
 

Старобільська міська рада 

Сьомого скликання 
 

Протокол   
 засідання постійної комісії з питань депутатської діяльності,  

законності, правопорядку та інформації  
 Старобільської міської ради Луганської області сьомого скликання  

 

 

21.02.2019        09-30                                                                     м.Старобільськ 
 
Всього членів комісій – 5 
Присутні — 3: Чуприна В.О., Трубачов С.А., Журилов О.І. 

Відсутні- 2: Моложон М.А., Флят О.О., 
Головуючий – Чуприна В.О. 
Секретар –Трубачов С.А.  
 

Присутні посадові особи Старобільської міської ради: 
Барабаш С.О. - секретар Старобільської міської ради;  
Кленька О.М. - заступник головного бухгалтера – провідний спеціаліст 

бухгалтерського обліку, в.о. заступника міського голови з фінансових питань – 

головного бухгалтера, 

Костирко О.Ю.- провідний спеціаліст відділу організаційного забезпечення 

виконавчого комітету Старобільської міської ради. 
 

Засідання постійної комісії з питань депутатської діяльності,законності, 

правопорядку та інформації Старобільської міської ради (далі-комісія) розпочав 

Чуприна В.О. та зазначив, що на засіданні комісії присутні 3 члена комісії з 5. 

Таким чином кворум для засідання є. 
Запропонував розпочати роботу комісії. 
  
 ГОЛОСУВАЛИ:  

«ЗА» - 3, 

«ПРОТИ» - 0, 

«УТРИМАЛИСЯ» - 0, 

           Не голосували - ______. 
 ВИРІШИЛИ: розпочати засідання комісії. 
  
 Головуючий запропонував прийняти наданий порядок денний за основу. 

 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

 
1. Про затвердження звіту  по виконанню міського бюджету 

м. Старобільськ за 2018 рік 

Доповідач: Кленька О.М. 
 

 

 ГОЛОСУВАЛИ за прийняття порядку денного за основу: 



2 

 

«ЗА» - 3, 

«ПРОТИ» - 0, 

«УТРИМАЛИСЯ» - 0, 

           Не голосували - ______. 
 ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний за основу. 
 

Чуприна В.О.: чи є пропозиція, зауваження або доповнення до порядку 

денного. 

Зауважень, доповнень до порядку денного не надійшло. 
 ГОЛОСУВАЛИ за прийняття порядку денного в цілому 

«ЗА» - 3, 

«ПРОТИ» - 0, 

«УТРИМАЛИСЯ» - 0, 

           Не голосували - ______. 

 ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

СЛУХАЛИ: Кленька О.М., яка ознайомила присутніх з проектом 

рішення міської ради “Про затвердження звіту  по виконанню міського 

бюджету м. Старобільськ за 2018 рік” 

 

Обговорення депутатами. 

Від головуючи надійшла пропозиція голосувати за проект рішення одним 

голосування за основу та в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ за основу та в цілому: 
«ЗА» - 3, 

«ПРОТИ» - 0, 

«УТРИМАЛИСЯ» - 0, 

  Не голосували - ______. 

ВИРІШИЛИ: винести проект рішення Старобільської міської ради  на 

розгляд сесії міської ради. 
 

Питання в розділі “Різне” відсутні. 
 

Засідання постійної комісії запропоновано закрити. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
«ЗА» - 3, 

«ПРОТИ» - 0, 

«УТРИМАЛИСЯ» - 0, 

         Не голосували –  ____________. 

 ВИРІШИЛИ: закрити засідання постійної комісії міської ради з питань 

депутатської діяльності, законності, правопорядку та інформації  
   

  Головуючий                                                                             В.О.Чуприна  
  

 Секретар                                                                                 С.А.Трубачов  
 


