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Старобільська міська рада
Сьомого скликання

Протокол № 70
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
26 листопада 2019 року 14.00

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 – 12 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.,
Герасименко Л.П.)
постійна комісія з питань інфраструктури міста – 3 (Кривошея В.А., Усачова О.С.,
Коваленко В.І.).
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 – 8 з 20, в тому числі:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 2 (Івашко Н.О. Овчаренко О.Л.);
постійна комісія з питань інфраструктури міста –5 (Авдєєнко В.І., Липовий Р.О.
Малахов В.В., Демковський С.П., 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

1.

2.

3.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
Про план роботи Старобільської міської ради Луганської області сьомого
скликання на 2020 рік.
Доповідачка: І.Лавко
Про затвердження Плану діяльності Старобільської міської ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2020 рік.
Доповідачка: С.Барабаш
Про затвердження нової редакції Статуту комунального закладу “Парк
культури та відпочинку” Старобільської міської ради Луганської області.
Доповідачка: С.Барабаш
Про затвердження Річного плану культурно-масових заходів комунального
закладу “Парк культури та відпочинку” Старобільської міської ради Луганської
області на 2020 рік”.
Доповідачка: С.Барабаш
Про затвердження Програми по охороні навколишнього природного
середовища в м. Старобільськ на 2020 рік та Положення про міський фонд
охорони навколишнього природного середовища
Доповідачка: О. Кленька
Про внесення змін до Міської цільової програми інформатизації Старобільської
міської ради та її виконавчого комітету на 2018-2020 роки
Доповідачка: О. Кленька
Про затвердження Програми розвитку архівної справи та фінансової підтримки
комунальної установи “Трудовий архів” Старобільського району на 2020 рік.
Доповідачка: О. Кленька
Про затвердження звіту по виконанню міського бюджету м. Старобільськ за
дев’ять місяців 2019 року.
Доповідачка: О. Кленька
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
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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, В.О. голови Старобільської РДА Калінін О.С..

