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Старобільська міська рада
Сьомого скликання
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Протокол № 73
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
18 грудня 2019 року 14.00

м. Старобільськ

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.);
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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.).
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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.).
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Присутні члени комісій – 9 з 20, в тому числі:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 4 (Приходько М.І., Хоруженко О.В., Лисюк Г.М., Козачок О.І.)
постійна комісія з питань інфраструктури міста – 2 (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.).
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 3 (Чуприна В.О., Журилов О.І., Моложон М.А.,).
Відсутні члени комісій – 11 з 20, в тому числі:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 3 (Івашко Н.О., Овчаренко О.Л., Герасименко Л.П.);
постійна комісія з питань інфраструктури міста –6 (Липовий Р.О. Малахов В.В.,
Демковський С.П., Усачова О.С., Коваленко В.І., Винник В.О.).
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 2 (Флят О.О., Трубачов С.А.)
Головуючий: Приходько М.І., голова постійної комісії з питань економічного
розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності.
Секретар засідання: Хоруженко О.В.
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Запрошені:
Барабаш С.О. - секретар міської ради, Кленька О.М. - заступник головного
бухгалтера – провідний спеціаліст бухгалтерського обліку, в.о. заступника міського
голови з фінансових питань – головного бухгалтера, Лавко І.В. - начальник відділу
організаційного забезпечення апарату Старобільської міської ради та виконавчого
комітету, Липова О.В. – провідний спеціаліст відділу ЖКГ та комунального майна,
будівництва та капітального ремонту, Ірина Калініна - начальник відділу земельних
відносин, Костирко О.Ю. - провідний спеціаліст відділу організаційного
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забезпечення, Ася Вікторівна Кобиліна - бухгалтер КУ «Трудовий архів»
Старобільського району».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

st
ar
ob
el
sk
.l

Присутні:
Барабаш С.О. - секретар міської ради, Кленька О.М. - заступник головного
бухгалтера – провідний спеціаліст бухгалтерського обліку, в.о. заступника міського
голови з фінансових питань – головного бухгалтера, Лавко І.В. - начальник відділу
організаційного забезпечення апарату Старобільської міської ради та виконавчого
комітету, Липова О.В. – провідний спеціаліст відділу ЖКГ та комунального майна,
будівництва та капітального ремонту, Ірина Калініна - начальник відділу земельних
відносин, Костирко О.Ю. - провідний спеціаліст відділу організаційного
забезпечення, Ася Вікторівна Кобиліна - бухгалтер КУ «Трудовий архів»
Старобільського району».
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1. Про внесення змін до деяких рішень Старобільської міської ради Луганської
області.
Доповідач: Світлана Барабаш
2. Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста Старобільськ
меморіальної дошки померлим та загиблим польським офіцерам, які утримувались у
1939-1940 роках у колишньому таборі НКВС, розташованому на території
Старобільського жіночого монастиря.
Доповідачка: Ольга Липова
3. Про визначення виконавця послуг на території м. Старобільськ.
Доповідач: Анатолій Ковальов
4. Про звільнення з посади директора комунального закладу “Парк культури та
відпочинку” Старобільської міської ради Луганської області Колесник Б.Д.
Доповідач: Анатолій Ковальов
5. Про внесення змін та затвердження міської цільової програми підтримки
об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Старобільськ на 2018-2020 в
новій редакції.
Доповідачки: Ольга Липова Світлана Барабаш
6. Про внесення змін та затвердження в новій редакції міської цільової програми із
стимулювання створення та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків м. Старобільськ на 2018-2020 роки.
Доповідачка: Ольга Липова Світлана Барабаш
7. Про затвердження Програми відшкодування витрат за пільгове перевезення
окремих категорій громадян на міських маршрутах загального користування
автомобільним транспортом на території міста Старобільськ на 2020 рік
Доповідач: Оксана Кленька Світлана Барабаш
8. Про створення комісії з розгляду земельних спорів при виконавчому комітеті
Старобільської міської ради Луганської області
Доповідачка: Ірина Калініна
9. Про продовження терміну дії технічної документації щодо нормативної грошової
оцінки земель м. Старобільськ Луганської області
Доповідачка: Ірина Калініна

el
sk

.l

g.
u

a

st
a

ro

be

ls

k.

