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Старобільська міська рада
Сьомого скликання

Протокол № 59
Засідання постійної комісії Старобільської міської ради з питань
економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності
27 березня 2019 року, 10:00

м. Старобільськ
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Всього членів комісії – 7 (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В.,
Козачок О.І., Івашко Н.О., Овчаренко О.Л., Герасименко Л.П.).
Присутні члени комісії – 4 (Приходько М.І., Хоруженко О.В., Козачок О.І.,
Івашко Н.О.).
Відсутні члени комісії – 3 (Лисюк Г.М., Овчаренко О.Л., Герасименко Л.П.)
Головуючий: Приходько М.І..
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.
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.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про передачу нежитлової будівлі за адресою: вул. Залізнична, 11а, м.
Старобільськ з комунальної власності територіальної громади м.
Старобільськ у спільну власність територіальних громад сіл, селищ,
міст Луганської області
Доповідач: Барабаш С.О.
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2. Про надання матеріальної допомоги почесному громадянину міста
Старобільськ Фоменко Катерині Миколаївні
Доповідач: Барабаш С.О.
3. Про внесення змін до міської цільової програми благоустрою міста
Старобільськ на 2018-2022 роки
Доповідач: Кленька О.М.
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4. Про внесення змін до рішення Старобільської міської ради Луганської
області сьомого скликання “ Про міський бюджет міста Старобільськ
на 2019 рік “ від 20.12 2018 №51/8
Доповідач:Кленька О.М.
5. Різне.
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Головуючий Приходько М.І. запропонувала розпочати засідання комісії,
вона ознайомила присутніх з порядком денним і запропонувала прийняти
його за основу.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти порядок денний за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
Головуючий також повідомила, що на сайті міськради оприлюднено
порядок денний, в якому відображено 3 питання, в тому числі два проекти
рішень та питання «Різне». Проте, на розгляд нашого засідання комісії
секретар міської ради хоче запропонувати розглянути ще два проекти
рішень.
Барабаш С.О., яка порадила членам комісії включити до порядку денного
два проекти рішень: 1) Про надання матеріальної допомоги почесному
громадянину міста Старобільськ Фоменко Катерині Миколаївні під
номером два; 2) Про внесення змін до міської цільової програми благоустрою
міста Старобільськ на 2018-2022 роки під номером три. При цьому, питання
під номерами два і три рахувати під номерами чотири і п’ять.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І., яка підтримала пропозицію Барабаш С.О. та
запропонувала прийняти порядок денний в цілому з урахуванням внесених
змін.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти порядок денний в цілому з урахуванням внесених змін.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
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СЛУХАЛИ:
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Барабаш С.О., яка керуючись частиною 5 статті 16, статтею 25,
пунктом 30 частини 1 статті 26, статтями 59, 60 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, частиною 3 статті 1, абз. другим частини 1 статті
5 Закону України “Про передачу об'єктів права державної та комунальної
власності” та враховуючи звернення в. о. голови обласної державної
адміністрації — керівника обласної військово-цивільної адміністрації С. Філь
“Про передачу об'єкта нерухомого майна” від 27.02.2019 (вх. №499/01-15)
запропонувала скасувати рішення Старобільської міської ради Луганської
області “Про передачу нежитлової будівлі за адресою: вул. Залізнична, буд.
1, м. Старобільськ з комунальної власності територіальної громади м.
Старобільськ у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Луганської області” від 25.05.2017 №23/15 та надати згоду на безоплатну
передачу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Луганської області об'єкта нерухомого майна — нежитлової будівлі з
прибудовами літ. А-2 та допоміжні будівлі і споруди літ. Г, У, п/г, к, с, с1, с2,
№ 1-3 загальною площею 657,9 кв. м, розташовану за адресою: вул.
Залізнична, буд.11а, м. Старобільськ, Луганська область на земельній ділянці
з кадастровим номером 4425110100:12:002:0041 площею 0,3679 га, з метою
розміщення комунальної організації Луганської міської станції швидкої
медичної допомоги.
Обговорення проекту рішення
ВИСТУПИЛИ:
Козачок О.І., який запропонував підтримати даний проект рішення.
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:
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
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2.
СЛУХАЛИ:
Барабаш С.О., яка керуючись статтею 25, пунктами 22, 23 частини 1
статті 26, 28, частиною 1 статтями 59, 64 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, статтею 91 Бюджетного кодексу України,
підпунктом 170.7.1. пункту 170.7 статті 170 Податкового кодексу України,
рішенням Старобільської міської ради Луганської області від 23.02.2017
№ 17/6 “Про затвердження Положення про звання Почесний громадянин
міста Старобільськ”, рішенням Старобільської міської ради Луганської
області від 21.06.2018 № 43/5 “Про затвердження міської цільової програми
соціальної підтримки почесних громадян міста Старобільськ на 2018-2020
роки”, приймаючи до уваги положення ст.6 Статуту Територіальної громади
м. Старобільськ, затвердженого рішенням Старобільської міської ради
Луганської області від 10.08.2018 № 46/2 та з нагоди відзначення 70-річного
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ювілею Дня народження почесного громадянина міста Старобільськ
Фоменко Катерини Миколаївни запропонувала надати грошову допомогу у
вигляді нецільової матеріальної допомоги Фоменко Катерині Миколаївні в
сумі 1 000 грн. 00 коп. (одна тисяча грн.)
Обговорення проекту рішення

