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Старобільська міська рада
Луганської області

Протокол
спільного засідання постійних комісій

з питань депутатської діяльності,
законності, правопорядку та інформації (б\н) ,

та
з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів
та комунальної власності (б/н)

Старобільської міської ради Луганської області сьомого скликання
м.Старобільськ

ua

23.10.2020 10-00
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Всього членів комісій – 12
Присутні - 6
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постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності,
правопорядку та інформації – присутні 3 депутата з 5, а саме: Чуприна В.О.,
Журилов О.І., Моложон М.А.
Відсутні: Флят О.О., Трубачов С.А.
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постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів
та комунальної власності — присутні 3 з 7, а саме: Приходко М.І.,
Козачок О.І., Лисюк Г.М.
Відсутні:
Івашко Н.О., Герасименко Л.П., Хоруженко О.В.
Овчаренко О.Л. (депутатом Овчаренко О.Л.
складено повноваження
відповідно до рішення Старобільської міської ради від 14.09.2020 № 74/2).
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постійна комісія з питань інфраструктури міста – присутні 2 депутати з
8, а саме: Коваленко В.І. та Винник В.О.
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Головуючий – Чуприна В.О.
Секретар – Моложлн М.А.
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Присутні:
Барабаш С.О. - секретар Старобільської міської ради, в.о. міського голови;
Лавко І.В. - начальник відділу організаційного забезпечення;
Костирко О.Ю. - ролвідний спеціаліст відділу організаційного
забезпечення;
Кленька О.М. - провідний спеціаліст з бухгалтерського обліку —
заступник головного бухгалтера;
Маркосян Б.Ю. - спеціаліст 1 категорії відділу земельних відносин.
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Спільне засідання постійних комісій Старобільської міської ради з питань
депутатської діяльності, законності, правопорядку та інформації та
економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності (далі –
спільне засідання постійних комісій) розпочав Чуприна В.О. та зазначив, що у
спільному засіданні приймають участь 6 членів комісій, а саме:
- постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності,
правопорядку та інформації – присутні 3 депутата з 5;
- постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та
комунальної власності — присутні 3 з 7;
- присутні 2 члени постійної комісії з питань інфраструктури міста –
Коваленко В.І. та Винник В.О.
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Таким чином, на початок спільного засідання постійних комісій кворум є в
в постійній комісії з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку
та інформації.
В постійний комісії з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та
комунальної власності кворум відсутній (члени цієї комісії не приймають участі
у голосуванні).
Присутні 2 члени постійної комісії з питань інфраструктури міста –
Коваленко В.І. та Винник В.О.
Голосували під час спільного засідання 23.10.2020 члени постійної комісії
з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та інформації
міської ради.

законності,
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Чуприна В.О. запропонував розпочати засідання.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань депутатської діяльності,
правопорядку та інформації:
«ЗА» - 3,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - 0.
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постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та
комунальної власності (присутні
депутати цієї комісії Приходко М.І.,
Козачок О.І., Лисюк А.М.) - заперечень не виказали;
присутні 2 члени постійної комісії з питань інфраструктури міста –
Коваленко В.І. та Винник В.О. - заперечень не виказали.
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Головуючий запропонував
міською радою порядок денний.

для розгляду депутатам запропонований
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про внесення змін до Міської цільової програми запобігання
поширенню коронавірусу COVID-19 на території м. Старобільська
на 2020 рік.
Доповідачка: Оксана Кленька
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2.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
3. Різне.

Маркосян Б.Ю. запропонував доповнити запропонований порядок денного
наступним проектом рішення: Про внесення змін до рішення Старобільської
міської ради від 15.10.2020 №79/47 “Про припинення, шляхом розірвання
за взаємною згодою сторін, договору оренди землі №040825100001 від
17.01.2020, укладеного між Старобільською міською радою Луганської
області та фізичною особою-підприємцем Сіденком Олександром
Володимировичем на земельну ділянку, розташовану за адресою:
Луганська обл., м.Старобільськ, вул.Шевченка, б/н”.
до запропонованого порядку денного від
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Будь-яких інших доповнень
депутатів не надійшло.
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Головуючий запропонував голосувати за запропонований порядок денний
за основу та в цілому одним голосуванням (із змінами). Заперечень стосовного
голосування за запропонований порядок денний за основу та в цілому (із
змінами) одним голосуванням від депутатів не надійшло.
депутатської