lg

.u

a

st
ar
ob
el
sk
.l

g.
ua

10. Про надання згоди на придбання квартир у комунальну власність територіальної
громади м. Старобільськ для формування фонду житла для тимчасового проживання
внутрішньо переміщених осіб
Доповідачка: Світлана Барабаш
11. Про затвердження Програми розвитку архівної справи та фінансової підтримки
комунальної установи “Трудовий архів” Старобільського району на 2020 рік
Доповідачка: Оксана Кленька
12. Про затвердження міської цільової програми забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків у м. Старобільськ на 2019-2020 роки
Доповідачка: Світлана Барабаш
13. Про внесення змін до міської цільової програми благоустрою міста Старобільськ
на 2018-2022 роки
Доповідачка: Оксана Кленька
14. Про внесення змін до міської цільової програми розвитку житлового
господарства м. Старобільськ на 2018-2020 роки
Доповідачка: Оксана Кленька
15. Про внесення змін до міської цільової програми проведення культурно-масових
заходів в м. Старобільськ 2018-2020 роки
Доповідачка: Оксана Кленька
16. Про затвердження програми відшкодування частини суми кредитів, залучених до
впровадження заходів з енергозбереження у м. Старобільськ на 2020 рік
Доповідачка: Оксана Кленька
17. Про затвердження структури та штатної чисельності апарату ради та виконавчого
комітету Старобільської міської ради на 2020 рік
Доповідачка: Оксана Кленька
18. Про затвердження штатної чисельності комунального закладу “Парк культури та
відпочинку” Старобільської міської ради Луганської області на 2020 рік
Доповідачка: Оксана Кленька
19. 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: Оксана Кленька
20. Про міський бюджет м. Старобільськ на 2020 рік
Доповідачка: Оксана Кленька
21. Про умови оплати праці міського голови на 2020 рік
Доповідачка: Оксана Кленька
22. Про утворення відділу з надання адміністративних послуг виконавчого комітету
Старобільської міської ради Луганської області
Доповідачка: Світлана Барабаш
23. 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.
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Бере участь у спільному засіданні постійних комісій Старобільської міської
ради комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності та комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації (далі – спільне засідання постійних комісій) , яке є правомочним тому,
що в ньому бере участь не менш як половина від загального її складу. 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.
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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 – 4 (Приходько М.І., Хоруженко О.В., Лисюк Г.М., Козачок О.І., )
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 3 (Чуприна В.О., Журилов О.І., Моложон М.А.).
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 7 з 7 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
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Слухали Барабаш С.О., яка попросила надати їй слово та запропонувала внести
зміни і доповнення до порядку денного. Вона порадила проект рішення «Про
затвердження
Стратегії економічного
розвитку міста Старобільськ на
2020-2025 роки» не розглядати, оскільки цей проект рішення недостатньо
підготовлене. Вона також порадила розглянути додатково два проекти рішення :
«Про надання згоди на придбання квартир у комунальну власність територіальної
громади м. Старобільськ для формування фонду житла для тимчасового проживання
внутрішньо переміщених осіб» та «Про утворення відділу з надання
адміністративних послуг виконавчого комітету Старобільської міської ради
Луганської області» і внести їх до порядку денного відповідно під номером 10 і 22.
Головуючий порадила прийняти порядок денний в цілому з урахуванням
запропонованих Барабаш С.О. змін.
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ВИРІШИЛИ:
Порядок денний прийняти в цілому з урахуванням внесених змін.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 4 (Приходько М.І., Хоруженко О.В., Лисюк Г.М., Козачок О.І.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 3 (Чуприна В.О., Журилов О.І., Моложон М.А.).
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 7 з 7 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
СЛУХАЛИ:
Світлану Барабаш, яка відповідно до статей 26, 59 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні” запропонувала внести до рішень
Старобільської міської ради Луганської області зміни: до міської цільової
Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в
м. Старобільськ на 2018-2020 роки; до міської цільової Програми розвитку
малого і середнього підприємництва в місті Старобільськ на 2019-2020 роки; до
міської цільової Програми по наданню грошової допомоги мешканцям міста
Старобільськ, що опинились в складних життєвих обставинах і потребують
грошової допомоги на 2019-2020 роки.
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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 – 4 (Приходько М.І., Хоруженко О.В., Лисюк Г.М., Козачок О.І.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
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постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 3 (Чуприна В.О., Журилов О.І., Моложон М.А.).
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 7 з 7 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
2. СЛУХАЛИ:
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Світлану Барабаш, яка керуючись ст.26, ст. 60 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, враховуючи звернення Генерального консула Республіки
Польща у Харкові від 27.11.2019 (вхід. №2716/01-28) та приймаючи до уваги акт
виходу комісії виконавчого комітету Старобільської міської ради від 21.10.2019
порадила прийняти у комунальну власність територіальної громади міста
Старобільськ меморіальну дошку померлим та загиблим польським офіцерам, які
утримувались у 1939-1940 роках у колишньому таборі НКВС, розташованому на
території Старобільського жіночого монастиря за адресою: Луганська область, м.
Старобільськ, вул. Монастирська, загальною вартістю 5000,0 грн.
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Обговорення проекту рішення
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ВИСТУПИЛИ:
Лисюк Г.О.., Кривошея В.А., які не підтримали даний проект рішення.
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 – 4 (Приходько М.І., Хоруженко О.В., Лисюк Г.М., Козачок О.І.)
«за» 3
«проти» 0
«утримались» 1 (Лисюк Г.М.)
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 3 (Чуприна В.О., Журилов О.І., Моложон М.А.).
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА –6 з 7
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 1 (Лисюк Г.М.)
3. СЛУХАЛИ:

st

Світлану Барабаш, яка керуючись ст.25, підпунктом 12 п. ”а” ст.30 п.3 ч.4
ст.42, ч.1 ст.59 Закона України “Про місцеве самоврядування в Україні” та у
відповідності до вимог Законів України “Про автомобільний транспорт” від
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05.04.2001 № 2344-ІІІ, “Про дорожній рух” від 30.06.1993 № 3353-ХІІ, “Про
транспорт” від 10.11.1994 №232/94, Порядку проведення конкурсу з перевезення
пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 запропонувала
визначити на території м. Старобільськ виконавцем послуги з перевезення пасажирів
автомобільним транспортом на міському автобусному маршруті загального
користування в м. Старобільськ ФОП Конотопова О.В. строком на п’ять років.
Обговорення проекту рішення
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ВИСТУПИЛИ:
Козачок О.І., який запропонував підтримати даний проект рішення.
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 – 4 (Приходько М.І., Хоруженко О.В., Лисюк Г.М., Козачок О.І.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 3 (Чуприна В.О., Журилов О.І., Моложон М.А.).
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 7 з 7 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
4. СЛУХАЛИ:
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Світлану Барабаш, яка керуючись ст. ст. 25, 59 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Положення про призначення на посади та звільнення з
посад керівників підприємств, установ, що належать до комунальної власності
територіальної громади міста Старобільськ, затвердженого рішенням міської ради від
23.09.2016 № 11/5 та відповідно до п.1 ст.36 Кодексу законів про працю України,
приймаючи до уваги заяву директора комунального закладу “Парк культури та
відпочинку” запропонувала підтримати проект рішення Старобільської міської ради
Луганської області про звільнення Колесника Б. Д. за згодою сторін від 09.12.2019
року та затвердити розпорядження міського голови від 09.12.2019 року №54-к “Про
звільнення з посади директора комунального закладу комунального закладу “Парк
культури та відпочинку” Старобільської міської ради Луганської області Колесник
Б.Д.
Обговорення проекту рішення
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ВИСТУПИЛИ:
Авдєєнко В.І., Козачок О.І., які запропонували 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 – 4 (Приходько М.І., Хоруженко О.В., Лисюк Г.М., Козачок О.І.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 3 (Чуприна В.О., Журилов О.І., Моложон М.А.).
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 7 з 7 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0

