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Старобільська міська рада
Сьомого скликання

Протокол № 52
Спільне засідання постійних комісій Старобільської міської ради з питань
економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності та
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовищ
20 вересня 2018 року 09 год. 30 хв.

м. Старобільськ
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Всього членів комісій – 12, в тому числі:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 7 (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І., Івашко
Н.О., Овчаренко О.Л., Герасименко Л.П.);
постійна комісія з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовищ – 5 (Круковський О.О., Толок М.В., Кондратьєв О.Л., Михайлова Н.Є.,
Романенко Р.С.);
Присутні члени комісій – 8 з 12, в тому числі:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 5 з 7 (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І.,
Герасименко Л.П.);
постійна комісія з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовищ – 3 з 5(Толок М.В., Кондратьєв О.Л., Михайлова Н.Є.);
Відсутні члени комісій – 4 з 12, в тому числі:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 2 з 7 (Івашко Н.О., Овчаренко О.Л.)
постійна комісія з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовищ – 2 з 5 ( Круковський О.О., Романенко Р.С. );
Головуючий: Приходько М.І., голова постійної комісії з питань економічного
розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності.
Секретар засідання: Хоруженко О.В.
Запрошені:
Барабаш С.О. - секретар міської ради, Кленька О.М. - заступник головного
бухгалтера – провідний спеціаліст бухгалтерського обліку, в.о. заступника міського
голови з фінансових питань – головного бухгалтера, Квітко О.Ю. –начальник відділу
територіального розвитку, Лавко І.В. - начальник відділу організаційного
забезпечення апарату Старобільської міської ради та виконавчого комітету, Костирко
О.Ю. - провідний спеціаліст відділу організаційного забезпечення, працівник відділу
земельних відносин виконавчого комітету Старобільської міської ради, депутат
міської ради та голова фракції від ПП «Опозиційний блок» Кривошея В.А.
Присутні:
Барабаш С.О. - секретар міської ради, Кленька О.М. - заступник головного
бухгалтера – провідний спеціаліст бухгалтерського обліку, в.о. заступника міського
голови з фінансових питань – головного бухгалтера, Квітко О.Ю. –начальник відділу
територіального розвитку, Лавко І.В. - начальник відділу організаційного
забезпечення апарату Старобільської міської ради та виконавчого комітету, Костирко
О.Ю. - провідний спеціаліст відділу організаційного забезпечення, працівник відділу
земельних відносин виконавчого комітету Старобільської міської ради, депутат
міської ради та голова фракції від ПП «Опозиційний блок» Кривошея В.А.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ

.

1. Про надання нецільової матеріальної допомоги почесним громадянам міста
Старобільська
Доповідач: Кленька О. М..

2. Про результати виконання Міської цільової програми проведення культурно масових заходів в м. Старобільськ на 2018-2020 роки за I півріччя 2018 року
Доповідач: Кленька О. М..

3. Про внесення змін до Міської цільової програми проведення культурно-масових
заходів в м.Старобільськ 2018-2020 роки
Доповідач: Кленька О. М..

