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Старобільська міська рада
Сьомого скликання

Протокол № 58
Спільне засідання постійних комісій Старобільської міської ради з питань
економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності та
постійної комісії з питань інфраструктури міста.
22 лютого 2019 року 10-00 год.

м. Старобільськ
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Всього членів комісій – 14, 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., Герасименко Л.П., Овчаренко О.Л.);
постійна комісія з питань інфраструктури міста – 7 (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.,
Усачова О.С., Малахов В.В., Демковський С.П., Коваленко В.І., Липовий Р.О.).
Присутні члени комісій – 9 з 14, 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.,
Івашко Н.О.);
постійна комісія з питань інфраструктури міста – 4 з 7 (Авдєєнко В.І., Кривошея
В.А., Усачова О.С., Липовий Р.О.).
Відсутні члени комісій – 5 з 14, в тому числі:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 2 з 7 (Герасименко Л.П., Овчаренко О.Л.);
постійна комісія з питань інфраструктури міста – 3 з 7 (Малахов В.В., Демковський
С.П., Коваленко В.І.).
Головуючий: Приходько М.І., голова постійної комісії з питань економічного
розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності.
Секретар засідання: Хоруженко О.В..
Запрошені:
Ковальов А.А. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів,
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, Лавко І.В. - начальник відділу
організаційного забезпечення апарату Старобільської міської ради та виконавчого
комітету, Квітко О.Ю. – начальник відділу територіального розвитку, Костирко
О.Ю. - провідний спеціаліст відділу організаційного забезпечення, Липова О.В. –
провідний спеціаліст відділу ЖКГ та комунального майна, будівництва та
капітального ремонту, Луганський В.В. - спеціаліст першої категорії відділу ЖКГ,
Челганова Ю.Г. – працівник відділу земельних відносин, Плясуля О.Д. –
Спеціаліст 1 категорії з питань ЖКГ.
Присутні:
Ковальов А.А. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів,
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, Лавко І.В. - начальник відділу
організаційного забезпечення апарату Старобільської міської ради та виконавчого
комітету, Квітко О.Ю. – начальник відділу територіального розвитку, Костирко

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
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О.Ю. - провідний спеціаліст відділу організаційного забезпечення, Липова О.В. –
провідний спеціаліст відділу ЖКГ та комунального майна, будівництва та
капітального ремонту, Луганський В.В. - спеціаліст першої категорії відділу ЖКГ,
Челганова Ю.Г. – працівник відділу земельних відносин, Плясуля О.Д. – спеціаліст
1 категорії з питань ЖКГ.

1. Про результати виконання у 2018 році міської цільової Програми забезпечення
житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа
на 2018-2020 роки м. Старобільськ
Доповідач: Липова О.В.
2. Про результати виконання Програми сприяння розвитку місцевих ініціатив
Старобільської територіальної громади у 2018 році
Доповідач: Квітко О.В.
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3. Про надання згоди на співфінансування інвестиційного проекту
«Розроблення містобудівної та землевпорядної документації м. Старобільськ
Луганської області як економічна основа розвитку регіону»
Доповідач: Квітко О.В.
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4. Про результати виконання Програми по запобіганню загибелі людей на
водних об’єктах м. Старобільськ на 2018 рік
Доповідач: В. В. Луганський
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5. Про результати виконання у 2018 році міської цільової програми
благоустрою міста Старобільськ на 2018-2020 роки
Доповідач: В. В. Луганський
6.Про визначення виконавця послуг на території м. Старобільськ
Доповідач: В. В. Луганський
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7. Про результати виконання у 2018 році міської цільової програми регулювання
чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м. Старобільськ на 20182020 роки
Доповідач: О.Д. Плясуля
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8. Про результати виконання в 2018 році Міської цільової програми розвитку
житлового господарства м. Старобільськ на 2018-2020 роки
Доповідач: О.Д. Плясуля
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9. Про розроблення науково-проектної документації з визначення меж і
режимів використання зон охорони пам'яток та історичного ареалу м. Старобільськ
Доповідач: Челганова Ю.Г.