st

ar

ob

el

10.Про визначення виконавця послуг на території м. Старобільська
Доповідачка: С.Барабаш
11.Про погодження меж і режимів використання історичного ареалу міста
Старобільськ Луганської області
Доповідачка: С.Барабаш
12.Різне
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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 її 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
ВИРІШИЛИ:
Порядок денний прийняти за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 5 (Приходько М.І., Хоруженко О.В., Лисюк Г.М., Козачок О.І.,
Герасименко Л.П.)
«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 9 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
Барабаш С.О. попросила надати їй слово та запропонувала внести зміни і
доповнення до порядку денного. Вона порадила проект рішення «Про внесення
змін до Міської цільової програми підтримки об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків у м. Старобільськ на 2018 -2020 роки» не
розглядати, оскільки воно недостатньо підготовлене. Вона також порадила
розглянути додатково два проекти рішення : «Про визначення виконавця
послуг на території м. Старобільськ» та «Про погодження меж і режимів
використання історичного ареалу міста Старобільськ Луганської області» і
внести їх до порядку денного.
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Головуючий порадила прийняти порядок денний в цілому з урахуванням
запропонованих Барабаш С.О. змін.
ВИРІШИЛИ:
Порядок денний прийняти в цілому з урахуванням внесених змін.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 5 (Приходько М.І., Хоруженко О.В., Лисюк Г.М., Козачок О.І.,
Герасименко Л.П.)
«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 9 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
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СЛУХАЛИ:
Лавко І.В., яка керуючись п. 7 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» запропонувала затвердити план роботи Старобільської
міської ради Луганської області сьомого скликання на 2020 рік, який додається до
проекту рішення.
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., Хоруженко О.В., Лисюк Г.М., Козачок О.І.,
Герасименко Л.П.)
«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 9 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
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УТРИМАЛИСЬ – 0
2. СЛУХАЛИ:
Барабаш С.О., яка керуючись статтею 59 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, статтями 7, 32 Закону України “Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та з метою врегулювання
здійснення регуляторної політики Старобільської міської ради запропонувала
затвердити План діяльності Старобільської міської ради з підготовки проектів
регуляторних актів на 2020 рік, який додається до проекту рішення.
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., Хоруженко О.В., Лисюк Г.М., Козачок О.І.,
Герасименко Л.П.)
«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 9 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
3.
СЛУХАЛИ:
Барабаш С.О., яка керуючись ст.ст.143, 144 Конституції України, ст.25,
пунктами 27, 30, 31 ч. 1 ст. 26, п. 1 ч. «а» ст. 32, ч.1 ст. 59, ст.60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст. 26 Закону України «Про культуру», ст. 57
Господарського кодексу України, п.11 ч.1 ст.15 Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»
та з метою усунення виявлених протирічних норм п. 3.2.2. Положення про відділ
бухгалтерського обліку виконавчого комітету Старобільської міської ради,
затвердженого рішенням Старобільської міської ради від 22.11.2016 № 13/3 та
окремими пунктами Статуту комунального закладу «Парк культури та відпочинку»
Старобільської міської ради Луганської області, затвердженого рішенням
Старобільської міської ради від 23.12.2016 №14/17 запропонувала затвердити Статут
комунального закладу «Парк культури та відпочинку» Старобільської міської ради
Луганської області в новій редакції , який додається до проекту рішення.
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., Хоруженко О.В., Лисюк Г.М., Козачок О.І.,
Герасименко Л.П.)
«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 9 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
4.
СЛУХАЛИ:
Барабаш С.О., яка керуючись ст. 25 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” та у відповідності до п.4.3. Статуту комунального закладу
“Парк культури та відпочинку” Старобільської міської ради Луганської області,
затвердженого рішенням міської ради від 23.12.2016 №14/17 запропонувала
затвердити Річний план культурно-масових заходів комунального закладу “Парк
культури та відпочинку” Старобільської міської ради Луганської області на 2020 рік,
який додається до проекту рішення.
Обговорення проекту рішення
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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., Хоруженко О.В., Лисюк Г.М., Козачок О.І.,
Герасименко Л.П.)
«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
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«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 9 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
5.
СЛУХАЛИ:
Кленька О.М., яка відповідно до статей 26, 33, 59, 68 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, Закону України від 24.12.2015 №918- VIII “Про
внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо цільового спрямування
екологічного податку”, статей 6, 15, 19, 42, 47, 66 Закону України “Про охорону
навколишнього природного середовища”, постанови Кабінету Міністрів України від
17.09.1996 №1147 “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до
природоохоронних заходів” (із змінами та доповненнями запропонувала затвердити
Програму по охороні навколишнього природного середовища в м. Старобільськ на
2020 рік і Положення про міський фонд охорони навколишнього природного
середовища, які додаються до проекту рішення.
Обговорення проекту рішення
ВИСТУПИЛИ:
Хоруженко О.В., який порадив міській раді запросити представників
екологічних служб району, оскільки у міськраді таких фахівців немає, та
проінформувати депутатів щодо екологічного стану у м. Старобільськ.
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:
1. Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
2. Запросити представників екологічних служб району та заслухати їх стосовно
екологічних проблем міста Старобільськ.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 5 (Приходько М.І., Хоруженко О.В., Лисюк Г.М., Козачок О.І.,
Герасименко Л.П.)
«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 9 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
6.
СЛУХАЛИ:
Кленька О.М., яка відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні” та на підставі Закону України “Про
Нацiональну програму інформатизації” від 04.02.1998 року №74/98-ВР (із змінами та
доповненнями запропонувала внести та затвердити зміни до Міської цільової
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програми інформатизації Старобільської міської ради та її виконавчого комітету на
2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2017 №36/7. Заходи
реалізації Міської цільової програми інформатизації Старобільської міської ради та її
