 20182020 роки.
Доповідач: Барабаш С.О.
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3. Про затвердження міської цільової програми покращення матеріальнотехнічного забезпечення Старобільського МРВ ГУ ДСНС України у
Луганській області на 2018-2020 роки.
Доповідач: Барабаш С.О.
4. Про внесення змін до Міської цільової програми забезпечення житлом
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх
числа на 2018-2020 роки м. Старобільськ.
Доповідач: Барабаш С.О.
5. Про
затвердження
Статуту
комунального
підприємства
«БЛАГОУСТРІЙ м.СТАРОБІЛЬСЬК» Старобільської міської ради
Луганської області в новій редакції
Доповідач: Барабаш С.О.

g.

ua

6. Про внесення змін до Міської цільової програми благоустрою міста
Старобільськ 2018-2022 роки.
Доповідач: Кленька О.М.
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7. Про затвердження звіту по виконанню міського бюджету
м.Старобільськ за перше півріччя 2018 року.
Доповідач: Кленька О.М.
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8. Про внесення змін до рішення Старобільської миіської ради Луганської
області сьомого скликання «Про міський бюджет м.Старобільськ на
2018 рік» від 21.12.2017 №36/12
Доповідач: Кленька О.М.
9. Різне.
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Головуючий Приходько М.І. запропонувала розпочати засідання комісії,
вона ознайомила присутніх з порядком денним, та повідомила свої
зауваження щодо порядку денного. Вона попросила щоб до порядку денного
було включено питання під номером десять «Різне». Тому порадила
прийняти порядок денний за основу.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти порядок денний за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
Приходько М.І. запропонувала проголосувати за порядок денний та
прийняти його в цілому з урахуванням внесених змін до нього.
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ВИРІШИЛИ:
Прийняти порядок денний в цілому з урахуванням внесених змін.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
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1. СЛУХАЛИ:
Барабаш С.О., яка керуючись ст.ст. 26, 42, 51 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про службу в органах
місцевого самоврядування», ст. 23 Кодексу законів про працю України ,
розпорядженням міського голови від 18.06.2018 № 37-к «Про надання
відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
Роздобудько В.Ю.» та враховуючи пропозицію міського голови Літвінової
Я.М. про затвердження на посаді керуючого справами (секретаря)
виконавчого комітету Старобільської міської ради Луганського Володимира
Івановича запропонувала затвердити ЛУГАНСЬКОГО Володимира Івановича
на посаді керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету
Старобільської міської ради на період перебування Роздобудько В.Ю. у
відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з
01.09.2018 по день її фактичного виходу з відпустки.
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Обговорення проекту рішення

st

ar

ob

el

sk

.l

g.