st
ar
ob
el
sk
.l
g.
ua

10. Про результати виконання в 2018 році Програми відшкодування частини
суми кредитів, залучених на впровадження заходів з енергозбереження у м.
Старобільськ на 2017-2019 роки
Доповідач: Кленько О.М.
11 Про результати виконання Програми по наданню грошової допомоги
мешканцям міста Старобільськ, що опинилися в складних життєвих обставинах і
потребують грошової допомоги на 2018 рік
Доповідач: Кленько О.М.
12. Про результати виконання в 2018 році Міської цільової програми проведення
культурно - масових заходів в м. Старобільськ на 2018 -2020 роки
Доповідач: Кленько О.М.
13. Про результати виконання в 2018 році Міської цільової програми соціальної
підтримки Почесних громадян міста Старобільськ на 2018-2020 роки
Доповідач: Кленько О.М.
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14. Про результати виконання Програми розвитку архівної справи та фінансової
підтримки комунальної установи «Трудовий архів» Старобільського району на 2018
рік
Доповідач: Кленько О.М.
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15. Про результати виконання в 2018 році Міської цільової програми
інформатизації Старобільської міської ради та її виконавчого комітету на 2018-2020
роки
Доповідач: Кленько О.М.
16. Про затвердження звіту по виконанню міського бюджету м. Старобільськ за
2018 рік
Доповідач: Кленько О.М.
17. Про надання пільг щодо сплати державного мита яке зараховується до
міського бюджету м. Старобільськ
Доповідач: Кленько О.М.
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18.Про внесення змін до Міської цільової програми інформатизації
Старобільської міської ради та її виконавчого комітету на 2018-2020 роки
Доповідач: Кленько О.М.
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19.Про внесення змін до міської цільової програми благоустрою міста
Старобільськ на 2018-2022 роки
Доповідач: Кленько О.М.
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20.Про умови оплати праці секретаря міської ради, в.о. міського голови у
лютому 2019 року
Доповідач: Барабаш С.О.
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21. Про внесення змін до рішення Старобільської міської ради Луганської
області сьомого скликання «Про міський бюджет м. Старобільськ на 2019 рік» від
20.12.2018 №51/8
Доповідач: Кленько О.М.
22. Різне.
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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 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),
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 і в цілому, оскільки
зауважень і пропозицій не надійшло.
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ВИРІШИЛИ:
Порядок денний прийняти за основу та в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І., Івашко
Н.О.)
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань інфраструктури міста – (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.,
Усачова О.С., Липовий Р.О.).
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 14
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
СЛУХАЛИ:
Липову О.В., яка керуючись п. 12 ч.1 ст.26, пп. 15 ч.1 ст.30 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» доповіла членам комісії інформацію про
результати виконання у 2018 році міської цільової Програми забезпечення житлом
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа на
2018-2020 роки м. Старобільськ та запропонувала інформацію про хід виконання у
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2018 році міської цільової Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа на 2018-2020 роки м.
Старобільськ прийняти до відома. Пояснювальна записка до проекту рішення “Про
результати виконання у 2018 році міської цільової Програми забезпечення
житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх
числа на 2018-2020 роки м. Старобільськ” додається.
Обговорення проекту рішення
ВИСТУПАЛИ:
Кривошея В.А., яка зауважила, що відремонтована кімната за адресую: вул.1
Травня, буд.№18, кімната № 21є не дуже комфортною, адже там є прохідні кімнати.
Липовий Р.О., який уточнив, що це кімната для тимчасового проживання
дітей, проте діти мають право відмовитись від незручного житла.
Козачок О.І., який поінтересувався, чи є державна Програма щодо підтримки
дітей сиріт. Отримав відповідь “ ще нема“
Приходько М.І., яка після обговорення проекту рішення 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 – (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І., Івашко
Н.О.)
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань інфраструктури міста – (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.,
Усачова О.С., Липовий Р.О.).
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 14
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
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2. СЛУХАЛИ:
Барабаш С.О., яка керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» доповіла членам комісії про хід виконання Програми
сприяння розвитку місцевих ініціатив Старобільської територіальної громади на 2018
рік, затвердженої рішенням Старобільської міської ради від 21.12.2017 року №36/6 (із
змінами від 16.08.2018 № 47/8) та запропонувала інформацію про результати
виконання Програми сприяння розвитку місцевих ініціатив Старобільської громади у
2018 році прийняти до відома.
Обговорення проекту рішення
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ВИСТУПИЛИ:
Кривошея В.А. та Лисюк Г.М., які виразили незадоволення, оскільки,
пояснювальна записка до проекту рішення, членам комісії не була роздрукована.
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Приходько М.І. запропонувала винести це питання на розгляд сесії.
ВИРІШИЛИ:
1. Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
2. Секретарю міської ради при підготовці проектів рішень, в обов’язковому
порядку, необхідно готувати пояснювальні записки з детальним поясненням
суті питання, його значення, нормативної бази та у відповідності до звітних
даних.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І., Івашко
Н.О.)
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань інфраструктури міста – (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.,
Усачова О.С., Липовий Р.О.).
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 14
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0

st

ar

ob

el

sk

.l

g.