ua

4. Про затвердження Переліку проектів місцевих ініціатив, які стали переможцями
конкурсу та будуть реалізовуватися за рахунок міського бюджету у 2018 році
Доповідач: Квітко О.В.
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5. Про прийняття у комунальну власність територіальної громади м.Старобільськ
об’єкт нерухомого майна - “Бювет” за адресою: Луганська область, м.Старобільськ,
вул. Миру, 1А
Доповідач: Липова О.В.
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6. Про передачу в оренду земельної ділянки фізичній особі-підприємцю Семібратову
Олександру Леонідовичу для обслуговування комплексу нежитлових будівель за
адресою: Луганська обл., м.Старобільськ, вул.Новорубіжна, 63
Доповідач: Челгванова Ю.Б.
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7. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) яка знаходиться в
комунальній власності Старобільської міської ради для організації міст масового
відпочинку за адресою: м.Старобільськ, вул.Миру, 1а.
Доповідач: Челгванова Ю.Б.
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8. Про внесення доповнень до проектів рішень Старобільської міської ради «Про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду,
терміном на 3 роки, громадянину України Бойко Світлані Миколаївні для
обслуговування нежитлового приміщення, за адресою: Луганська обл.,
м.Старобільськ, вул.Слобожанська, 39» та «Про поновлення договору оренди землі,
укладеного з фізичною особоюпідприємцем Птаховською Людмилою Арсентіївною
для організації виносної торгівлі за адресою: м. Старобільськ, вул. Слобожанська,
б/н»
Доповідач: Челгванова Ю.Б.
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Спільне засідання постійних комісій Старобільської міської ради з питань
економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності та постійної
комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовищ (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), головуючого
спільного засідання постійних комісій визначено за взаємним погодженням.
Приходько М.І., яка повідомила, що спільне засідання постійних комісій є
правомочним, тому, що в ньому бере участь не менш як половина від загального
складу комісій. Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожній
комісії. Спільним ухваленим рішенням вважається рішення, за яке проголосувала
більшість від складу в кожній комісії, що бере участь в спільному засіданні.
Вона запропонувала розпочати засідання комісії, ознайомила присутніх з порядком
денним.
Головуючий запропонувала прийняти порядок денний за основу.
ВИРІШИЛИ:
Порядок денний прийняти за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 5 з 7 (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І.,
Герасименко Л.П.);
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовищ – 3 з 5(Толок М.В., Кондратьєв О.Л., Михайлова Н.Є.);
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА –8 з 8«Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
Барабаш С.О., яка доповіла, що до порядку денного включено на розгляд
тільки три проекти рішень, четверте питання це «Різне» та попрохала членів комісії
включити додатково до порядку денного ще п’ять питань. Таким чином, прошу
розглянути порядок денний, який складається з дев’яти питань.
ВИРІШИЛИ:
Включити додатково до порядку денного п’ять питань, що запропонувала Барабаш
С.О.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 5 з 7 (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І.,
Герасименко Л.П.);
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
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постійна комісія з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовищ – 3 з 5(Толок М.В., Кондратьєв О.Л., Михайлова Н.Є.);
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 8 з 8 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
Головуючий запропонувала прийняти порядок денний в цілому з урахуванням
внесених змін до н.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 5 з 7 (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І.,
Герасименко Л.П.);
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовищ – 3 з 5(Толок М.В., Кондратьєв О.Л., Михайлова Н.Є.);
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 8 з 8 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
СЛУХАЛИ:
Кленько О.М., яка керуючись ст.ст. 26, 28, 64 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст.170
Податкового кодексу України, рішенням Старобільської міської ради Луганської
області від 23.02.2017 № 17/6 «Про затвердження Положення про звання Почесний
громадянин міста Старобільська», рішенням Старобільської міської ради Луганської
області від 21.06.2018 № 43/5 «Про затвердження міської цільової програми
соціальної підтримки почесних громадян міста Старобільська на 2018-2020 роки» та
з нагоди святкування Дня Міста Старобільська запропонувала надати грошову
допомогу у вигляді нецільової матеріальної допомоги почесним громадянам міста
Старобільська, а саме:
- Закордонець Зінаїді Степанівні в сумі 2 000 грн. 00 коп. (дві тисячі грн.00коп.)
- Панасейко Миколі Івановичу в сумі 2 000 грн. 00 коп. (дві тисячі грн.00коп.)
- Сушинській Ніні Василівні в сумі 2 000 грн. 00 коп. (дві тисячі грн.00коп.)
- Фоменко Катерині Миколаївні в сумі 2 000 грн. 00 коп. (дві тисячі грн.00коп.)
Обговорення проекту рішення
ВИСТУПАЛИ:
Хоруженко О.В.,який запропонував проголосувати за дане питання.
Приходько М.І., яка порадила винести дане питання на розгляд сесії.
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ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 5 з 7 (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І.,
Герасименко Л.П.);
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовищ – 3 з 5(Толок М.В., Кондратьєв О.Л., Михайлова Н.Є.);
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 8 з 8 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
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2. СЛУХАЛИ:
Кленько О.М., яка Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст.91 Бюджетного кодексу України донесла до членів
комісії про виконання Міської цільової програми проведення культурно-масових
заходів в м. Старобільськ на 2018-2020 роки за I півріччя 2018 року, вона попрохала
інформацію про результати виконання Міської цільової програми проведення
культурно-масових заходів в м. Старобільськ на 2018-2020 роки за I півріччя 2018
року прийняти до відома.
Обговорення проекту рішення
ВИСТУПАЛИ:
Лисюк Г.М.,яка запропонувала проголосувати за дане питання.
Приходько М.І., яка порадила винести дане питання на розгляд сесії.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 5 з 7 (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І.,
Герасименко Л.П.);
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовищ – 3 з 5(Толок М.В., Кондратьєв О.Л., Михайлова Н.Є.);
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 8 з 8 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
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3. СЛУХАЛИ:
Кленько О.М., яка у відповідності до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статуту територіальної громади
м.Старобільськ у новій редакції та з метою проведення Дня Міста Старобільськ
запропонувала розглянути та затвердити зміни до Міської цільової програми
проведення культурно-масових заходів м. Старобільськ на 2018-2020 роки, яка
затверджена рішенням міської ради від 23.11.2017 № 34/9 та викласти додаток 2 у
новій редакції згідно з додатком 1 представленого до запропонованого проекту
рішення.
Обговорення проекту рішення
ВИСТУПАЛИ:
Михайлова Н.Є.,яка запропонувала проголосувати за дане питання.
Приходько М.І., яка порадила винести дане питання на розгляд сесії.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 5 з 7 (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І.,
Герасименко Л.П.);
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовищ – 3 з 5(Толок М.В., Кондратьєв О.Л., Михайлова Н.Є.);
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 8 з 8 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
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4. СЛУХАЛИ:
Квітко О.В., яка керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” та у відповідності до Програми сприяння розвитку
місцевих ініціатив Старобільської територіальної громади на 2018 рік, що
затверджена рішенням старобільської міської ради від 21.12.2017 року № 36/6 (із
змінами) представила на розгляд членам комісії та запропонувала затвердити Перелік
проектів місцевих ініціатив, які стали переможцями конкурсу та будуть
реалізовуватись за рахунок міського бюджету у 2018 році, згідно Додатку 1
представленого до проекту рішення.
Обговорення проекту рішення
ВИСТУПАЛИ:
Герасименко Л.П.,яка уточнила суму видатків на представлені чотири проекти
місцевих ініціатив та запропонувала проголосувати за дане питання.
Приходько М.І., яка порадила винести дане питання на розгляд сесії.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 5 з 7 (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І.,
Герасименко Л.П.);
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовищ – 3 з 5(Толок М.В., Кондратьєв О.Л., Михайлова Н.Є.);
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 8 з 8 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
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5. СЛУХАЛИ:
Липову О.В., яка керуючись ст.26, ст. 60 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, у відповідності до Декларації про готовність до
експлуатації об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів
з незначними наслідками (СС1) № ЛГ141182330328 від 21.08.2018, що зареєстрована
Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Луганській області
та враховуючи акт приймання - передачі об’єкта - “Бювет” від мецената Струк В.О.,
попросила
прийняти у комунальну власність територіальної громади м.
Старобільськ об’єкт нерухомого майна - “Бювет”, що знаходиться на території
міського парку культури та відпочинку за адресою: Луганська область, м.
Старобільськ, вул. Миру, 1А., загальною вартістю 299 448,00грн.
Обговорення проекту рішення
ВИСТУПАЛИ:
Козачок О.І.,який запропонував підтримати це питання.
Приходько М.І., яка порадила винести дане питання на розгляд сесії.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 5 з 7 (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І.,
Герасименко Л.П.);
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовищ – 3 з 5(Толок М.В., Кондратьєв О.Л., Михайлова Н.Є.);
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
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СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 8 з 8 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
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6. СЛУХАЛИ:
Челганова Ю.Б., яка керуючись ст.ст. 12, 79¹, 93, 116, 122, 123, 124, 125, 126
Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», Законом України
«Про державний земельний кадастр», Законом України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 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», п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та на підставі заяви фізичної особи-підприємця Семібратова Олександра
Леонідовича, який зареєстрований за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, про
передачу в оренду терміном на 10 (десять) років земельної ділянки площею 0,4951 га
для обслуговування комплексу нежитлових будівель за адресою: Луганська обл., м.
Старобільськ, вул. Новорубіжна, 63 запропонувала виконавчому комітету
Старобільської міської ради звернутися до державних реєстраторів прав на нерухоме
майно з заявою про реєстрацію права комунальної власності за Старобільською
територіальною громадою на земельну ділянку (кадастровий
№4425110100:17:004:0095) площею 0,4951 га, розташовану за адресою: Луганська
обл., м.Старобільськ, вул.Новорубіжна, 63 та передати в оренду, терміном на 10
(десять) років, фізичній особі- підприємцю Семібратову Олександру Леонідовичу
земельну ділянку (кадастровий №4425110100:17:004:0095) площею 0,4951 га для
обслуговування комплексу нежитлових будівель, за рахунок земель житлової та
громадської забудови (код цільового призначення земель за КВЦПЗ В03.07 - для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі), що розташована за адресою:
Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Новорубіжна, 63.
Обговорення проекту рішення
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ВИСТУПАЛИ:
Козачок О.І.,який запропонував підтримати це питання.
Приходько М.І., яка порадила винести дане питання на розгляд сесії.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 5 з 7 (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І.,
Герасименко Л.П.);
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовищ – 3 з 5(Толок М.В., Кондратьєв О.Л., Михайлова Н.Є.);
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0

