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Старобільська міська рада
Сьомого скликання
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Протокол № 75
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
14 лютого 2020 року (10:30)

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 – 11 з 20, 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 – 4 (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.,
Демковський С.П., Коваленко В.І.).
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 2 (Чуприна В.О., Флят О.О.).
Відсутні члени комісій – 9 з 20, в тому числі:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 2 (Івашко Н.О., Овчаренко О.Л.);
постійна комісія з питань інфраструктури міста – 4 (Усачова О.С., Малахов В.В.,
Липовий Р.О., Винник В.О.).
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 3 (Журилов О.І., Моложон М.А., 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, Ковальов А.А. - заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів, Кленька О.М. - заступник головного
бухгалтера – провідний спеціаліст бухгалтерського обліку, в.о. заступника міського
голови з фінансових питань – головного бухгалтера.
Присутні:
Барабаш С.О. - секретар міської ради, Ковальов А.А. - заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів, Кленька О.М. - заступник головного
бухгалтера – провідний спеціаліст бухгалтерського обліку, в.о. заступника міського
голови з фінансових питань – головного бухгалтера
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про внесення змін до Положення про відділ організаційного забезпечення
Старобільської міської
Доповідач: С.О.Барабаш
2. Про внесення змін до міської цільової програми регулювання чисельності
безпритульних тварин гуманними методами в м.Старобільськ на 2018-2020
роки
Доповідач: С.О.Барабаш
3. Про внесення змін до контракту з керівником комунального підприємства
“Благоустрій м.Старобільськ” Старобільської міської ради Луганської області
Доповідач: С.О.Барабаш
4. Про результати виконання Програми розвитку малого і середнього
підприємництва в місті Старобільськ у 2019 році.
Доповідач: С.О.Барабаш
5. Про результати виконання Програми сприяння розвитку місцевих
ініціатив Старобільської територіальної громади у 2019 році.
Доповідач: С.О.Барабаш
6. Про результати виконання Програми розвитку архівної справи та фінансової
підтримки комунальної установи «Трудовий архів» Старобільського району на
2019 рік
Доповідач: О.М.Кленька
7. Про результати виконання в 2019 році Міської цільової програми по наданню
грошової допомоги мешканцям міста Старобільська, що опинилися в складних
життєвих обставинах і потребують грошової допомоги на 2019-2020 роки
Доповідач: О.М.Кленька
8. Про результати виконання в 2019 році Міської цільової програми
інформатизації Старобільської міської ради та її виконавчого комітету на 20182020 роки
Доповідач: О.М.Кленька
9. Про результати виконання в 2019 році Програми відшкодування частини суми
кредитів, залучених на впровадження заходів з енергозбереження у м.
Старобільську на 2017-2019 роки
Доповідач: О.М.Кленька
10.Про результати виконання в 2019 році Міської цільової програми проведення
культурно - масових заходів в м.Старобільськ на 2018 -2020 роки
Доповідач: О.М.Кленька
11.Про результати виконання в 2019 році Міської цільової програми соціальної
підтримки Почесних громадян міста Старобільська на 2018-2020 роки
Доповідач: О.М.Кленька
12.Про затвердження звіту по виконанню міського бюджету міста Старобільськ за
2019 рік
Доповідач: О.М.Кленька

st

13.Про внесення змін до рішення Старобільської міської ради “Про визначення
податкових агентів щодо справляння туристичного збору та затвердження
типової форми договору про справляння туристичного збору на території міста
Старобільська” від 21.06.2019 № 58/3.
Доповідач: О.М.Кленька
14. 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
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 депутатської діяльності,
законності, правопорядку та інформації 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 депутатської
діяльності, законності, правопорядку та інформації 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, оскільки є пропозиція у
Світлани Барабаш.
ВИРІШИЛИ:
Порядок денний прийняти за основу
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., Н.О.,
Герасименко Л.П.);
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань інфраструктури міста – 4 (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.,
Демковський С.П., Коваленко В.І.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 9 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
Барабаш С.О., яка порадила членам комісії включити до порядку денного
додатково проект рішення «Про внесення змін до рішення Старобільської міської
ради “Про визначення податкових агентів щодо справляння туристичного збору та
затвердження типової форми договору про справляння туристичного збору на
території міста Старобільськ” від 21.06.2019 № 58/3.»

g.
u

a

st
a

ro

be

ls

k.

