st
ar
ob
el
sk
.l
g.
ua

Старобільська міська рада
Сьомого скликання

Протокол № 69
Спільне засідання постійних комісій Старобільської міської ради з питань
економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності та
постійної комісії з питань інфраструктури міста та постійна комісія з питань
депутатської діяльності, законності, правопорядку та інформації
22 жовтня 2019 року 09.00

м. Старобільськ
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Всього членів комісій – 20, 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 – 8 (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.,
Усачова О.С., Малахов В.В., Демковський С.П., Коваленко В.І., Липовий Р.О.,
Винник В.О.).
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 5 (Чуприна В.О., Журилов О.І., Моложон М.А., Трубачов С.А., Флят
О.О.).
Присутні члени комісій – 11 з 20, в тому числі:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 5 (Приходько М.І., Хоруженко О.В., Лисюк Г.М., Козачок О.І., Івашко
Н.О.)
постійна комісія з питань інфраструктури міста – 2 (Кривошея В.А., Липовий Р.О.).
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 4 (Чуприна В.О., Журилов О.І., Моложон М.А., Трубачов С.А.).
Відсутні члени комісій – 9 з 20, в тому числі:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 2 (Герасименко Л.П., Овчаренко О.Л.);
постійна комісія з питань інфраструктури міста –6 (Авдєєнко В.І., Усачова О.С.,
Малахов В.В., Демковський С.П., Коваленко В.І., Винник В.О.).
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 1 (Флят О.О.)
Головуючий: Приходько М.І., голова постійної комісії з питань економічного
розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності.
Секретар засідання: Хоруженко О.В..
Запрошені:
Літвінова Я.М. - міський голова, 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, Костирко О.Ю. - провідний спеціаліст відділу
організаційного забезпечення.
Присутні:
Літвінова Я.М. - міський голова, 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,
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Лавко І.В. - начальник відділу організаційного забезпечення апарату Старобільської
міської ради та виконавчого комітету, Костирко О.Ю. - провідний спеціаліст відділу
організаційного забезпечення.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про внесення змін до міської цільової програми проведення культурномасових заходів в м.Старобільськ 2018-2020 роки
Доповідачка: О. Кленька
2. Про внесення змін до міської цільової програми благоустрою міста
Старобільськ на 2018-2022 роки
Доповідачка: О. Кленька
3. 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.
Доповідачка: О. Кленька
підсумки
роботи
житлово-комунальних
підприємств
м. Старобільськ в осінньо-зимовий період 2018-2019 рр. та план підготовки
об'єктів житлово-комунальних господарств та соціальної сфери до роботи в
осінньо-зимовий період 2019-2020 рр.
Доповідач: А. Ковальов
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5. Про внесення змін до рішення Старобільської міської ради “Про визначення
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податкових агентів щодо справляння туристичного збору та затвердження
типової форми договору про справляння туристичного збору на території міста
Старобільськ” від 21.06.2019 № 58/3.
Доповідачка: С. Барабаш
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6. Про внесення змін до Положення про порядок проведення на території міста

Старобільськ виставково-ярмаркової діяльності, затвердженого рішенням
Старобільської міської ради від 11.04.2017 року № 19/3.
Доповідачка: С.Барабаш
7. Про списання багатоквартирних будинків з балансу КП “Благоустрій

м.

g.