ua

st

ar

ob

el

3. СЛУХАЛИ:
Барабаш С.О., яка доповіла, що керуючись ст. 25, ст.26, ч.1, ст.59, ст.64
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 24.04.2015 № 80 було розроблено проект рішення «Про надання згоди на
співфінансування інвестиційного проекту «Розроблення містобудівної та
землевпорядної документації м. Старобільськ Луганської області як економічна
основа розвитку регіону» та запропонувала надати згоду на співфінансування з
міського бюджету м. Старобільськ інвестиційного проекту «Розроблення
містобудівної та землевпорядної документації м. Старобільськ Луганської області як
економічна основа розвитку регіону» у розмірі 17% (721 800 грн.) від загальної
вартості проекту, котрий може бути реалізований за рахунок коштів державного
фонду регіонального розвитку у 2019 році. Вона теж сказала , що в чотирьох районах
вже є такі проекти, з якими можна ознайомитись на сайті ДФРР. Пояснювальна
записка до проекту рішення не підготовлена.
Обговорення проекту рішення
ВИСТУПИЛИ:
Кривошея В.А. та Лисюк Г.М., які уточнили, що 17% або 721 800 грн.
(співфінансування) від загальної вартості проекту в міському бюджеті на 2019 рік
вже передбачено.
Приходько М.І. запропонувала винести це питання на розгляд сесії.
ВИРІШИЛИ:
1. Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
2. Секретарю міської ради при підготовці проектів рішень, в обов’язковому
порядку, необхідно готувати пояснювальні записки з детальним поясненням
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суті питання, його значення, нормативної бази та у відповідності до звітних
даних.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І., Івашко
Н.О.)
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань інфраструктури міста – (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.,
Усачова О.С., Липовий Р.О.).
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 14
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0

st

ar

ob

el

sk

.l

g.

ua

st

ar

ob

el

sk

.l

g.