ls

5. СЛУХАЛИ:
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Світлану Барабаш, яка відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні запропонувала внести зміни та
затвердити в новій редакції міську цільову Програму підтримки об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків у м. Старобільськ на 2018-2020 роки
(додаток 1 додається до проекту рішення).
Обговорення проекту рішення
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ВИСТУПИЛИ:
Авдєєнко В.І., Козачок О.І., які запропонували підтримати даний проект
рішення.
Лисюк Г.О.., яка запропонувала співфінансування ОСББ в розмірі 10%.
Хоруженко О.В.., який не дуже розуміє щодо підтримки ОСББ.
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 – 4 (Приходько М.І., Хоруженко О.В., Лисюк Г.М., Козачок О.І.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
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постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 3 (Чуприна В.О., Журилов О.І., Моложон М.А.).
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 7 з 7 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
СЛУХАЛИ:
Світлану Барабаш, яка відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні» запропонувала внести зміни та
затвердити Міську цільову Програму із стимулювання створення та діяльності
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Старобільськ на 2018-2020
роки в новій редакції, згідно з додатком 1, який додається до проекту рішення.
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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 – 4 (Приходько М.І., Хоруженко О.В., Лисюк Г.М., Козачок О.І.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 3 (Чуприна В.О., Журилов О.І., Моложон М.А.).
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 7 з 7 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
СЛУХАЛИ:
Світлану Барабаш, яка керуючись ст.ст. 25, 26, 34 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, п.7 ст.12, п.7 ст.13 Закону України “Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, п.15 ст. 20,п.9 ст. 21, ст.27 Закону
України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи”, п.4 ст. 13 Закону України “Про охорону дитинства”,
статті 381 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в
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Україні”, постановою Кабінету Міністрів України “Про безплатний проїзд
пенсіонерів на транспорті загального користування” від 17.05.1993 №354, з метою
соціальної підтримки окремих категорій мешканців м. Старобільськ та забезпечення
перевезення пільгових категорій населення м. Старобільськ на міських маршрутах
загального користування автомобільним транспортом та відповідно до ст.ст. 7, 37
Закону України “Про автомобільний транспорт» запропонувала затвердити Програму
відшкодування витрат за пільгове перевезення окремих категорій громадян на
міських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на
території міста Старобільськ на 2020 рік (додаток 1 додається до проекту рішення).
Обговорення проекту рішення
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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 – 4 (Приходько М.І., Хоруженко О.В., Лисюк Г.М., Козачок О.І.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 3 (Чуприна В.О., Журилов О.І., Моложон М.А.).
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 7 з 7 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
СЛУХАЛИ:
Ірину Калініну, яка керуючись ст. 144 Конституції України, ст. 25, п. 34 ч. 1 ст.
26, пп. 5 п.“б” ч.1 ст. 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, ст.
12, 158, 159,160, 161 Земельного кодексу України, з метою вирішення земельних
спорів у межах міста Старобільськ, щодо меж земельних ділянок що перебувають у
власності або користуванні громадян, та додержання громадянами та юридичними
особами правил добросусідства запропонувала створити комісію з розгляду
земельних спорів при виконавчому комітеті Старобільської міської ради Луганської
області.
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8.