ua

Старобільськ” Старобільської міської ради Луганської області.
Доповідачка: О.Липова
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8. Про затвердження Порядку виявлення, взяття на облік майна (речі), що має
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ознаки безхазяйного, визнання його безхазяйним та прийняття до комунальної
власності територіальної громади м. Старобільськ
Доповідачка: О.Липова
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9. Про встановлення надбавки за вислугу років Літвіновій Я. М.
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Головуючий 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.
Спільне засідання постійних комісій Старобільської міської ради з питань
економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності та постійна
комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та інформації та
(далі – 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 також повідомила, що постійна комісія з питань інфраструктури не може
прийняти участь в спільній комісії, оскільки, вона є неправомочною, адже присутніх
членів комісії менше половини від загального її складу. У спільному засіданні
комісій можуть брати участь депутати міської ради та члени постійної комісії з
питань інфраструктури з правом дорадчого голосу.
Головуючий запропонувала розпочати засідання комісії, ознайомила присутніх з
порядком денним та запропонувала розпочати засідання комісій.
Головуючий порадила прийняти порядок денний за основу і в цілому, оскільки
зауважень і пропозицій не надійшло.
ВИРІШИЛИ:
Порядок денний прийняти за основу та в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 5 (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 депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 4 (Чуприна В.О., Журилов О.І., Моложон М.А., Трубачов С.А.).
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 12
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
СЛУХАЛИ:
Кленька О.М., яка керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, підпунктом «а»
пункту 1 статті 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з
метою
забезпечення
проведення культурно-масових і спортивних заходів,
відзначення пам’ятних дат та ювілеїв, святкування загальнодержавних та міських
свят в м. Старобільськ запропонувала внести зміни до додатку 2 “Напрямки
діяльності та заходи міської цільової програми проведення культурно-масових
заходів м. Старобільськ на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням від 23.11.2017 №
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34/9 (із змінами), а саме: у пункті 6 “Організація та проведення Новорічних та
Різдвяних свят” на 2019 рік збільшити на 75,0 тис. грн. та викласти в редакції “255,0”;
у пункті 11 “Оплата видатків на проведення урочистих заходів до Дня місцевого
самоврядування, зустрічей делегацій з інших громад, міст-побратимів тощо” на 2019
рік зменшити на 75,0 тис. грн. та викласти в редакції “27,0”.
Обговорення проекту рішення
ВИСТУПИЛИ:
Хоруженко О.В.., 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:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 5 (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 депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 4 (Чуприна В.О., Журилов О.І., Моложон М.А., Трубачов С.А.).
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 12
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
2.
СЛУХАЛИ:
Кленька О.М., яка відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі статті 10, частини 3 статті 15,
статті 20, частини 3 статті 36 Закону України “Про благоустрій населених
пунктів”, враховуючи Стратегію 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-дорожньої мережі”
додатку 1 міської цільової програми благоустрою міста Старобільськ на 2018-2022
роки, затвердженої рішенням від 21.12.2017 № 36/8 (із змінами) та до розділу 2
“Підтримка екологічного та санітарного стану та естетичного вигляду міста” додатку
2 міської цільової програми благоустрою міста Старобільськ на 2018-2022 роки,
затвердженої рішенням від 21.12.2017 № 36/8 (із змінами).
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:
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постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 5 (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 депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 4 (Чуприна В.О., Журилов О.І., Моложон М.А., Трубачов С.А.).
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 12
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
3.
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 та з метою проведення першочергових витрат порадила
внести зміни до видаткової частини загального та спеціального фондів міського
бюджету м. Старобільськ
Обговорення проекту рішення
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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:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 5 (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 депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 4 (Чуприна В.О., Журилов О.І., Моложон М.А., Трубачов С.А.).
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 12
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
4.
СЛУХАЛИ:
Ковальова А.А., який керуючись п.11 ч.1 ст.26, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» довів до відома інформацію
директора РКП
«Старобільськвода» Халфіна Є.Д. та директора КП «Благоустрій м. Старобільськ»
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Толок М.В. про підсумки роботи житлово-комунальних підприємств м. Старобільськ
в осінньо-зимовий період 2018-2019рр. і заходах щодо підготовки об’єктів житлової
та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020рр. та
запропонував прийняти її до відома.
Обговорення проекту рішення
ВИСТУПИЛИ:
Лисюк Г.О.., яка 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:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 5 (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 депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 4 (Чуприна В.О., Журилов О.І., Моложон М.А., Трубачов С.А.).
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 12
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
5.
СЛУХАЛИ:
Барабаш С.О., яка керуючись статтею 25, пунктом 24 частини 1 статті 26,
пунктом 1 статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
розглянувши заяву фізичної особи — підприємця Главацького Валерія Вікторовича
від 02.10.2019 № 2200/01-28 щодо припинення господарської діяльності з надання
послуг тимчасового розміщування запропонувала внести зміни до Додатку 1 рішення
Старобільської міської ради від 21.06.2019 року № 58/3, а саме: виключити фізичну
особу-підприємця Главацького В.В. з переліку податкових агентів, у зв’язку з
припиненням даного виду господарської діяльності.
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:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 5 (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 депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 4 (Чуприна В.О., Журилов О.І., Моложон М.А., Трубачов С.А.).
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 12
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
6.
СЛУХАЛИ:
Барабаш С.О., яка керуючись статтею 25, пунктом 24 частини 1 статті 26,
пунктом 1 статті 59 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”,
інформацією в.о. голови Старобільської райдержадміністрації від 03.09.2019 № 0119/1814 з проханням про внесення змін до переліку організаторів виставковоярмаркових заходів, Положення про порядок проведення на території міста
Старобільськ виставково - ярмаркової діяльності затвердженого рішенням міської
ради від 11.04.2017 року №19/3 запропонувала внести зміни до Положення про
порядок проведення на території міста Старобільська виставково - ярмаркової
діяльності, а саме: пункт 1.3.5. викласти в другій редакції: “ Організаторами та
розпорядниками виставково - ярмаркових заходів можуть бути органи виконавчої
влади, виконавчі органи міської ради та суб’єкти господарювання всіх форм
власності, які здійснюють підготовку і проведення заходу, на підставі рішення”, а
пункт 2.3. викласти в такій редакції: “ У разі проведення ярмарків (виставок) за
ініціативою органів виконавчої влади або суб’єктів господарювання різних форм
власності, організатор заходу надсилає звернення на ім’я міського голови, в якому
зазначає:”.
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:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 5 (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 депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 4 (Чуприна В.О., Журилов О.І., Моложон М.А., Трубачов С.А.).
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 12
ПРОТИ –0
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УТРИМАЛИСЬ – 0
7.
СЛУХАЛИ:
Липову О.В., яка керуючись ст.25, п.3 частини 4 ст.42, пп.9,10 п “б” ст.30, ч.5, 6
ст.60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. ст. 382, 385
Цивільного кодексу України, ст.6 Закону України “Про об'єднання співвласників
багатоквартирного будинку”, ст.5 Закону України “ Про особливості здійснення
права власності у багатоквартирному будинку”, відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів України від 20.04.2019 №301 “ Про затвердження Порядку списання з
балансу багатоквартирних будинків запропонувала Комунальному підприємству
“Благоустрій м.Старобільськ” Старобільської міської ради Луганської області
списати з балансу багатоквартирні будинки згідно чинного законодавства.
Обговорення проекту рішення
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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:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 5 (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 депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 4 (Чуприна В.О., Журилов О.І., Моложон М.А., Трубачов С.А.).
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 12
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
8.
СЛУХАЛИ:
Липову О.В., яка керуючись п.31 ч.1ст. 26, ч.1 ст. 59, ст. 60 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою врегулювання питань набуття
територіальною громадою міста Старобільськ Луганської області права власності на
безхазяйні речі (майно) та відмерлу спадщину запропонувала затвердити Порядок
виявлення, взяття на облік майна (речі), що має ознаки безхазяйного, визнання його
безхазяйним та прийняття до комунальної власності територіальної громади м.
Старобільськ (додаток додається).
Обговорення проекту рішення