lg

.u

a

st
ar
ob
el
sk
.l

g.
ua

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., Н.О.,
Герасименко Л.П.);
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань інфраструктури міста – 4 (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.,
Демковський С.П., Коваленко В.І.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 9 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
Приходько М.І., яка підтримала пропозицію Барабаш С.О. та запропонувала
прийняти порядок денний в цілому з урахуванням внесених змін.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти порядок денний в цілому з урахуванням внесених змін.
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., Н.О.,
Герасименко Л.П.);
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань інфраструктури міста – 4 (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.,
Демковський С.П., Коваленко В.І.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 9 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
СЛУХАЛИ:
Світлану Барабаш, яка керуючись ст.25, ч.4 ст.54, ч.1 ст.59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» запропонувала внести зміни до Положення
про відділ організаційного забезпечення Старобільської міської ради, затвердженого
рішенням Старобільської міської ради Луганської області від 24.12.2015 № 2/15
(зі змінами від 31.05.2016 № 7/13, від 31.08.2017 № 29/6, від 23.11.2017 № 34/2), а
саме до розділу ІІ «Основні завдання відділу» та розділу ІІІ «Функції відділу».
Обговорення проекту рішення
ВИСТУПИЛИ:
Козачок О.І., який запропонував підтримати даний проект рішення.
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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., Н.О.,
Герасименко Л.П.);
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань інфраструктури міста – 4 (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.,
Демковський С.П., Коваленко В.І.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 9 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
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СЛУХАЛИ:
Світлану Барабаш, яка керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, частиною 1
статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні запропонувала
внести зміни до міської цільової програми регулювання чисельності безпритульних
тварин гуманними методами в м. Старобільськ на 2018-2020 роки (далі - Програма),
затвердженої рішенням Старобільської міської ради Луганської області від
16.08.2018 № 47/4.
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., Н.О.,
Герасименко Л.П.);
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань інфраструктури міста – 4 (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.,
Демковський С.П., Коваленко В.І.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
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СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 9 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0

СЛУХАЛИ:
Світлану Барабаш, яка керуючись статтею 25, частиною 1 статті 59 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частиною 3 статті 21 Кодексу
законів про працю України, постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.1999
№ 859 “Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на
державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств” (зі змінами),
розглянувши звернення директора КП “Благоустрій м. Старобільськ” від 28.01.2010
за вих. № 34, з урахуванням основних фінансових показників фінансового плану КП
“Благоустрій м. Старобільськ” Старобільської міської ради Луганської області на
2020 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Старобільської міської ради
від 19.12.2019 № 356, у відповідності з пунктами 3.1 та 4.1 контракту від 01.02.2017
укладеного з керівником КП “Благоустрій м. Старобільськ”, на підставі рішення
Старобільської міської ради від 26.01.2017 № 16/7 порадила внести зміни до
контракту від 01.02.2017 укладеного з керівником комунального підприємства
“Благоустрій м Старобільськ” Старобільської міської ради Луганської області,
Обговорення проекту рішення
ВИСТУПИЛИ:
Авдєєнко В.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., Н.О.,
Герасименко Л.П.);
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань інфраструктури міста – 4 (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.,
Демковський С.П., Коваленко В.І.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 9 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
СЛУХАЛИ:
Світлану Барабаш, яка керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», відповідно до міської цільової програми розвитку малого
і середнього підприємництва в місті Старобільськ на 2019-2020 роки, затвердженої
рішенням Старобільської міської ради від 29.11.2018 № 50/5 порадила інформацію
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про результати виконання міської цільової програми розвитку малого і середнього
підприємництва в місті Старобільськ на 2019-2020 роках, що додається прийняти до
відома.
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., Н.О.,
Герасименко Л.П.);
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань інфраструктури міста – 4 (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.,
Демковський С.П., Коваленко В.І.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 9 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
СЛУХАЛИ:
Світлану Барабаш, яка керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», відповідно до міської цільової програми сприяння
розвитку місцевих ініціатив Старобільської територіальної громади на 2019-2020
роки, затвердженої рішенням Старобільської міської ради від 29.11.2018 № 50/4
порадила інформацію про результати виконання міської цільової програми сприяння
розвитку місцевих ініціатив Старобільської територіальної громади у 2019-2020
роках, що додається прийняти до відома.
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ВИСТУПИЛИ:
Кривошея В.А., яка зробила зауваження щодо відсутності пояснювальної
записки про звітні дані.
Козачок О.І., який запропонував підтримати даний проект рішення.
Приходько М.І, яка після обговорення проекту рішення порадила винести дане
питання на розгляд сесії.