4. СЛУХАЛИ:
Луганського В.В., який керуючись п.12 ч.1 ст.26, ст.38 ЗУ «Про місцеве
самоврядування в Україні», розпорядженням Президента України «Про невідкладні
заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах» від 17.07.2001 року
№ 90/2001-рп, постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2002 року № 264
«Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних
об’єктах» доповів про хід виконання у 2018 році Програми щодо запобігання
загибелі людей на водних об’єктах м. Старобільськ та запропонував інформацію про
виконання у 2018 році Програми щодо запобігання загибелі людей на водних
об’єктах м. Старобільськ на 2018 рік, прийняти до відома. Пояснювальна записка до
проекту рішення додається.
Обговорення проекту рішення
ВИСТУПИЛИ:
Кривошея В.А., яка відзначила, що до цього проекту рішення пояснювальна
записка підготовлена.
Липовий Р.О., який підмітив, що в пояснювальній записці нема загальної
витраченої суми.
Приходько М.І. запропонувала винести це питання на розгляд сесії.
ВИРІШИЛИ:
1. Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
2. Відкоригувати пояснювальну записку у відповідності з даними звітності.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І., Івашко
Н.О.)
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань інфраструктури міста – (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.,
Усачова О.С., Липовий Р.О.).
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«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 14
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
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5. СЛУХАЛИ:
Луганського В.В., який керуючись п.12 ч.1 ст.26, пп.15 ч.1 ст.30 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» доповів про результати виконання
у 2018 році міської цільової програми благоустрою міста Старобільськ на 2018-2020
роки та запропонував інформацію про результати виконання у 2018 році міської
цільової програми благоустрою міста Старобільськ на 2018-2020 роки прийняти до
відома.
Обговорення проекту рішення
ВИСТУПИЛИ:
Лисюк Г.М., яка сказала, що працівники відділу ЖКХ не знають, не
запам’ятовують виконавців робіт та не контролюють на певному рівні виконання
робіт.
Липовий Р.О., сказав, що Кобиляцький М.О. знав усіх підрядників (виконавців
робіт). Він також попросив , щоб до сесії Плясуля О.Д. доповів, скільки рознесено в
зимовий період повідомлень торговим точкам щодо прибирання снігу на прилеглій
території ?
Кривошея В.О., яка наполягає, щоб на комісіях був обов’язково присутній
заступник голови Ковальов А.А..
Івашко Н.О., яка замітила, що в пояснювальній записці некоректне пояснення
щодо висадження 188 шт. саджанців квітів на суму 58 500 грн.. Виходить, що 1
саджанець квітів коштує 311 грн.?
Приходько М.І. запропонувала винести це питання на розгляд сесії.
ВИРІШИЛИ:
1. Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
2. До сесії надати додаткове пояснення щодо кількості саджанців квітів.
3. Відкоригувати пояснювальну записку.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І., Івашко
Н.О.)
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань інфраструктури міста – (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.,
Усачова О.С., Липовий Р.О.).
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 14
ПРОТИ –0
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УТРИМАЛИСЬ – 0
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6. СЛУХАЛИ:
Луганського В.В., який керуючись Законами України «Про автомобільний
транспорт» від 05.04.2001 № 2344-ІІІ, «Про дорожній рух» від 30.06.1993 № 3353ХІІ, «Про транспорт» від 10.11.1994 № 232/94, Порядком проведення конкурсу з
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування,
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081, ст.
26 Закону України «Про місцеве самоврядування» та приймаючи до уваги рішення
виконавчого комітету від 18.02.2019 № 39 та протокол конкурсного комітету від
15.02.2019 запропонував визначити на території м. Старобільськ виконавцем послуги
перевізника пасажирів автомобільним транспортом на міському автобусному
маршруті загального користування в м. Старобільськ ФОП Конотопова О. В. на 5
років.
Обговорення проекту рішення
ВИСТУПАЛИ:
Приходько М.І., яка після обговорення проекту рішення 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 – (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І., Івашко
Н.О.)
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань інфраструктури міста – (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.,
Усачова О.С., Липовий Р.О.).
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 14
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
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7. СЛУХАЛИ:
Плясулю О.Д., який керуючись п.22 ч.1 ст.26, підпунктом 4, п.”а” ст.28,
підпунктом 7, п.”а” ст.30, п.3 ч.4 ст.42, ч.1 ст.59 ЗУ «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст.23 Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження”
довів до відома членів комісії звіт про виконання у 2018 році Міської цільової
програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м.
Старобільськ Старобільської міської ради та її виконавчого комітету на 2018- 2020
роки та запропонував інформацію про результати виконання у 2018 році Міської
цільової програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними
методами в м. Старобільськ Старобільської міської ради та її виконавчого комітету
на 2018-2020 роки прийняти до відома. Пояснювальна записка до проекту рішення
додається.

Обговорення проекту рішення
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ВИСТУПИЛИ:
Козачок О.І. який сказав, що задоволений результатами виконання у 2018
році Міської цільової програми щодо регулювання чисельності безпритульних
тварин гуманними методами. Він пояснив, що населення навіть за свої кошти
проводять стерилізацію тварин.
Івашко Н.О., яка сказала, що результатами виконання програми задоволена.
Роботу з цього напрямку потрібно продовжувати.
Приходько М.І. запропонувала винести це 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 – (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І., Івашко
Н.О.)
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань інфраструктури міста – (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.,
Усачова О.С., Липовий Р.О.).
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 14
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
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8. СЛУХАЛИ:
Плясулю О.Д., який керуючись п.22 ч.1 ст.26, п.п 4 п.”а”ст.28, п.3 ч.4,
п.п.1 п. “а” ст.30, п.3ч.4 ст.42, ч.1ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України запропонував інформацію про
результати виконання в 2018 році Міської цільової програми розвитку житлового
господарства м. Старобільськ на 2018-2020 роки прийняти до відома. Пояснювальна
записка до проекту рішення додається
Обговорення проекту рішення
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ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І. , яка запропонувала винести це питання на розгляд сесії.
ВИРІШИЛИ:
1. Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
2. Відкоригувати пояснювальну записку.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І., Івашко
Н.О.)
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
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«утримались» 0
постійна комісія з питань інфраструктури міста – (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.,
Усачова О.С., Липовий Р.О.).
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 14
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
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9. СЛУХАЛИ:
Челганову Ю.Г., яка керуючись ст.25, пп.34, 37 ч.1 ст.26, ст.42 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом України «Про
регулювання містобудівної діяльності», ст. 32 Закону України «Про охорону
культурної спадщини», Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України від 02.06.2011 № 64 «Про
затвердження Порядку розроблення історико - архітектурного опорного плану
населеного пункту», постановою КМУ від 26.07.2001 № 878 "Про затвердження
Списку історичних населених місць України" та з метою раціонального
використання земель в місті Старобільськ, створення повноцінного життєвого
середовища, інвестиційної діяльності фізичних та юридичних осіб, врахування
законних приватних та державних інтересів під час проведення містобудівної
діяльності, збереження історико-культурного середовища запропонувала розробити
науково-проектну документацію з визначення меж і режимів використання зон
охорони пам'яток та історичного ареалу м. Старобільськ.
Обговорення проекту рішення
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ВИСТУПИЛИ:
Лисюк Г.М., яка уточнила скільки налічується в місті пам’яток культури?
Отримала відповідь, що 23 пам’ятки культури.
Хоруженко О.В., який уточнив, хто визначає пам’ятки культури? Отримав
відповідь, що відділ культури.
Приходько М.І. , яка запропонувала винести це 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 – (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І., Івашко
Н.О.)
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань інфраструктури міста – (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.,
Усачова О.С., Липовий Р.О.).
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
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ЗА – 9 з 14
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0