Обговорення проекту рішення
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ВИСТУПИЛИ:
Хоруженко О.В.., який запропонував підтримати даний проект рішення.
Чуприна В.О., 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 – 4 (Приходько М.І., Хоруженко О.В., Лисюк Г.М., Козачок О.І.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 3 (Чуприна В.О., Журилов О.І., Моложон М.А.).
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 7 з 7 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
СЛУХАЛИ:
Ірину Калініну, яка керуючись ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 13 Закону України “Про оцінку земель” та
враховуючи звернень Державного агентства земельних ресурсів України від
28.01.2015 № 26-28-0.22-1539/2-15, Асоціації міст України від 20.11.2017 № 5-684 та
Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 18.12.2017
№ 28-28-0.22-19646/2-17 запропонувала продовжити термін дії технічної
документації щодо нормативної грошової оцінки земель м. Старобільськ Луганської
області до 31.12.2021.
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 – 4 (Приходько М.І., Хоруженко О.В., Лисюк Г.М., Козачок О.І.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 3 (Чуприна В.О., Журилов О.І., Моложон М.А.).
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
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СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 7 з 7 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
10. СЛУХАЛИ:
Світлану Барабаш, яка керуючись п 30 ч. 1 ст. 26, ч.1ст.59 ст. 60 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пп. 6 п.8 ст. 11 Закону України
“Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, постановою
Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 № 769 “Про затвердження Порядку та
умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок
збройного конфлікту на сході України” та з метою реалізації державної політики
щодо забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб запропонувала
надати згоду на придбання у комунальну власність територіальної громади м.
Старобільськ Луганської області нерухомого майна - квартир за адресами:
Луганська обл., м.Старобільськ, кв. Південний, буд. № 3, кв. № 17; Луганська обл.,
м. Старобільськ, вул. Залізнична, буд. № 49, кв. № 12; Луганська обл., м.
Старобільськ, кв. Ватутіна, буд. № 56, кв. № 25; Луганська обл., м. Старобільськ, кв.
Ватутіна, буд. № 65, кв.№ 40.
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Обговорення проекту рішення
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СЛУХАЛИ:
Оксану Кленька, 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
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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 – 4 (Приходько М.І., Хоруженко О.В., Лисюк Г.М., Козачок О.І.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 3 (Чуприна В.О., Журилов О.І., Моложон М.А.).
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 7 з 7 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
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підтримки комунальної установи «Трудовий архів» Старобільського району на 2020
рік (додаток 1 додається до проекту рішення).
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 – 4 (Приходько М.І., Хоруженко О.В., Лисюк Г.М., Козачок О.І.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 3 (Чуприна В.О., Журилов О.І., Моложон М.А.).
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 7 з 7 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
СЛУХАЛИ:
Світлану Барабаш, яка керуючись ст.26, ст. 60 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Законів України “Про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків”, “Про засади запобіганню та протидії дискримінації в
Україні”, Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків на період до 2021 року, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 11.04.2018 №273 запропонувала затвердити міську цільову
програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у м.
Старобільськ на 2019 – 2020 роки, що додається до проекту рішення.
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Обговорення проекту рішення

st

ar
ob

el
sk

.l

g.
u

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 – 4 (Приходько М.І., Хоруженко О.В., Лисюк Г.М., Козачок О.І.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
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постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 3 (Чуприна В.О., Журилов О.І., Моложон М.А.).
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 7 з 7 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
СЛУХАЛИ:
Оксану Кленька, 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” та Стратегії розвитку міста Старобільськ до 2022 року та з метою утримання
та 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).
Обговорення проекту рішення
ВИСТУПИЛИ:
Лисюк Г.О.., яка підмітила, що запропоновані зміни були зменшені з
ініціативи міськради та запропонувала внести зміни до програми, які були
запропоновані в першому варіанті.
Козачок О.І., який запропонував підтримати даний проект рішення.
Приходько М.І., яка після обговорення проекту рішення порадила винести
дане питання на розгляд сесії зі змінами , які були запропоновані в першому
варіанті..
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 4 (Приходько М.І., Хоруженко О.В., Лисюк Г.М., Козачок О.І.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 3 (Чуприна В.О., Журилов О.І., Моложон М.А.).
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 7 з 7 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
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СЛУХАЛИ:
Оксану Кленька, яка відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про житловокомунальні послуги” та з метою забезпечення належного розвитку житлового
господарства м. Старобільськ запропонувала внести зміни до додатку 3 “Перелік
об’єктів, які будуть фінансуватись за Програмою” міської цільової програми
розвитку житлового господарства м. Старобільськ на 2018-2020 роки, затвердженої
рішенням від 23.11.2017 № 34/6 (із змінами)
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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 – 4 (Приходько М.І., Хоруженко О.В., Лисюк Г.М., Козачок О.І.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 3 (Чуприна В.О., Журилов О.І., Моложон М.А.).
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 7 з 7 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
СЛУХАЛИ:
Оксану Кленька, яка відповідно до п.22 ч.1 ст.26, п. а) п.п.1) ст.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 державних та міських свят в м. Старобільськ запропонувала
внести зміни до міської цільової програми проведення культурно-масових заходів м.
Старобільськ на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням від 23.11.2017 № 34/9 (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.
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ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 4 (Приходько М.І., Хоруженко О.В., Лисюк Г.М., Козачок О.І.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 3 (Чуприна В.О., Журилов О.І., Моложон М.А.).
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 7 з 7 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
СЛУХАЛИ:
Оксану Кленька, яка керуючись п.22 ст.26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Законом України “Про енергетичну ефективність
будівель” від 22.06.2017 № 2118-VIII, розглянувши звернення керуючого ТВБВ
№10012/041 філії Луганського обласного управління АТ “Ощадбанк” Нескоромної
О.Д. від 26.11.2019 №2709/01-28 та з метою підвищення енергоефективності
житлово-комунального господарства, зменшення обсягів використання енергетичних
ресурсів населенням, сприяння залученню коштів фізичних осіб, об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення
(будинкових комітетів) на впровадження енергозберігаючих заходів через механізм
кредитування запропонувала затвердити Програму відшкодування частини суми
кредитів, залучених на впровадження заходів з енергозбереження у м. Старобільську
на 2020 рік, що додається.
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 – 4 (Приходько М.І., Хоруженко О.В., Лисюк Г.М., Козачок О.І.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 3 (Чуприна В.О., Журилов О.І., Моложон М.А.).
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
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СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 7 з 7 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
17.