st

ВИРІШИЛИ:
1. Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
2. Міськраді при підготовці проектів рішень, в обов’язковому порядку, необхідно
готувати пояснювальні записки з детальним поясненням суті питання, його
значення, нормативної бази та у відповідності до звітних даних, щоби кожен
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депутат, член комісії міг більш детальніше ознайомитись з документами,
проектами рішень.
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., Н.О.,
Герасименко Л.П.);
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань інфраструктури міста – 4 (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.,
Демковський С.П., Коваленко В.І.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 9 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
СЛУХАЛИ:
Оксану Кленька, яка керуючись ст.ст. 26, 28, п.3 ч.4, п.9 ст.42 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України,
враховуючи звіт про результати виконання Програми розвитку архівної справи та
фінансової підтримки комунальної установи «Трудовий архів» Старобільського
району на 2019 рік порадила звіт про результати виконання Програми розвитку
архівної справи та фінансової підтримки комунальної установи «Трудовий архів»
Старобільського району на 2019 рік прийняти до відома.
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Обговорення проекту рішення
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ВИСТУПИЛИ:
Лисюк Г.М., Кривошея В.А., які зробила зауваження щодо відсутності
пояснювальної записки про звітні дані.
Козачок О.І., який запропонував підтримати даний проект рішення.
Приходько М.І, яка після обговорення проекту рішення порадила винести дане
питання на розгляд сесії.
ВИРІШИЛИ:
1. Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
2. Міськраді при підготовці проектів рішень, в обов’язковому порядку, необхідно
готувати пояснювальні записки з детальним поясненням суті питання, його
значення, нормативної бази та у відповідності до звітних даних, щоби кожен
депутат, член комісії міг більш детальніше ознайомитись з документами,
проектами рішень.
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., Н.О.,
Герасименко Л.П.);
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«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань інфраструктури міста – 4 (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.,
Демковський С.П., Коваленко В.І.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 9 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
СЛУХАЛИ:
Оксану Кленька, яка керуючись ст.ст. 26, 28, п.3 ч.4, п.9 ст.42 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України,
враховуючи звіт про результати виконання в 2019 році Міської цільової програми по
наданню грошової допомоги мешканцям міста Старобільська, що опинилися в
складних життєвих обставинах і потребують грошової допомоги на 2019-2020 роки
попросила звіт про результати виконання в 2019 році Міської цільової програми по
наданню грошової допомоги мешканцям міста Старобільська, що опинилися в
складних життєвих обставинах і потребують грошової допомоги на 2019-2020 роки
прийняти до відома.
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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., Н.О.,
Герасименко Л.П.);
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань інфраструктури міста – 4 (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.,
Демковський С.П., Коваленко В.І.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 9 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0

СЛУХАЛИ:
Оксану Кленька, яка керуючись ст.26ст.ст. 26, 28, п.3 ч.4, п.9 ст.42 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу
України, враховуючи звіт про результати виконання в 2019 році Міської цільової
програми інформатизації Старобільської міської ради та її виконавчого комітету на
2018-2020 роки запропонувала звіт про результати виконання в 2019 році Міської
цільової програми інформатизації Старобільської міської ради та її виконавчого
комітету на 2018-2020 роки прийняти до відома.
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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 – 5 (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І., Н.О.,
Герасименко Л.П.);
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань інфраструктури міста – 4 (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.,
Демковський С.П., Коваленко В.І.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 9 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
СЛУХАЛИ:
Оксану Кленька, яка керуючись ст.ст. 26, 28, п.3 ч.4, п.9 ст.42 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12 Закону України “Про
енергозбереження”,
ст. 91 Бюджетного кодексу України, враховуючи звіт про
результати виконання в 2019 році Програми відшкодування частини суми кредитів,
залучених на впровадження заходів з енергозбереження у м. Старобільськ на 20172019 роки запропонувала звіт про результати виконання в 2019 році Програми
відшкодування частини суми кредитів, залучених на впровадження заходів з
енергозбереження у м. Старобільськ на 2017-2019 роки прийняти до відома.
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Обговорення проекту рішення
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Герасименко Л.П., Козачок О.І., які запропонували підтримати даний проект
рішення.
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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., Н.О.,
Герасименко Л.П.);
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань інфраструктури міста – 4 (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.,
Демковський С.П., Коваленко В.І.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 9 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
СЛУХАЛИ:
Оксану Кленька, яка керуючись ст.ст. 26, 28, п.3 ч.4, п.9 ст.42 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.91 Бюджетного кодексу України,
враховуючи звіт про результати виконання в 2019 році Міської цільової програми
проведення культурно-масових заходів в м. Старобільськ на 2018-2020 роки
порадила звіт про результати виконання в 2019 році Міської цільової програми
проведення культурно-масових заходів в м. Старобільськ на 2018-2020 роки
прийняти до відома.
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Обговорення проекту рішення
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ВИСТУПИЛИ:
Демковський С.П., 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 – 5 (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І., Н.О.,
Герасименко Л.П.);
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань інфраструктури міста – 4 (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.,
Демковський С.П., Коваленко В.І.)
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«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 9 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
11.