10. СЛУХАЛИ:
Кленько О.М., яка керуючись ст.ст. 26, 28, п.3 ч.4, п.9 ст.42 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12 Закону України “Про
енергозбереження”, ст. 91 Бюджетного кодексу України представила на розгляд звіт
про виконання в 2018 році Програми відшкодування частини суми кредитів,
залучених на впровадження заходів з енергозбереження у м. Старобільськ на 20172019 роки та запропонувала інформацію про результати виконання в 2018 році
Програми відшкодування частини суми кредитів, залучених на впровадження заходів
з енергозбереження у м. Старобільськ на 2017-2019 роки прийняти до відома.
Пояснювальна записка додається.
Обговорення проекту рішення
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ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І. , яка запропонувала винести це 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 – (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І., Івашко
Н.О.)
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань інфраструктури міста – (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.,
Усачова О.С., Липовий Р.О.).
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 14
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
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11. СЛУХАЛИ:
Кленько О.М., яка керуючись ст.ст. 26, 28, п.3 ч.4, п.9 ст.42 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу
України представила на розгляд звіт про виконання Програми по наданню грошової
допомоги мешканцям міста Старобільськ, що опинилися в складних життєвих
обставинах і потребують грошової допомоги на 2018 рік та порадила інформацію про
результати виконання Програми по наданню грошової допомоги мешканцям міста
Старобільськ, що опинилися в складних життєвих обставинах і потребують грошової
допомоги на 2018 рік прийняти до відома. Пояснювальна записка додається.
ВИСТУПИЛИ:

Обговорення проекту рішення

g.

