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Старобільська міська рада
Сьомого скликання

Протокол № 82
Спільне засідання постійних комісій Старобільської міської ради з питань
економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності, постійної
комісії з питань інфраструктури міста, постійна комісія з питань депутатської
діяльності, законності, правопорядку та інформації
30 липня 2020 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 – 9 з 20, в тому числі:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності –4 (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Козачок О.І., Герасименко Л.П.)
постійна комісія з питань інфраструктури міста – 2 (Кривошея В.А., Винник В.О.).).
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 3 (Чуприна В.О., Моложон М.А., Флят О.О.).
Відсутні члени комісій – 11 з 20, в тому числі:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 3 (Хоруженко О.В., Івашко Н.О., 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., Липовий Р.О.).
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 2 (Журилов О.І., Трубачов С.А.).
Секретар засідання:
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, Бриніна Л.А. – начальник
відділу правового забезпечення, Костирко О.Ю. - провідний спеціаліст відділу
організаційного забезпечення.
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, Бриніна Л.А. – начальник
відділу правового забезпечення, Костирко О.Ю. - провідний спеціаліст відділу
організаційного забезпечення.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
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1. Про внесення доповнень до Положення про консультативно-дорадчу раду з
питань гендерної рівності при Старобільській міській раді Луганської області
Доповідачка: Світлана Барабаш
2. Про внесення змін до Положення про звання "Почесний громадянин міста
Старобільськ" (в новій редакції)
Доповідачка: Світлана Барабаш
3. Щодо схвалення проєкту «Східна Україна: возз’єднання, відновлення
відродження - (Проект 3В)»
Доповідачка: Світлана Барабаш
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4. Про внесення змін до Положення про порядок призначення на посади та
звільнення з посад керівників підприємств, установ, що належать до
комунальної власності територіальної громади міста Старобільськ,
затвердженого рішенням Старобільської міської ради від 23.09.2016 № 11/5
Доповідачка: Ліна Бриніна
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5. Про затвердження звіту по виконанню міського бюджету міста Старобільськ за
I півріччя 2020 року
Доповідачка: Оксана Кленька
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6. Про співфінансування проєкту “Дослідницька АРТ-резиденція “Аура міста” в
рамках реалізації Стратегії економічного розвитку міста Старобільськ на 20202025 роки
Доповідачка: Оксана Кленька
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7. Про внесення змін до Програми відшкодування частини суми кредитів,
залучених на впровадження заходів з енергозбереження у м. Старобільську на
2020 рік
Доповідачка: Оксана Кленька
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8. Про внесення змін до рішення Старобільської міської ради Луганської області
сьомого скликання “Про міський бюджет міста Старобільськ на 2020 рік” від
20.12.2019 № 66/16
Доповідачка: Оксана Кленька
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9. 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 постійної
комісії з питань інфраструктури міста (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
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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 постійної комісії з питань інфраструктури міста
не може прийняти участь в спільній комісії, оскільки, вона є неправомочною, адже
присутніх членів комісії менше половини членів комісії 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, ознайомила
присутніх з порядком денним.
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 –4 (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Козачок О.І., Герасименко Л.П.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 3 (Чуприна В.О., Моложон М.А., Флят О.О.).
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 7 з 7 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
1. СЛУХАЛИ:
Світлану Барабаш, яка керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та враховуючи пропозицію консультативно-дорадчої ради
з питань гендерної рівності при Старобільській міській раді Луганської області
запропонувала внести доповнення до другого абзацу пункту 3 Положення про
консультативно-дорадчу раду з питань гендерної рівності при Старобільській міській
раді Луганської області, затвердженого рішенням Старобільської міської ради від
25.07.2020 № 59/2, та викласти його в новій редакції, а саме: сприяння реалізації
державної політики з питань гендерної рівності та Резолюції Ради ООН 1325 “Жінки,
Мир, Безпека” на території Старобільської міської ради;”
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:

sk

.l

g.