СЛУХАЛИ:
Оксану Кленька, яка керуючись ст.ст. 26, 28, п.3 ч.4, п.9 ст.42 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України,
враховуючи звіт про результати виконання в 2019 році Міської цільової програми
соціальної підтримки Почесних громадян міста Старобільська на 2018-2020 роки
запропонувала звіт про результати виконання в 2019 році Міської цільової програми
соціальної підтримки Почесних громадян міста Старобільська на 2018-2020 роки
прийняти до відома.
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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., Н.О.,
Герасименко Л.П.);
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань інфраструктури міста – 4 (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.,
Демковський С.П., Коваленко В.І.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 9 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
СЛУХАЛИ:
Оксану Кленька, 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 2019 рік», проведеного аналізу виконання міського
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бюджету за 2019 рік розглянути та затвердити звіт по виконанню міського бюджету
міста Старобільськ за 2019 рік в обсягах:
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за доходами – 27 289 204,13 грн., в тому числі по загальному фонду бюджету –
24 875 865,85 грн., по спеціальному фонду бюджету – 2 413 338,28 грн.;
по видаткам в обсязі – 24 377 144,44 грн., в тому числі по загальному фонду –
18 229 851,36 грн., по спеціальному фонду – 6 147 293,08 грн. з перевищенням
доходів над видатками загального фонду на – 6 646 014,49 грн. та перевищенням
видатків над доходами спеціального фонду бюджету на – 3 733 954, 80 грн.
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., Н.О.,
Герасименко Л.П.);
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань інфраструктури міста – 4 (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.,
Демковський С.П., Коваленко В.І.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 9 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0
СЛУХАЛИ:
Оксану Кленька, яка керуючись статтею 25, пунктом 24 частини 1 статті 26,
пунктом 1 статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
розглянувши заяву фізичної особи — підприємця Гринченка Дмитра Федоровича від
30.01.2020 № 1 з проханням розірвати договір про справляння туристичного збору на
території м. Старобільськ від 02.01.2020 №2, у зв’язку з припиненням
підприємницької діяльності порадила внести зміни до Додатку 1 рішення
Старобільської міської ради від 21.06.2019 року № 58/3, а саме: виключити фізичну
особу-підприємця Гринченка Д.Ф. з переліку податкових агентів, у зв’язку з
припиненням підприємницької діяльності та знаття з податкового обліку, припинити
дію договору про справляння туристичного збору на території м. Старобільськ від
02.01.2020 №2.
Обговорення проекту рішення
ВИСТУПИЛИ:
Козачок О.І., який запропонував підтримати даний проект рішення.
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13.

РІЗНЕ
1. Барабаш С.О. про звернення громадян щодо проведеної акції громадської
непокори та підтримки «Резолюції громадської непокори» від 12.02.2020
року.
2. Барабаш С.О. про звернення депутата Старобільської міськради Чуприни
В.О. щодо звернення громадянина Клюшнікова Олександра, що мешкає в
м. Старобільськ, кв. Ватутіна, 46/29, про виділення 100,0 тис. грн. на
проектування об’їзної дороги від Підгорівського мосту до мосту
Новоселівського.
3. Барабаш С.О. про доцільність фінансування Асоціацій в 2020 році.
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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., Н.О.,
Герасименко Л.П.);
«за» 5 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
постійна комісія з питань інфраструктури міста – 4 (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.,
Демковський С.П., Коваленко В.І.)
«за» 4 «Одноголосно»
«проти» 0
«утримались» 0
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 9 з 9 «Одноголосно»
ПРОТИ –0
УТРИМАЛИСЬ – 0

М.І.Приходько
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Голова постійної комісії комісія з питань
економічного розвитку, бюджету, фінансів
та комунальної власності

В.І.Авдєєнко

.l

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

В.О.Чуприна
О.В.Хоруженко