ua

st
ar
ob
el
sk
.l
g.
ua

Приходько М.І. , яка запропонувала винести це 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 – (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І., Івашко
Н.О.)
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань інфраструктури міста – (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.,
Усачова О.С., Липовий Р.О.).
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 14
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
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12. СЛУХАЛИ:
Кленько О.М., яка керуючись ст.ст. 26, 28, п.3 ч.4, п.9 ст.42 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.91 Бюджетного кодексу
України представила на розгляд звіт про виконання в 2018 році Міської цільової
програми проведення культурно-масових заходів в м. Старобільськ на 2018-2020
роки та запропонувала інформацію про результати виконання в 2018 році Міської
цільової програми проведення культурно-масових заходів в м. Старобільськ на 20182020 роки прийняти до відома. Пояснювальна записка додається.
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Обговорення проекту рішення
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ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І. , яка запропонувала винести це 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 – (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І., Івашко
Н.О.)
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань інфраструктури міста – (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.,
Усачова О.С., Липовий Р.О.).
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 14
ПРОТИ –0
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УТРИМАЛИСЬ – 0
13. СЛУХАЛИ:
Кленько О.М., яка керуючись ст.ст. 26, 28, п.3 ч.4, п.9 ст.42 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу
України представила на розгляд звіт про виконання в 2018 році Міської цільової
програми соціальної підтримки Почесних громадян міста Старобільськ на 2018-2020
роки та запропонувала інформацію про результати виконання в 2018 році Міської
цільової програми соціальної підтримки Почесних громадян міста Старобільськ на
2018-2020 роки прийняти до відома. Пояснювальна записка додається.
Обговорення проекту рішення
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ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І. , яка запропонувала винести це 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 – (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І., Івашко
Н.О.)
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань інфраструктури міста – (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.,
Усачова О.С., Липовий Р.О.).
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 14
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
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14. СЛУХАЛИ:
Кленько О.М., яка керуючись ст.ст. 26, 28, п.3 ч.4, п.9 ст.42 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу
України представила на розгляд звіт про виконання Програми розвитку архівної
справи та фінансової підтримки комунальної установи «Трудовий архів»
Старобільського району на 2018 рік та попросила інформацію про результати
виконання Програми розвитку архівної справи та фінансової підтримки комунальної
установи «Трудовий архів» Старобільського району на 2018 рік прийняти до відома.
Пояснювальна записка додається.
Обговорення проекту рішення
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ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І. , яка запропонувала винести це питання на розгляд сесії.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
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постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І., Івашко
Н.О.)
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань інфраструктури міста – (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.,
Усачова О.С., Липовий Р.О.).
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 14
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
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15. СЛУХАЛИ:
Кленько О.М., яка керуючись ст.26ст.ст. 26, 28, п.3 ч.4, п.9 ст.42 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу
України попросила розглянути звіт про виконання в 2018 році Міської цільової
програми інформатизації Старобільської міської ради та її виконавчого комітету на
2018-2020, а також попросила інформацію про результати виконання в 2018 році
Міської цільової програми інформатизації Старобільської міської ради та її
виконавчого комітету на 2018-2020 роки прийняти до відома. Пояснювальна записка
додається.
Обговорення проекту рішення
ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І. , яка запропонувала винести це 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 – (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І., Івашко
Н.О.)
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань інфраструктури міста – (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.,
Усачова О.С., Липовий Р.О.).
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 14
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
16. СЛУХАЛИ:
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Кленько О.М., яка керуючись ст. 26, 28, п.п. 3,9 ч.4 ст.42 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 80 Бюджетного кодексу
України представила на розгляд звіт по виконанню міського бюджету м.
Старобільськ за 2018 рік та запропонувала затвердити його в обсягах:
за доходами в сумі 25 013 417,83 грн., в тому числі по загальному фонду
бюджету в сумі 22 889 503,82 грн., по спеціальному фонду бюджету в сумі
2 123 914,01 грн.;
по видаткам в обсязі – 24 691 810,79 грн., в тому числі по загальному фонду – 15 268
073,20 грн., по спеціальному фонду – 9 423 737,59 грн.. З перевищенням доходів над
видатками загального фонду на – 7 621 430,62 грн. та перевищенням видатків над
доходами спеціального фонду бюджету на – 7 299 823,58 грн. Пояснювальна записка
додається.
Обговорення проекту рішення
ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І. , яка запропонувала винести це 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 – (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І., Івашко
Н.О.)
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань інфраструктури міста – (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.,
Усачова О.С., Липовий Р.О.).
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 14
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
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17. СЛУХАЛИ:
Кленько О.М., яка керуючись п.28 ч.1 ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст.5 Декрету Кабінету Міністрів України від
21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито» та враховуючи звернення голови
Старобільської районної державної адміністрації Гаркавого А. І. від 08.02.2019
№ 01-22/271 запропонувала надати у 2019 році службі у справах дітей Старобільської
районної державної адміністрації Луганської області, пільгу у розмірі 100% при
сплаті державного мита при отриманні свідоцтв про реєстрацію актів цивільного
стану при виконанні покладених на неї завдань щодо захисту прав дітей.
Обговорення проекту рішення
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ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І. , яка запропонувала винести це 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 – (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І., Івашко
Н.О.)
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань інфраструктури міста – (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.,
Усачова О.С., Липовий Р.О.).
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 14
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
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18. СЛУХАЛИ:
Кленько О.М., яка відповідно до частини 1 пункту 22 статті 26 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про Нацiональну