ua

st
ar
ob
el
sk
.l
g.
ua

постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності –4 (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Козачок О.І., Герасименко Л.П.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 3 (Чуприна В.О., Моложон М.А., Флят О.О.).
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 7 з 7 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
2. СЛУХАЛИ:
Світлану Барабаш, яка керуючись статтею 25, частиною 1 статті 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 6 Статуту
Територіальної громади м. Старобільськ у новій редакції, затвердженого рішенням
Старобільської міської ради Луганської області від 10.08.2018 № 46/2 запропонувала
внести до Положення про звання "Почесний громадянин міста Старобільськ" (в новій
редакції), затвердженого рішенням Старобільської міської ради Луганської області
від 23.02.2017 № 17/6 «Про затвердження Положення про звання «Почесний
громадянин міста Старобільська» (із змінами) такі зміни, а саме: в пункті 1.3 розділу
1 видалити друге речення; додати пункт 7.4 такого змісту:
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"Звання "Почесний громадянин міста Старобільськ" може бути присвоєно
посмертно. У даному випадку не застосовуються положення пунктів 1.3; 1.6-1.8; 2.2;
2.7-2.8; 4.1-4.11. Посвідчення та диплом "Почесний громадянин міста Старобільськ"
передаються спадкоємцям без права носіння."
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ВИСТУПИЛИ:
Барабаш С.О., яка повідомила, що діючим Положенням
про звання
"Почесний громадянин міста Старобільськ" (в новій редакції), затверджене рішенням
Старобільської міської ради Луганської області від 23.02.2017 № 17/6 «Про
затвердження Положення про звання «Почесний громадянин міста Старобільська» (із
змінами) поширюється тільки на живих почесних громадян. Присвоєння звання
"Почесний громадянин міста Старобільськ" « посмертно» вважає недоцільним.
Козачок О.І., який зауважив, що з юридичної сторони це буде порушенням,
оскільки, Положенням не передбачена така дія.
Кривошея В.А., Лисюк Г.М., які не бачать в цих змінах сенсу.
Приходько М.І, яка після обговорення проекту рішення порадила не виносити
дане питання на розгляд сесії, бо майже всі члени спільної комісії не згодні з цими
змінами, а саме: «проти» 4 (Лисюк Г.М., Козачок О.І., Чуприна В.О., Флят О.О.);
«утримались» 3 (Приходько М.І., Герасименко Л.П., Моложон М.А.).
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ВИРІШИЛИ:
Не виносити дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
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постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності –4 (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Козачок О.І., Герасименко Л.П.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 3 (Чуприна В.О., Моложон М.А., Флят О.О.).
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 7 з 7 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
3. СЛУХАЛИ:
Світлану Барабаш, яка керуючись статтею 25, частиною 1 статті 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та постановою Кабінету Міністрів
України від 27 січня 2016 року № 70 «Про порядок підготовки, реалізації, проведення
моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку
України,
що
підтримуються
міжнародними фінансовими організаціями
запропонувала схвалити проєкт «Східна Україна: возз’єднання, відновлення
відродження - (Проект 3В)», що буде реалізовуватись у тому числі на території
Старобільської міської ради за фінансування Міжнародного банку реконструкції та
розвитку з метою поліпшення транспортного сполучення та підтримки відновлення і
модернізації сільськогосподарського сектору шляхом інвестування в місцеву
інфраструктуру та економіку і доручити міському голові Літвіновій Я.М. від імені
міської ради укласти з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих
територій України меморандум про взаєморозуміння.
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Обговорення проекту рішення
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ВИСТУПИЛИ:
Лисюк Г.М., Чуприна В.О., 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., Лисюк Г.М., Козачок О.І., Герасименко Л.П.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 3 (Чуприна В.О., Моложон М.А., Флят О.О.).
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
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ЗА – 7 з 7 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
4. СЛУХАЛИ:
Ліну Бриніну, яка керуючись статтею 25, частиною 1 статті 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою удосконалення механізму
організаційно-правових заходів при призначенні на посади або звільнення з посад
керівників підприємств, установ, що є об’єктом комунальної власності
територіальної громади м. Старобільська запропонувала внести до Положення про
порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств,
установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста
Старобільськ, затвердженого рішенням Старобільської міської ради від 23.09.2016 №
11/5 такі зміни: викласти абзац 1 пункту 2.3 у наступній редакції: «Претендент на
посаду керівника у строк 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про
прийом документів надає до виконавчого комітету міської ради документи».
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., Лисюк Г.М., Козачок О.І., Герасименко Л.П.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 3 (Чуприна В.О., Моложон М.А., Флят О.О.).
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 7 з 7 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
5. СЛУХАЛИ:
Оксану Кленько, яка у відповідності до ст. 26, 28 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст. 80 Бюджетного кодексу України, рішення
виконавчого комітету Старобільської міської ради «Про пропозиції Старобільській
міській раді щодо розгляду питання «Про затвердження звіту по виконанню міського
бюджету міста Старобільськ за I півріччя 2020 рокузапропонувала затвердити звіт по
виконанню міського бюджету міста Старобільськ за I півріччя 2020 року в обсягах:
за доходами в розмірі 15 405 165,54 грн., в тому числі по загальному фонду бюджету
– 12 641 755,86 грн., по спеціальному фонду бюджету – 2 763 409,68 грн.; по
видаткам в обсязі 10 294 682,11 грн., в тому числі по загальному фонду – 8 732
853,50 грн., по спеціальному фонду – 1 561 828,61 грн. з перевищенням доходів над
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видатками загального фонду на 3 908 902,36 грн. та перевищенням доходів над
видатками спеціального фонду бюджету на 1 201 581,07 грн.
Обговорення проекту рішення
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ВИСТУПИЛИ:
Чуприна В.О., 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., Лисюк Г.М., Козачок О.І., Герасименко Л.П.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 3 (Чуприна В.О., Моложон М.А., Флят О.О.).
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 7 з 7 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
6. СЛУХАЛИ:
Оксану Кленька, яка у
відповідності до ст.ст. 25, 59, 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в
України”, рішення Старобільської міської ради від 30.01.2020 № 67/1 “Про
затвердження Стратегії економічного розвитку міста Старобільськ на 2020-2025 роки
”, рішення Старобільської міської ради від 30.04.2020 № 72/5 “Про затвердження
міської цільової програми з запровадження Стратегії економічного розвитку міста
Старобільськ на 2020-2025 роки ”, враховуючи Меморандум про взаєморозуміння та
співпрацю між Старобільською міською радою та громадською організацією “Центр
спільного розвитку “Дієва громада”, договір про надання гранту № ЗNORD31-1817
від 26.06.2020 на реалізацію проєкту “Дослідницька АРТ-Резиденція “Аура міста
запропонувала в рамках реалізації Стратегії економічного розвитку міста
Старобільськ на 2020-2025 роки, здійснити за рахунок коштів міського бюджету
міста Старобільськ співфінансування на загальну суму 45 300 грн. 00 коп. (сорок
п'ять тисяч триста грн. 00 коп.) проєкту “Дослідницька АРТ-резиденція “Аура міста”,
який реалізується Громадською організацією “Центр спільного розвитку “Дієва
громада”, за підтримки Українського культурного фонду (загальна вартість проєкту
складає 672 830 грн. 00 коп.). Для забезпечення проведення видатків запропоновано
внести зміни до рішення Старобільської міської ради Луганської області сьомого
скликання “Про міський бюджет міста Старобільськ на 2020 рік” від 20.12.2019 №
66/16. Вона також пояснила, що цей проект є частиною Стратегії економічного
розвитку міста Старобільськ на 2020-2025 роки в рамках відродження економічної
спроможності міста через розвиток малого і середнього бізнесу та агропромислового
кластеру з метою розвитку туризму та сфери послуг.
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Обговорення проекту рішення
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ВИСТУПИЛИ:
Моложон М.А., який пояснив, що цей проект необхідний для вивчення
культури нашого міста.
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., Лисюк Г.М., Козачок О.І., Герасименко Л.П.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 3 (Чуприна В.О., Моложон М.А., Флят О.О.).
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 7 з 7 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
7. СЛУХАЛИ:
Оксану Кленько, 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 лист керуючого ТВБВ №
10012/041 філії Луганського обласного управління АТ “Ощадбанк” Нескоромної О.Д.
від 21.07.2020 № 110.41-23/1044 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 внести зміни до паспорту Програми відшкодування
частини суми кредитів, залучених на впровадження заходів з енергозбереження у м.
Старобільську на 2020 рік, затвердженої рішенням від 20.12.2019 № 66/11, а саме: у
пункті 6 у рядках “Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації
програми, всього, тис. грн.,” та “коштів бюджету міста, тис.грн.” фінансування
збільшити на 60,0 тис. грн. та викласти в редакції “120,0”.
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:
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Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності –4 (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Козачок О.І., Герасименко Л.П.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 3 (Чуприна В.О., Моложон М.А., Флят О.О.).
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 7 з 7 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
8. СЛУХАЛИ:
Оксану Кленько, 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, розпорядження Кабінету Міністрів України
від 25.06.2020 № 771-р “Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали
негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України”,
розпорядження голови Старобільської районної державної адміністрації від
10.07.2020 № 408 «Про внесення змін до районного бюджету Старобільського району
на 2020 рік», запропонувала збільшити загальний обсяг доходів загального фонду
міського бюджету м. Старобільськ на 490 000 грн., а саме по КФКД 41052800
«Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо підтримки територій,
що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету”, а також в результаті
проведеного аналізу видаткової частини загального та спеціального фондів міського
бюджету, та з причин проведення першочергових витрат, необхідно внести зміни до
видаткової частини по загальному та спеціальному фондах міського бюджету міста
Старобільськ. Пояснювальна записка додається.
Обговорення проекту рішення
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ВИСТУПИЛИ:
Лисюк Г.М., Козачок О.І., які 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., Лисюк Г.М., Козачок О.І., Герасименко Л.П.)
«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., Моложон М.А., Флят О.О.).
«за» 3 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 7 з 7 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
9. 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
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В.О.Чуприна
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Секретар комісії

О.В.Хоруженко

