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Старобільська міська рада
Сьомого скликання

Протокол № 85
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
08 серпня 2020 року (09:00)

м. Старобільськ
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Всього членів комісій – 19, в тому числі:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 6 (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І., Івашко
Н.О., Герасименко Л.П.);
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 19, в тому числі:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 5 (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І.,
Герасименко Л.П.)
постійна комісія з питань інфраструктури міста – 3 (Малахов В.В., Усачова О.С.,
Винник В.О.);
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 4 (Чуприна В.О., Флят О.О., Журилов О.І., Моложон М.А.).
Відсутні члени комісій – 7 з 19, в тому числі:
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постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 1 (Івашко Н.О.);
постійна комісія з питань інфраструктури міста – 5 (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.,
Демковський С.П., Липовий Р.О., Коваленко В.І.).
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 1 (Трубачов С.А.).
Головуючий: Приходько М.І., голова постійної комісії з питань економічного
розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності.
Секретар засідання: Хоруженко О.В.
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, Бриніна Л.А. – начальник відділу правового забезпечення, Костирко
О.Ю. - провідний спеціаліст відділу організаційного забезпечення, Липова О.В. –
провідний спеціаліст відділу ЖКГ та комунального майна, будівництва та
капітального ремонту.
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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, Бриніна Л.А. – начальник відділу правового забезпечення, Костирко
О.Ю. - провідний спеціаліст відділу організаційного забезпечення, Липова О.В. –
провідний спеціаліст відділу ЖКГ та комунального майна, будівництва та
капітального ремонту.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про припинення повноважень керуючого справами (секретаря) виконавчого
комітету Старобільської міської ради у зв’язку з переведенням на іншу посаду
Доповідач: Барабащ С.О.
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2. Про затвердження керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету
Старобільської міської ради Луганського Володимира
Доповідач: Барабаш С.О.
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3. Про внесення змін до Міської цільової програми інформатизації
Старобільської міської ради та її виконавчого комітету на 2018-2020 роки
Доповідач: О. Кленька
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4. Про надання нецільової матеріальної допомоги почесним громадянам міста
Старобільськ
Доповідач: О. Кленька
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5. Про затвердження структури та штатної чисельності апарату міської ради та
виконавчого комітету Старобільської міської ради на 2020 рік у новій редакції
Доповідачі: О. Кленька
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6.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
Доповідач: О. Кленька
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7.Про включення до Переліку другого типу комунальне майно територіальної
громади м. Старобільськ та передачі його в оренду
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8. Про створення комунального підприємства
Старобільської міської ради Луганської області

- Доповідач: О. Липова
“Вода

Старобільщини”

Доповідач: Л. Бриніна
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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
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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
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 – 5 (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., 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., Флят О.О., Журилов О.І., Моложон М.А.).
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 9 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
1.
СЛУХАЛИ:
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Світлану Барабаш, яка керуючись ст. ст. 25, 26, ч. 1 ст. 59 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до ст. 10 Закону України “Про службу
в органах місцевого самоврядування”, ст. 32 Кодексу законів про працю України та
враховуючи заяву керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету
Старобільської міської ради Роздобудько Вікторії від 31.08.2020 року щодо
переведення її на посаду спеціаліста 1 категорії відділу організаційного забезпечення
виконавчого комітету Старобільської міської ради запропонувала припинити
повноваження керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Старобільської
міської ради РОЗДОБУДЬКО Вікторії у зв’язку з переведенням на посаду спеціаліста

виконавчого

комітету
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1 категорії відділу організаційного забезпечення
Старобільської міської ради з 14.09.2020 року.
Обговорення проекту рішення
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ВИСТУПИЛИ:
Козачок О.І., який запропонував підтримати даний проект рішення.
Приходько М.І, яка після обговорення проекту рішення порадила винести дане
питання на розгляд сесії.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 5 (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І.,
Герасименко Л.П.)
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 4 (Чуприна В.О., Флят О.О., Журилов О.І., Моложон М.А.).
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 9 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
2.
СЛУХАЛИ:
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Світлану Барабаш, яка керуючись ст. ст. 25, 26, ч. 1 ст. 59 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до ст. 10 Закону України “Про службу
в органах місцевого самоврядування”, п. 1 ч. 1 ст. 23 Кодексу законів про працю
України та враховуючи пропозицію міського голови Літвінової Яни, про
затвердження на посаді керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету
Старобільської міської ради Луганського Володимира та запропонувала затвердити
ЛУГАНСЬКОГО Володимира, на посаді керуючого справами (секретаря)
виконавчого комітету Старобільської міської ради з 14.09.2020 року.
Обговорення проекту рішення
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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 – 5 (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І.,
Герасименко Л.П.)
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«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 4 (Чуприна В.О., Флят О.О., Журилов О.І., Моложон М.А.).
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 9 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
3.
СЛУХАЛИ:
Оксану Кленька, яка відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі Закону України
“Про Національну програму інформатизації” від 04.02.1998 року № 74/98-ВР (із
змінами та доповненнями порадила внести зміни до додатку 1 Міської цільової
програми інформатизації Старобільської міської ради та її виконавчого комітету на
2018-2020 роки, затвердженої рішенням від 21.12.2017 № 36/7 (із змінами), а саме:
у пункті 2 “Придбання ліцензійного програмного забезпечення” фінансування на
2020 рік зменшити на 10,0 тис. грн. та викласти в редакції “19,0”; пункт 9 викласти в
новій редакції: “Висвітлення у друкованих ЗМІ (“Вісник Старобільщини”,
“Телегазета” та інші) діяльності
міської
ради,
виконавчого комітету та
комунальних підприємств, оприлюднення проектів та рішень міської ради та її
виконавчого комітету ” та фінансування на 2020 рік збільшити на 10,0 тис. грн. та
викласти в редакції “120,0”.
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 – 5 (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., 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., Флят О.О., Журилов О.І., Моложон М.А.).
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 9 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
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4.