програму інформатизації” від 04.02.1998 року №74/98-ВР (із змінами та
доповненнями) запропонувала затвердити зміни до Міської цільової програми
інформатизації Старобільської міської ради та її виконавчого комітету на 2018-2020
роки, затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2017 №36/7, а саме:
- обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми у 2019 році за
рахунок коштів бюджету м. Старобільськ визначити як “340,00 тис. грн..”,
відповідно, загальне фінансування Програми за кошти міського бюджету м.
Старобільськ - “859,00 тис грн..” та внести зазначені зміни до паспорту Програми та
додатку 2;
- викласти додаток 1 у новій редакції згідно з додатком 1 до даного рішення.
Обговорення проекту рішення
ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І. , яка запропонувала винести це 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 – (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І., Івашко
Н.О.)
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань інфраструктури міста – (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.,
Усачова О.С., Липовий Р.О.).
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 14
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ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
19. СЛУХАЛИ:
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Кленько О.М., яка відповідно до частини 1 пункту 22 статті 26 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 10, частини 3 статті 15,
статті 20, частини 3 статті 36 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”,
Стратегії розвитку міста Старобільськ до 2028 року та з метою утримання і
поліпшення об’єктів благоустрою міста запропонувала внести зміни до міської
цільової програми благоустрою міста Старобільськ на 2018-2022 роки, затвердженої
рішенням від 21.12.2017 №36/8 (зі мінами), а саме:
- в підпункті 2.10 “Реконструкція та облаштування вуличного освітлення” пункту 2
додатку 1 до Програми на 2019 рік цифри “ 600,0” замінити відповідно на “ 1000,0”
- в підпункті 2.15 “Реконструкція та будівництво міських громадських туалетів”
пункту 2 додатку 1 до Програми на 2019 рік цифри “ 1000,0” замінити відповідно на
“ 600,0”
- викласти додаток 1 до Програми у новій редакції з урахуванням змін зазначених у
підпункті 1 пункту 1 даного рішення (додаток 1). Пояснювальної записки нема.
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Обговорення проекту рішення
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ВИСТУПИЛИ:
Лисюк Г.М., Липовий Р.О., які запропонували на сесії озвучить, що
конкретно буде зроблено по об’єкту «Реконструкція та облаштування вуличного
освітлення».
Кривошея В.А., яка зазначила, що одержувач бюджетних коштів по об’єкту
«Реконструкція та облаштування вуличного освітлення» є комунальна установа
«Старобільскбуттехсервіс», а хто буде виконавцем цих робіт ? По яких вулицях буде
проводитись реконструкція освітлення ? Точної відповіді на ці питання Кленько О.М.
не надала. Кривошея В.А. попросила, щоб на сесії був присутній Ковальов А.А. і дав
відповіді на всі не з’ясовані питання.
Приходько М.І. , яка запропонувала винести це питання на розгляд сесії.
ВИРІШИЛИ:
1. Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
2. Присутність на сесії міськради заступника голови Ковальова А.А. обов’язкова.
3. Секретарю міської ради при підготовці проектів рішень, в обов’язковому
порядку, необхідно готувати пояснювальні записки з детальним поясненням
суті питання, його значення, нормативної бази та у відповідності до звітних
даних.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І., Івашко
Н.О.)
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань інфраструктури міста – (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.,
Усачова О.С., Липовий Р.О.).
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«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 14
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
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20. СЛУХАЛИ:
Барабаш С.О., яка керуючись п.5 ч.1. ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від
09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» та
враховуючи розпорядження міського голови “Про відрядження Літвінової Я.М.” від
07.02.2019 №7-в та №8-в запропонувала встановити на лютий місяць 2019 року
секретарю Старобільської міської ради, в.о. міського голови Барабаш С.О.:
- надбавку за високі досягнення у праці у розмірі 50 відсотків посадового
окладу з урахуванням надбавки за ранг та надбавки за вислугу років;
- преміювання в межах фонду заробітної плати у розмірі 80 відсотків посадового
окладу.
Обговорення проекту рішення
ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І. , яка запропонувала винести це 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 – (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І., Івашко
Н.О.)
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань інфраструктури міста – (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.,
Усачова О.С., Липовий Р.О.).
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 14
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
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21. СЛУХАЛИ:
Кленько О.М., яка у відповідності до статей 26, 28, 61-64, 66 Закону України
«Про місцеве самоврядування в України», статей 23, 28, 63, 69, 69-1, 70, 71, 72, 78, 91
Бюджетного кодексу України, рішення міської ради від 20.12.2018 № 51/8 «Про
міський бюджет м. Старобільськ на 2019 рік» запропонувала внести доповнення та
зміни до рішення Старобільської міської ради Луганської області сьомого скликання
від 20.12.2018 №51/8 «Про міський бюджет м. Старобільськ на 2019 рік», а саме:
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- по загальному фонду за головним розпорядником бюджетних коштів КВК 01
«Виконавчий комітет Старобільської міської ради» збільшити бюджетні
призначення на загальну суму 156 767 грн. за рахунок залишку коштів на
початок року в сумі 1 025 319 грн.;
- по спеціальному фонду за головним розпорядником бюджетних коштів КВК
01
«Виконавчий комітет Старобільської міської ради» обсяг видатків
збільшено за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до
бюджету розвитку (спеціального фонду) на загальну суму 868 552 грн..
- Обговорення проекту рішення
ВИСТУПИЛИ:
Кривошея В.А., яка уточнила, за які кошти буде проведено капітальний
ремонт комунальних автодоріг по вулицях Андрущенко та Лангемака, оскільки, ми в
бюджеті передбачаємо кошти тільки на проектні роботи ? Отримала відповідь: «за
рахунок держбюджету».
Приходько М.І. , яка запропонувала винести це 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 – (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І., Івашко
Н.О.)
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань інфраструктури міста – (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.,
Усачова О.С., Липовий Р.О.).
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 14
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
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22. РІЗНЕ.
1. СЛУХАЛИ:
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Приходько М.І., яка за підтримки всіх членів комісії, намагалась в черговий раз
донести до працівників, спеціалістів, фахівців міськради та особисто до секретаря
міської ради, що при підготовці проектів рішень, в обов’язковому порядку,
необхідно готувати пояснювальні записки з детальним поясненням суті питання,
його значення, нормативної бази та у відповідності до звітних даних. В
пояснювальних записках вказувати найменування вулиць, замовників, найменування
підрядних організацій, кошторисної документації, тощо. При необхідності надавати в
електронному вигляді звернення підприємств, установ, організацій та громадян.
Щоби кожен депутат, член комісії міг більш детальніше ознайомитись з
документами, проектами рішень та підготуватись до проведення комісій.
2. СЛУХАЛИ:

Барабаш С.О., яка донесла до відома членів комісії про таке:
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1) Про звернення Старобільського районного відділу філії державної установи
«ЦУНТР ПРОБАЦІЇ» в Луганській області який займається роботою з особами,
які перебувають в конфлікті з законом щодо фінансування цих органів з
міського бюджету, оскільки, державний бюджет на жаль не може покрити всі
витрати, що впливають на ефективність соціально-виховної та профілактичної
роботи. По обліку Старобільського районного відділу протягом 2018 року
пройшло 253 особи. Станом на 31.01.2019 року на обліку перебуває 120 осіб,
засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.
2) Про
звернення
Районного
комунального
підприємства
«СТАРОБІЛЬСЬКВОДА» щодо виділення коштів з міського бюджету на
оснащення вузлами комерційного обліку будівель, які були приєднані до
зовнішніх інженерних мереж, а їх було приєднано в місті 222 будівлі, за
даними РКП «Старобільськвода». Терміни приєднання: для питної води
(нежитлові будівлі) протягом одного року , тобто до 02 серпня 2018 року; для
питної води (житлові будівлі) протягом двох років , тобто до 02 серпня 2019
року.
3) Про надання згоди на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки комунальної власності територіальної громади
м. Старобільськ в особі Старобільської міської ради загальною площею 2,1029
га. (вул.Лангемака, 76), яка знаходиться в оренді у громадян: Синиціна О.О.,
Дикарєва О.М., Бабки Г.М., Бабки Т.О.. Причиною є продаж частини
нерухомого майна, що розташоване на даній земельній ділянці (покупець –
Якунін, земельна ділянка 455,4 кв.м.).
4) Про надання ТОВ «Старобільське ремонтно-будівельне підприємство дозволу
на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною
площею 1,6724 га. для обслуговування комплексу нежитлових будівель (вул..
Залізнична, 32). Причиною є зміна власника.
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Голова постійної комісії комісія з питань
економічного розвитку, бюджету, фінансів
та комунальної власності
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Секретар комісії
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Голова постійної комісії з питань
інфраструктури міста

М.І.Приходько

В.І.Авдєєнко
О.В.Хоруженко