st

ar

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:
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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 (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 депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 4 (Чуприна В.О., Журилов О.І., Моложон М.А., Трубачов С.А.).
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 12
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
9.
СЛУХАЛИ:
Барабаш С.О., яка керуючись ст. ст. 25, 42, 59 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” та у відповідно до ст. 22 Закону України “Про службу в
органах місцевого самоврядування”, постанови Кабінету Міністрів України від
09.03.2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов праці працівників
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів
запропонувала
встановити ЛІТВІНОВІЙ Яні Миколаївні - Старобільському
міському голові Луганської області, щомісячну надбавку за вислугу років у розмірі
10 відсотків до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг, з 08 листопада
2019 року (стаж служби в органах місцевого самоврядування станом на 08.11.2019
року становитиме 03 роки 00 місяців 01 днів).
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:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 5 (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 депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 4 (Чуприна В.О., Журилов О.І., Моложон М.А., Трубачов С.А.).
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 12
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10.

ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
РІЗНЕ
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1) Літвінова Я.М. про звернення громадян Курячівської та Лиманської сільських
рад щодо створення ОТГ.
2) Барабаш С.О. про звернення Старобільської районної ради щодо можливості
створення комунального підприємства «Старобільськвода» Старобільської
міської ради.
3) Барабаш С.О. про звернення Старобільської РДА щодо виділення коштів з
місцевих бюджетів на виготовлення технічних умов для встановлення приладів
дистанційної передачі даних спожитого природного газу для об’єктів
соціальної сфери.
4) Барабаш С.О. про звернення Луганського обласного військового комісаріату
щодо виділення коштів для проведення ремонту будівлі в якій заплановано
розміщення Старобільського територіального центру комплектування та
соціальної підтримки у розмірі 250 тис.грн.
5) Барабаш С.О. про звернення громадян – мешканців вулиці Монастирській
щодо відновлення липневих канав.
6) Барабаш С.О. про звернення Старобільської РДА щодо виділення земельної
ділянки для будівництва малого групового будинку за адресою: м.
Старобільськ, вул.. Червоне містечко, буд.17 загальною площею 1899 кв.м.

М.І.Приходько

Голова постійної комісії з питань
інфраструктури міста

В.І.Авдєєнко
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Голова постійної комісії комісія з питань
економічного розвитку, бюджету, фінансів
та комунальної власності
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Голова постійної комісії з питань
депутатської діяльності, законності,
правопорядку та інформації

В.О.Чуприна
О.В.Хоруженко

