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Старобільська міська рада
Сьомого скликання
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Протокол
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 серпня 2020 року (09:30)
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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 – 4 (Приходько М.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., Козачок О.І.)
постійна комісія з питань інфраструктури міста –4 (Авдєєнко В.І., Кривошея В.А.,
Демковський С.П., Винник В.О.);
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 3 (Чуприна В.О., Журилов О.І., Моложон М.А.).
Відсутні члени комісій – 9 з 20, в тому числі:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності – 3 (Герасименко Л.П., Івашко Н.О., Овчаренко О.Л.);
постійна комісія з питань інфраструктури міста – 4 (Малахов В.В., Усачова О.С.,
Липовий Р.О., Коваленко В.І.).
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 2 (Трубачов С.А. Флят О.О.,).
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, Лавко І.В. - начальник відділу
організаційного забезпечення апарату Старобільської міської ради та виконавчого
комітету, Костирко О.Ю. - провідний спеціаліст відділу організаційного
забезпечення, Липова О.В. – провідний спеціаліст відділу ЖКГ та комунального
майна, будівництва та капітального ремонту.
Присутні:
Барабаш С.О. - секретар міської ради, Лавко І.В. - начальник відділу
організаційного забезпечення апарату Старобільської міської ради та виконавчого
комітету, Костирко О.Ю. - провідний спеціаліст відділу організаційного
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забезпечення, Липова О.В. – провідний спеціаліст відділу ЖКГ та комунального
майна, будівництва та капітального ремонту.

st

ar

ob

el

sk

.l

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про надання згоди на придбання квартир у комунальну власність територіальної
громади м. Старобільськ для формування фонду житла для тимчасового проживання
внутрішньо переміщених осіб
Доповідачка: Ольга Липова
2. Про дострокове припинення повноважень депутата Старобільської міської ради
сьомого скликання Овчаренко Ольги Леонідівни
Доповідачка: Світлана Барабаш
3. Про внесення змін до рішення Старобільської міської ради від 30.07.2020 №75/20
“Про затвердження технічної документації із землеустрою та про передачу земельної
ділянки у власність громадянину України Сердечному Юрію Михайловичу для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ,
”
Доповідачка: Світлана Барабаш
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4. 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 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., Хоруженко О.В., Козачок О.І.)
«за» 4 «Одноголосно»
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«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
1.
СЛУХАЛИ:
Ольгу Липову, яка керуючись п 30 ч. 1 ст. 26, ч.1ст.59 ст. 60 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до пп. 6 п.8 ст. 11 Закону
України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»,
постанови 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 ”, постанов Кабінету Міністрів
України “ Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового
проживання внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове користування
житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо
переміщених осіб” від 26.06.2019 №582 , “Про затвердження Порядку формування
фондів житла для тимчасового проживання та Порядку надання і користування
житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання” від 31.03.2004
№422 та з метою реалізації державної політики щодо забезпечення тимчасовим
житлом внутрішньо переміщених осіб порадила надати згоду на придбання у
комунальну власність територіальної громади м. Старобільськ Луганської області
нерухомого майна — однокімнатних квартир за адресами: Луганська обл., м.
Старобільськ, кв. Ватутіна, буд. №68, кв. №10; Луганська обл., м. Старобільськ, кв.
Ватутіна, буд. №64, кв.№10.
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., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., 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
2.
СЛУХАЛИ:
Світлану Барабаш, яка керуючись пунктом 14 частини 1 статті 26, частиною 1
статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 2
частини 2 статті 5 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” та на підставі
особистої заяви депутата Овчаренко Ольги Леонідівни про складення нею
депутатських повноважень від 28.07.2020 за вх. № 1642/01-05 запропонувала
припинити достроково повноваження депутата Старобільської міської ради ради
Луганської області сьомго скликання Овчаренко Ольги Леонідівни, обраної від
Старобільської районної партійної організації політичної партії "Всеукраїнське
об'єднання "Батьківщина" Луганської області на підставі особистої заяви про
складення нею депутатських повноважень та виключити депутата Овчаренко Ольгу
Леонідівну зі складу постійної комісії Старобільської міської ради з питань
економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності.
Обговорення проекту рішення
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ВИСТУПИЛИ:
Лисюк Г.М., 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., Хоруженко О.В., 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
3.
СЛУХАЛИ:
Світлану Барабаш, яка керуючись ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні” та у зв’язку з технічною помилкою в пункті 2
рішення міської ради від 30.07.2020 №75/20 “Про затвердження технічної
документації із землеустрою та про передачу земельної ділянки у власність
громадянину України Сердечному Юрію Михайловичу для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка), за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ,
запропонувала
внести зміни до рішення Старобільської міської ради від 30.07.2020 №75/20 “Про
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затвердження технічної документації із землеустрою та про передачу земельної
ділянки у власність громадянину України Сердечному Юрію Михайловичу для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ,
”,
а саме: в пункті 2 рішення цифри “1000” замінити на “0,1000”.
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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., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В., 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.
РІЗНЕ
Голова постійної комісії комісія з питань
економічного розвитку, бюджету, фінансів
та комунальної власності
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Голова постійної комісії з питань
депутатської діяльності, законності,
правопорядку та інформації
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Секретар комісії

М.І.Приходько

В.О.Чуприна
О.В.Хоруженко