ua

ВИСТУПИЛИ:
Козачок О.Ш., який попросив підтримати даний проект рішення і винести
його на розгляд сесії міської ради.
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:
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
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СЛУХАЛИ:
Барабаш С.О., яка відповідно до пункту 22 частини 1 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” та Стратегії розвитку міста Старобільськ до 2028 року та з метою
утримання та поліпшення об’єктів благоустрою міста запропонувала внести
зміни до розділу 1 “Підтримка належного стану вулично-дорожної мережі”
додатку 1 міської цільової програми благоустрою міста Старобільськ на
2018-2022 роки затвердженої рішенням від 21.12.2017 №36/8 (із змінами), а
саме: 1) у пункті 1.7 викласти назву заходу в новій редакції : «Будівництво,
реконструкція та капітальний ремонт тротуарів»; 2) у пункті 2.10
«Реконструкція та облаштування вуличного освітлення» збільшити видатки
2019 року на 200,0 тис. грн. для реконструкції освітлення по вул. Піщана; 3) у
пункті 2.15 «Реконструкція та будівництво міських громадських туалетів»
зменшити видатки на 2019 рік на 200,0 тис. грн.; 3) у пункті 4.1 «Будівництво
водовідведення по вул. Андрущенко-Чернишевського, вул. Миру, Гаршина»
видатки зменшити на 360,0 тис. грн.; 4) доповнити пункт 4.4 «Будівництво
липневої каналізації від Автостанції та Універмагу по вулицям Миру,
Гаршина, Чернишевського та Горького у місті Старобільськ Луганської
області», а суму видатків на 2019 рік відобразити в розмірі 360,0 тис. грн..
Обговорення проекту рішення
ВИСТУПИЛИ:
Івашко Н.О., яка попросила пояснити, на які цілі передбачені видатки на
2019 рік у пункті 2.10 «Реконструкція та облаштування вуличного
освітлення» у розмірі 600,0 тис. грн. Отримала відповідь, що на
реконструкцію освітлення по вул. Набережна.
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Козачок О.Ш., який попросив підтримати даний проект рішення і винести
його на розгляд сесії міської ради.
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:
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СЛУХАЛИ:
Кленька 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 запропонувала
розглянути проект рішення та внести 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: збільшити
бюджетні призначення 2019 року за рахунок залишку коштів на початок
року на 672 304 грн., в тому числі по загальному фонду на 103 800 грн., а
обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету збільшити за рахунок
коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду) на суму 568 504 грн. Пояснювальна записка зі змінами
додається.
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Обговорення проекту рішення
ВИСТУПИЛИ:
Козачок О.Ш., який попросив підтримати даний проект рішення і винести
його на розгляд сесії міської ради.
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:
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
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М.І.Приходько

Секретар комісії

О.В.Хоруженко
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Голова постійної комісії