УТРИМАЛИСЬ – 0
СЛУХАЛИ:

Оксану Кленька, яка керуючись ст.ст. 26, 28, 64 Закону України “Про місцеве
самоврядування
в
Україні”, ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 170
Податкового кодексу України, п. 4.9 ст. 4 Положення про звання «Почесний
громадянин міста Старобільськ», затвердженого рішенням Старобільської міської
ради Луганської області сьомого скликання від 23 лютого 2017 року №17/6 (із
змінами), рішенням Старобільської міської ради Луганської області від 21.06.2018 №
43/5 “Про затвердження міської цільової програми соціальної підтримки почесних
громадян міста Старобільська на 2018-2020 роки” (із змінами) запропонувала з
нагоди святкування Дня міста Старобільська надати грошову допомогу у вигляді
нецільової матеріальної допомоги почесним громадянам міста Старобільська, а
саме: Сушинській Ніні Василівні в сумі 2000 грн. 00 коп. (дві тисячі грн. 00 коп.);
Фоменко Катерині Миколаївні в сумі 2000 грн. 00 коп. (дві тисячі грн.
00 коп.); Панасейко Миколі Івановичу в сумі 2000 грн. 00 коп. (дві тисячі грн.
00 коп.).

ua

Обговорення проекту рішення
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ВИСТУПИЛИ:
Козачок О.І., який запропонував підтримати даний проект рішення.
Приходько М.І, яка після обговорення проекту рішення порадила винести дане
питання на розгляд сесії.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 5 (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І.,
Герасименко Л.П.)
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 4 (Чуприна В.О., Флят О.О., Журилов О.І., Моложон М.А.).
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 9 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
5.
СЛУХАЛИ:
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Оксану Кленька, яка керуючись п.5 ч.1. ст. 26, ч.1 ст.59 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи доповідну записку провідного
спеціаліста з бухгалтерського обліку – заступника головного бухгалтера,
в.о.заступника міського голови з фінансових питань, головного бухгалтера Оксани
Кленька від 27.08.2020 щодо введення додаткової ставки спеціаліста 1 категорії з
бухгалтерського обліку відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету, з
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метою оптимізації та організації ефективної роботи виконавчого комітету
Старобільської міської ради запропонувала затвердити структуру та штатну
чисельність апарату міської ради та виконавчого комітету Старобільської міської
ради у новій редакції згідно додатку, який 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., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., 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., Флят О.О., Журилов О.І., Моложон М.А.).
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 9 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
6.
СЛУХАЛИ:
Оксану Кленька, яка к 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 20.12.2019 №
66/16 “Про міський бюджет міста Старобільськ на 2020 рік” в межах річних
бюджетних призначень. Пояснювальна записка додається до проекту рішення.
Обговорення проекту рішення
ВИСТУПИЛИ:
Лисюк Г.М., яка запропонувала підтримати даний проект рішення.
Приходько М.І, яка після обговорення проекту рішення порадила винести дане
питання на розгляд сесії.
ВИРІШИЛИ:
Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 5 (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І.,
Герасименко Л.П.)
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
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постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 4 (Чуприна В.О., Флят О.О., Журилов О.І., Моложон М.А.).
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 9 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
7.
СЛУХАЛИ:
Ольгу Липову, яка керуючись п. 30 ч. 1 ст. 26, ч.1ст.59, ст. 60 Закону України
“ Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про оренду державного
та комунального майна”, Порядком передачі в оренду державного та комунального
майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020р.№
483 та враховуючи звернення управління соціального захисту населення
Старобільської районної державної адміністрації запропонувала включити
до
Переліку другого типу комунальне майно територіальної громади м. Старобільськ та
передати його в оренду згідно з додатком, 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 – 5 (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., 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., Флят О.О., Журилов О.І., Моложон М.А.).
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 9 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
8.
СЛУХАЛИ:
Ліну Бриніну, яка відповідно до статті 25, пункту 30 статті 26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в України”, статті 78 Господарського кодексу України,
враховуючи рішення Старобільської міської ради “Про створення комунального
підприємства Старобільської міської ради Луганської області з водопостачання та
водовідведення на території міста” від 30.04.2020 № 72/6 та з метою організації та
забезпечення надання якісних послуг з водопостачання та водовідведення на
території міста попросила створити комунальне підприємство “Вода Старобільщини”
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Старобільської міської ради Луганської області і затвердити Статут комунального
підприємства “Вода Старобільщини” Старобільської міської ради Луганської області,
що 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 – 5 (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., 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., Флят О.О., Журилов О.І., Моложон М.А.).
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 9 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
9.
РІЗНЕ
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Голова постійної комісії комісія з питань
економічного розвитку, бюджету, фінансів
та комунальної власності
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Секретар комісії
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Голова постійної комісії з питань
депутатської діяльності, законності,
правопорядку та інформації

М.І.Приходько

В.О.Чуприна
О.В.Хоруженко