СЛУХАЛИ:
Оксану Кленька, яка керуючись п.5 ч.1. ст. 26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, розглянувши пропозиції міського голови щодо загальної
чисельності апарату ради та виконавчого комітету Старобільської міської ради та з
метою оптимізації системи управління, якісного та ефективного виконання
пріоритетних завдань місцевого самоврядування запропонувала затвердити
структуру та штатну чисельність апарату ради та виконавчого комітету
Старобільської міської ради на 2020 рік згідно додатку, що додається.
Обговорення проекту рішення
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ВИСТУПИЛИ:
Козачок О.І., який запропонував підтримати даний проект рішення.
Лисюк Г.О.., яка запропонував підтримати даний проект рішення.
Хоруженко О.В.., який запропонував підтримати даний проект рішення.
Чуприна В.О., який запропонував відправити даний проект рішення на
доопрацювання.
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 – 4 (Приходько М.І., Хоруженко О.В., Лисюк Г.М., Козачок О.І.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 3 (Чуприна В.О., Журилов О.І., Моложон М.А.).
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 7 з 7 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
СЛУХАЛИ:
Оксану Кленька, яка керуючись статтями 25, 27, 50 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, наказом Міністерства культури України від
20.09.2011 №767/0/16-11 “Про затвердження типових штатних нормативів клубних
закладів, центрів народної творчості, парків культури та відпочинку та інших
культурно-освітніх центрів і установ державної та комунальної форми власності
сфери культури” , розглянувши пропозиції директора комунального закладу “Парк
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культури та відпочинку” Старобільської міської ради щодо штатної чисельності
працівників та для удосконалення організації та забезпечення культурно-дозвільного
процесу запропонувала затвердити штатну чисельність комунального закладу “Парк
культури та відпочинку” Старобільської міської ради Луганської області на 2020 рік
згідно додатку до даного рішення, який додається.
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 – 4 (Приходько М.І., Хоруженко О.В., Лисюк Г.М., Козачок О.І.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 3 (Чуприна В.О., Журилов О.І., Моложон М.А.).
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 7 з 7 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
СЛУХАЛИ:
Оксану Кленька, 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 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
додається до проекту рішення.
Обговорення проекту рішення
ВИСТУПИЛИ:
Козачок О.І., який запропонував підтримати даний проект рішення.
Лисюк Г.О.., яка запропонував підтримати даний проект рішення.
Хоруженко О.В.., який запропонував підтримати даний проект рішення.
Чуприна В.О., який запропонував відправити даний проект рішення на
доопрацювання.
Приходько М.І., яка після обговорення проекту рішення порадила винести
дане питання на розгляд сесії.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 4 (Приходько М.І., Хоруженко О.В., Лисюк Г.М., Козачок О.І.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 3 (Чуприна В.О., Журилов О.І., Моложон М.А.).
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 7 з 7 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
СЛУХАЛИ:
Оксану Кленька, яка керуючись ст.ст. 26, 28, 61-64, 66, 67 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 14, 21-24, 63, 69-77, 91, 96, 101 Бюджетного
кодексу України представила на розгляд і затвердження проект рішення «Про
міський бюджет міста Старобільськ на 2020 рік». Вона запропонувала визначити
на 2020 рік:
доходи міського бюджету міста Старобільськ у сумі 21 649 000 гривень, у тому
числі доходи загального фонду міського бюджету міста Старобільськ –
20 374
965 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету міста Старобільськ –
1 274 035 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки міського бюджету міста Старобільськ у сумі 21 649 000 гривень, у тому
числі видатки загального фонду міського бюджету міста Старобільськ – 15 964 405
гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету міста Старобільськ – 5
684 595 гривень.