виконавчого комітету на 2018-2020 роки зі змінами додаються до проекту рішення.
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., Хоруженко О.В., Лисюк Г.М., Козачок О.І.,
Герасименко Л.П.)
«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 9 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
7.
СЛУХАЛИ:
Кленька О.М., яка відповідно до ч.3 ст.60 та п.п.31 ч.1 ст.26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 28, 29, 34 ч.3 ст.37 Закону України «Про
Національний архівний фонд та архівні установи», п.21 ч.1 ст.91, ст. 104 Бюджетного
кодексу України та враховуючи звернення голови районної ради від 18.10.2018 №
579 запропонувала затвердити Програму розвитку архівної справи та фінансової
підтримки комунальної установи «Трудовий архів» Старобільського району на 2020
рік . Відповідно до п.16 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» запропонувала затвердити договір на передачу видатків на виконання
власних повноважень на утримання комунальної установи «Трудовий архів»
Старобільського району та надання з бюджету Старобільської міської ради до
районного бюджету субвенції на утримання об’єктів спільного користування чи
ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування між
міською радою та районною радою.
Обговорення проекту рішення
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ВИСТУПИЛИ:
Козачок О.І., який запропонував не розглядати даний проект рішення, а
відправити його на доопрацювання, оскільки своєчасно не надані обґрунтовані
розрахунки щодо витрат по їх статтях.
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Чуприна В.О., який запропонував відправити даний проект рішення на
доопрацювання.
Приходько М.І., яка після обговорення проекту рішення порадила не виносити
дане питання на розгляд сесії.
ВИРІШИЛИ:
Не виносити дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 5 (Приходько М.І., Хоруженко О.В., Лисюк Г.М., Козачок О.І.,
Герасименко Л.П.)
«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 9 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
8.
СЛУХАЛИ:
Кленька О.М., яка у відповідності до ст. 26, 28 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 80 Бюджетного кодексу України запропонувала
затвердити
звіт по виконанню міського бюджету міста Старобільськ за
дев’ять місяців 2019 року. Додатки 1-4 додаються до проекту рішення.
Обговорення проекту рішення
ВИСТУПИЛИ:
Чуприна В.О., 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., Хоруженко О.В., Лисюк Г.М., Козачок О.І.,
Герасименко Л.П.)
«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 9 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
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УТРИМАЛИСЬ – 0
9.
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 причин проведення першочергових витрат
запропонувала внести зміни до видаткової частини загального та спеціального
фондів міського бюджету у межах річних бюджетних призначень, у зв’язку з цим
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”.
Пояснювальна записка до проекту рішення додається.
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., Хоруженко О.В., Лисюк Г.М., Козачок О.І.,
Герасименко Л.П.)
«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 9 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
10. СЛУХАЛИ:
Барабаш С.О., яка керуючись п.55 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування», ст.25 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,
постановою Кабінету Міністрів України № 1070 від 10.12.2008 “Про затвердження
Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами”, п.30 Порядку
проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1173 від 16.11.2011року
запропонувала визначити на території м. Старобільськ виконавцем комунальної
послуги з поводження з побутовими відходами на території м. Старобільськ –КП
«Благоустрій м. Старобільськ» до 01 лютого 2025р.
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.
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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 (Приходько М.І., Хоруженко О.В., Лисюк Г.М., Козачок О.І.,
Герасименко Л.П.)
«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 9 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
СЛУХАЛИ:
Барабаш С.О., яка керуючись ст. 25 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, п. 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 13
березня 2002 № 318 “Про затвердження Порядку визначення меж та режимів
використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської
діяльності на території історичних ареалів населених місць” та розглянувши науковопроектну документацію з визначення меж і режимів використання зон охорони
пам’яток та історичного ареалу міста Старобільськ Луганської запропонувала
погодити межі та режими використання історичного ареалу міста Старобільськ
Луганської області, визначені науково-проектною документацію з визначення меж і
режимів використання зон охорони пам’яток та історичного ареалу міста
Старобільськ Луганської області, розробленою Державним підприємством
“Всеукраїнський
науково-методичний
та
дослідно-інформаційний
центр
архітектурної спадщини”.
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Обговорення проекту рішення
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ВИСТУПИЛИ:
Хоруженко О.В., який проти прийняття даного проекту рішення, мовляв про
те, що це не обов’язково, а головне що визначення ареалу ускладнить громадянам,
підприємствам та установам проводити будівництво чи капітальні ремонти.
Козачок О.І., який проти прийняття даного проекту.
Чуприна В.О., який запропонував підтримати даний проект рішення.
Приходько М.І., яка після обговорення проекту рішення порадила винести
дане питання на розгляд сесії, щоб це питання вирішували всі депутати міськради.
ВИРІШИЛИ:
1. Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
2. Барабаш С.О. до сесії (28.11.2019) більш детальніше доопрацювати це питання.
ГОЛОСУВАЛИ:
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постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 5 (Приходько М.І., Хоруженко О.В., Лисюк Г.М., Козачок О.І.,
Герасименко Л.П.)
«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 9 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
12.

РІЗНЕ
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1) Літвінова Я.М. про створення робочої групи з розгляду питання щодо
утворення відділу з надання адміністративних послуг при виконавчому
комітеті Старобільської міської ради Луганської області.
2) Барабаш С.О. про звернення до Луганської обласної військово-цивільної
адміністрації з питань водопостачання та водовідведення на території м.
Старобільськ Луганської області.

М.І.Приходько

Голова постійної комісії з питань
інфраструктури міста

В.І.Авдєєнко

st

Голова постійної комісії комісія з питань
економічного розвитку, бюджету, фінансів
та комунальної власності

В.О.Чуприна
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Голова постійної комісії з питань
депутатської діяльності, законності,
правопорядку та інформації
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Секретар комісії

О.В.Хоруженко