ua

st

ar

ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І. запропонувала винести на розгляд сесії цей
проект рішення.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
2. СЛУХАЛИ:
Барабаш С.О., яка керуючись підпунктом 22 пункту 1 статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України
«Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ»,
«Про охорону навколишнього природного середовища», «Про ветеринарну
медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб» та з метою
регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в
м.Старобільськ запропонувала затвердити міську цільову програму
регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в
м.Старобільськ на 2018-2020 роки.
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Обговорення проекту рішення
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ВИСТУПИЛИ:
Хоруженко О.В., поінтересувався де будуть розміщені клітки для
тимчасового утримання тварин ? Барабаш С.О. уточнила місця утримання, це
на полігоні ТПВ, Лісхозі, кВ.Ватутіна.
Івашко Н.О. підтримує програму та пропонує її постійно
удосконалювати.
Приходько М.І. запропонувала винести на розгляд сесії цей проект
рішення.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
3. СЛУХАЛИ:
Барабаш С.О., яка керуючись п.22 ч.1 ст.26 та ч.1 ст.59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», приймаючи до уваги
звернення начальника Старобільського МРВ ГУ ДСНС України у Луганській
області від 24.07.2018 №1461/19 та з метою підтримки державної політики в
сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного
і природного характеру та покращення матеріально-технічного забезпечення
Старобільського МРВ ГУ ДСНС України у Луганській області попросила
підтримати міську цільову програму покращення матеріально-технічного
забезпечення Старобільського МРВ ГУ ДСНС України у Луганській області
на 2018-2020 роки.
Обговорення проекту рішення
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ВИСТУПИЛИ:
Івашко Н.О., яка попросила в подальшому роздруковувати додатки до
проектів рішень, вона уточнила суми фінансування по рокам 2018-2020
Приходько М.І. запропонувала винести на розгляд сесії цей проект
рішення.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
4. СЛУХАЛИ:
Барабаш С.О., яка відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою реалізації
державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа
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запропонувала затвердити зміни до Міської цільової програми забезпечення
житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із
їх числа на 2018-2020 роки м. Старобільськ, затвердженої рішенням міської
ради від 23.11.2017 №34/10, а саме викласти додаток 2 у новій редакції
згідно з додатком 1 до даного рішення (виділені кошти на поточний ремонт
дитині, яка позбавлена батьківського піклування та проживає в гуртожитку).
Обговорення проекту рішення
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ВИСТУПИЛИ:
Івашко Н.О., уточнила, хто ця дитина? Барабаш С.О. уточнила , що вона
позбавлена батьківського піклування та проживає в гуртожитку
Приходько М.І. запропонувала винести на розгляд сесії цей
проект рішення.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
5. СЛУХАЛИ:
Барабаш С.О., яка відповідно до ст. 143, 144 Конституції України, ст.
25, п.30 ч.1 ст. 26, ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст. 78 Господарського кодексу України та враховуючи
зауваження відділу державної реєстрації Старобільської районної державної
адміністрації Луганської області від 13.06.2018 запропонувала затвердити
Статут комунального підприємства «БЛАГОУСТРІЙ м. СТАРОБІЛЬСЬК»
Старобільської міської ради Луганської області в новій редакції .
Обговорення проекту рішення
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ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І. запропонувала винести на розгляд сесії цей
проект рішення.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
6. СЛУХАЛИ:
Кленька О.М., яка відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про
благоустрій населених пунктів», Стратегії розвитку міста Старобільськ до
2028 року та з метою утримання та поліпшення об’єктів благоустрою міста
запропонувала на розгляд проект рішення «Про внесення змін до Міської
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цільової програми благоустрою міста Старобільськ 2018-2022 роки»,
попросила його підтримати
Обговорення проекту рішення
ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І. запропонувала винести на розгляд сесії цей
проект рішення.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
7. СЛУХАЛИ:
Кленька О.М., яка у відповідності до ст. 26, 28 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст. 80 Бюджетного кодексу України,
рішення виконавчого комітету Старобільської міської ради від __ липня
2018 року
№ ___ «Про пропозиції Старобільській міській раді щодо
розгляду питання «Про звіт про виконання міського бюджету за перше
півріччя 2018 року запропонувала затвердити звіт по виконанню міського
бюджету м.Старобільськ за перше півріччя 2018 року в обсягах:
за доходами – 11 125 164,75 грн., в тому числі по загальному фонду
бюджету – 10 651 941,00 грн., по спеціальному фонду бюджету – 473 223,75
грн.;
по видаткам в обсязі – 8 685 361,22 грн., в тому числі по загальному
фонду – 5 943 411,26 грн., по спеціальному фонду – 2 741 949,96 грн. з
перевищенням доходів над видатками загального фонду на – 4 708 529,74
грн. та перевищенням видатків над доходами спеціального фонду бюджету
на – 2 268 726,21 грн.
Обговорення проекту рішення
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ВИСТУПИЛИ:
Лисюк Г.М., яка попросила проінформувати членів комісії щодо
наявності заборгованості по сплаті орендної плати за землю, яка проведена
робота міськрадою по погашенню заборгованості? Чи сплачують Дермільови
заборгованість по орендній платі за землю.
Луганський В.І. – юрист міської ради повідомив, що відділом
правового забезпечення постійно проводиться претензійно-позовна робота.
За перше півріччя 2018 року було направлено 12 претензій боржникам. За
судовим рішенням було відшкодовано до бюджету 16 109,81 грн., також на
розгляді суду перебуває справа щодо відшкодування 61 376 грн. до бюджету.
Він також промовив, що при подачі позовних заяв судовий збір складає 1,5
відсотки від суми боргу – це великі суми (приблизно до 10 000 тис. грн.), а в
результаті суд відмовляє в розгляді позовів, оскільки, відсутні додаткові
угоди з орендарями землі. Він повідомив, що заборгованість по орендній
платі обрахована міськрадою з урахуванням збільшених, затверджених
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сесіями міськради ставок. Але, орендарі не згодні з ними, тому, додаткові
угоди не підписують. Він також повідомив, що Дермільови не сплатили
жодної копійки заборгованості по орендній платі за землю. Вони чітко, в
указаний термі, погашають плату за викуп земельної ділянки, за яку мають
заборгованість.
Приходько М.І., яка запропонувала міськраді обрахувати
заборгованість зі сплати орендної плати згідно договорів оренди та
додаткових угод, які укладені (підписані) орендарями та винести на розгляд
сесії проект рішення «Про затвердження звіту по виконанню міського
бюджету м. Старобільськ за перше півріччя 2018 року».
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ВИРІШИЛИ:
1. Винести представлений проект рішення на розгляд сесії міської ради.
2. Міськраді зробити детальний аналіз укладених договорів оренди та
додаткових угод, які мають юридичну силу, оскільки повинні бути
підписані орендарями, обрахувати реальну заборгованість зі сплати
орендної плати та звірити з податковою заборгованістю, тому що
контроль за надходженням орендної плати здійснюють податкові
органи.
3. Міськраді при розгляді звіту за 9 місяців 2018 року доповісти детально
про проведену роботу щодо нарахування, сплати та наявності
заборгованості (аналіз відобразити в пояснювальній записці).
4. Міськраді терміново звернутися до суду з позовною заявою щодо
погашення заборгованості по орендній платі за землю Дермільовими.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
8. СЛУХАЛИ:
Кленька О.М., яка у відповідності до статей 26, 28, 61-64, 66 Закону
України «Про місцеве самоврядування в України», статей 23, 28, 43, 63, 69,
69-1, 70-73, 75-78, 91 Бюджетного кодексу України та з метою проведення
першочергових витрат
запропонувала внести зміни до рішення
Старобільської міської ради Луганської області сьомого скликання від
21.12.2017 № 36/12 «Про міський бюджет м.Старобільськ на 2018 рік», а
саме: Обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету зменшити за
рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду) на суму 757 450 грн.; Обсяг видатків
загального фонду міського бюджету збільшити за рахунок зменшення
коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду) на суму 757 450 грн. (Пояснювальна записка
додається).
Обговорення проекту рішення
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ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І. запропонувала винести на розгляд сесії проект
рішення «Про внесення змін до рішення Старобільської міської ради
Луганської області сьомого скликання «Про міський бюджет м. Старобільськ
на 2018 рік» від 21.12.2017 № 36/12».
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
9. РІЗНЕ:
Голова постійної комісії
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(оригінал підписано)

Секретар комісії
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(оригінал підписано)

М.І.Приходько
О.В.Хоруженко