st
a

ro

be

ls

k.

lg

.u

a

20.

4

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету міста Старобільськ у сумі
410 560 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
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профіцит за загальним фондом міського бюджету міста Старобільськ у сумі
410 560 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

.l

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету міста Старобільськ у
розмірі 20 000 гривень;

el
sk

резервний фонд міського бюджету міста Старобільськ у розмірі 50 000 гривень.
Обговорення проекту рішення
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ВИСТУПИЛИ:
Козачок О.І., який запропонував підтримати даний проект рішення.
Лисюк Г.О.., яка запропонував підтримати даний проект рішення.
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.
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ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 4 (Приходько М.І., Хоруженко О.В., Лисюк Г.М., Козачок О.І.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 3 (Чуприна В.О., Журилов О.І., Моложон М.А.).
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 7 з 7 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
СЛУХАЛИ:
Оксану Кленька, яка керуючись статтею 25 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, статтею 21 Закону України “Про службу в органах
місцевого самоврядування”, 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»
запропонувала у 2020 році голові Старобільської міської ради - Літвіновій Яні
Миколаївні встановити:
1.1. Надбавку за високі досягнення у праці, або за виконання особливо
важливої роботи як керівнику, який безпосередньо займається розробленням
проектів нормативно-правових актів, проводить експертизу проектів таких актів, в
граничному розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг
посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років;
1.2. Здійснювати преміювання відповідно до її особистого вкладу в загальні
результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат у 2020
році у розмірі до 100 % в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі
Старобільської міської ради, та економії коштів на оплату праці та у межах фонду
заробітної плати, затверджених на 2020 рік;
1.3. Надати
матеріальну
допомогу
для
оздоровлення
в
розмірі
середньомісячної заробітної плати при наданні щорічної відпустки;
1.4. Надати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань в
розмірі середньомісячної заробітної плати.
Обговорення проекту рішення
ВИСТУПИЛИ:
Козачок О.І., який запропонував підтримати даний проект рішення.
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.
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ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 4 (Приходько М.І., Хоруженко О.В., Лисюк Г.М., Козачок О.І.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 3 (Чуприна В.О., Журилов О.І., Моложон М.А.).
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 7 з 7 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
СЛУХАЛИ:
Світлану Барабаш, яка керуючись п.5 ч.1. ст.26, п.3 ч.4 ст. 42 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, ч.2 ст.12 Закону України “Про
адміністративні послуги”, рішенням Старобільської міської ради “Про утворення
робочої групи з розгляду питань щодо створення відділу з надання адміністративних
послуг при виконавчому комітеті Старобільської міської ради Луганської області” від
28.11.2019 №64/12 запропонувала утворити відділ з надання адміністративних послуг
виконавчого комітету Старобільської міської ради Луганської області.
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Обговорення проекту рішення
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ВИСТУПИЛИ:
Козачок О.І., який запропонував підтримати даний проект рішення.
Хоруженко О.В.., 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 – 4 (Приходько М.І., Хоруженко О.В., Лисюк Г.М., Козачок О.І.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 3 (Чуприна В.О., Журилов О.І., Моложон М.А.).
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
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СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 7 з 7 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
Різне

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

М.І.Приходько

Голова постійної комісії з питань
депутатської діяльності, законності,
правопорядку та інформації

В.О.Чуприна
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Голова постійної комісії з питань
інфраструктури міста
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Секретар комісії

В.І.Авдєєнко
О.В.Хоруженко