st
ar
ob
el
sk
.l
g.
ua

СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 8 з 8 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
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7. СЛУХАЛИ:
Челганова Ю.Б., яка керуючись п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, статтями 12, 50, 51, 52, 80, 83, 186 Земельного кодексу
України, статтями 19, 25, 55 Закону України “Про землеустрій”, ст.21 Закону України
“Про державний земельний кадастр” та з метою виправлення помилки в частині
цільового призначення земельної ділянки запропонувала
надати дозвіл на
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відновлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 3,8707 га, кадастровий
№4425110100:10:001:0376, яка знаходиться в комунальній власності Старобільської
міської ради для організації міст масового відпочинку за адресою: м. Старобільськ,
вул. Миру, 1а, та замість коду по КВЦПЗ В.03.01(для будівництва та обслуговування
будівель органів державної влади та місцевого самоврядування) вважати К.18.00
(землі загального користування).
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Обговорення проекту рішення
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ВИСТУПАЛИ:
Козачок О.І.,який запропонував підтримати це питання.
Приходько М.І., яка порадила винести дане питання на розгляд сесії.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 5 з 7 (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І.,
Герасименко Л.П.);
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовищ – 3 з 5(Толок М.В., Кондратьєв О.Л., Михайлова Н.Є.);
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 8 з 8 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
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8. СЛУХАЛИ:
Челганова Ю.Б., яка представила на розгляд два проекти рішень, а саме:
1) Керуючись п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, статями 12, 79¹, 93, 122, 123, 124, 125, 126 Земельного кодексу України,
Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення
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порядку державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної та
комунальної власності у зв’язку з їх розмежуванням”, статтями 19, 25, 50 Закону
України “Про землеустрій”, Законом України “Про державний земельний кадастр”,
Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень” та на підставі заяви громадянки України Бойко Світлани Миколаївни, яка
проживає за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ запропонувала затвердити
проект землеустрою, розроблений ПП “Земля Слобожанщини”, щодо відведення
земельної ділянки в оренду, громадянину України Бойко Світлані Миколаївні для
обслуговування нежитлового приміщення, за адресою: Луганська обл., м.
Старобільськ, вул. Слобожанська, 39, кадастровий №4425110100:10:002:0318
зареєстрованийвідділом у Старобільському районі Головного управління
Держгеокадастру у Луганській області (витяг з Державного земельного кадастру про
земельну ділянку: НВ4402523122018 від 27.07.2018).
Обговорення проекту рішення
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ВИСТУПАЛИ:
Козачок О.І.,який запропонував підтримати це питання.
Приходько М.І., яка порадила винести дане питання на розгляд сесії.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 5 з 7 (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І.,
Герасименко Л.П.);
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовищ – 3 з 5(Толок М.В., Кондратьєв О.Л., Михайлова Н.Є.);
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 8 з 8 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
2) Керуючись статтями 12, 93, ч.1.ст.122 Земельного кодексу України, ст.33 Закону
України “Про оренду землі”, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” та враховуючи
звернення Птаховської Людмили
Арсентіївни, яка проживає за адресою: м. Старобільськ запропонувала поновити
договір оренди землі від 08.07.2011 № 75, укладений між Старобільською міською
радою та фізичною особою-підприємцем Птаховською Людмилою Арсентіївною на
земельну ділянку площею 0,0004 га для організації виносної торгівлі за адресою: м.
Старобільськ, вул. Слобожанська, б/н на термін з 08.09.2018 до 31.12.2018, шляхом
укладання додаткової угоди.
Обговорення проекту рішення
ВИСТУПАЛИ:
Приходько М.І., яка порадила винести дане питання на розгляд сесії.
ВИРІШИЛИ:
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Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 5 з 7 (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І.,
Герасименко Л.П.);
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовищ – 3 з 5(Толок М.В., Кондратьєв О.Л., Михайлова Н.Є.);
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 8 з 8 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
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9. Різне

М.І.Приходько
М.В.Толок
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Заступник Голови постійної комісії
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Голова постійної комісії
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st

Секретар комісії

О.В. Хоруженко