діяльності,

законності,
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ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань
правопорядку та інформації:
«ЗА» - 3,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували — 0.
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постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та
комунальної власності (присутні
депутати цієї комісії Приходко М.І.,
Козачок О.І., Лисюк А.М.) - заперечень не виказали;
присутні 2 члени постійної комісії з питань інфраструктури міста –
Коваленко В.І. та Винник В.О. - заперечень не виказали.
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Вирішили: прийняти порядок денний за основу та в цілому (із змінами).
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1. Про
поширенню
на 2020 рік

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
внесення змін до Міської цільової програми запобігання
коронавірусу COVID-19 на території м. Старобільська
Доповідачка: Оксана Кленька
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2.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
3. Про внесення змін до рішення Старобільської міської ради від
15.10.2020 №79/47 “Про припинення, шляхом розірвання за взаємною згодою
сторін, договору оренди землі №040825100001 від 17.01.2020, укладеного між
Старобільською міською радою Луганської області та фізичною особоюпідприємцем Сіденком Олександром Володимировичем на земельну ділянку,
розташовану за адресою: Луганська обл., м.Старобільськ, вул.Шевченка, б/н”.
Доповідач: Борис Маркосян
4. Різне.
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1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Міської цільової програми
запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 на території м. Старобільська
на 2020 рік
Доповідачка: Оксана Кленька
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Виступила Кленька О.М. та зазначила, що проєкт рішення «Про внесення
змін до Міської цільової програми запобігання поширенню коронавірусу
COVID-19 на території м. Старобільська на 2020 рік» розроблено враховуючи
лист Старобільської міської територіальної виборчої комісії Старобільського
району Луганської області від 21.10.2020 № 37 та з метою фінансування
видатків пов’язаних із здійсненням протиепідемічних заходів у зв’язку з
організацією та проведенням виборів у відповідності до постанови Кабінету
Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 846 “Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641” (із змінами)
, якою затверджено Порядок здійснення протиепідемічних заходів під час
організації та проведення виборів.
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Обговорення проекту рішення депутатами.
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Від головуючого Чуприни В.О.
надійшла пропозиція стосовно
голосування з цього питання одночасно за основу та в цілому. Заперечень від
депутатів не надійшло.
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ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань
правопорядку та інформації:
«ЗА» - 3,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - 0.

депутатської
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законності,
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постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та
комунальної власності (присутні
депутати цієї комісії Приходко М.І.,
Козачок О.І., Лисюк А.М.) - заперечень не виказали;
присутні 2 члени постійної комісії з питань інфраструктури міста –
Коваленко В.І. та Винник В.О. - заперечень не виказали.
ВИРІШИЛИ: прийняти запропонований проект рішення та винести його
на розгляд 80 сесії міської ради.
2. СЛУХАЛИ: 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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Виступила Кленька О.М. та зазначила, що проект рішення про внесення
змін до міського бюджету на 2020 рік сформовано у відповідності з вимогами
Бюджетного кодексу України (в редакції від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами),
Податкового кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет
України на 2020 рік”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 14 вересня
2020 р. № 846 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від
22 липня 2020 р. № 641”, міської цільової програми запобігання поширенню
коронавірусу COVID-19 на території м. Старобільська на 2020 рік,
затвердженої рішенням від 31.03.2020 № 71/8 (із змінами), враховуючи лист
Старобільської міської територіальної виборчої комісії Старобільського району
Луганської області від 21.10.2020 № 37, рішення сесії Половинкинської
сільської ради від 21.10.2020 № 12/01 “Про внесення змін до рішення сільської
ради від 24.12.2019 № 45/10 “Про сільський бюджет села Половинкине на 2020
рік”, рішення сесії Половинкинської сільської ради від 21.10.2020 № 12/02 “Про
внесення змін до рішення сільської ради від 20.12.2019 № 40/3 “Про сільський
бюджет села Титарівка на 2020 рік” необхідно збільшити загальний обсяг
доходів загального фонду міського бюджету м. Старобільськ на 4830 грн., а
саме по КФКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету”, в результаті
проведеного аналізу видаткової частини загального та спеціального фондів
міського бюджету, з причин проведення першочергових витрат, необхідно
внести зміни до видаткової частини по загальному та спеціальному фонду
міського бюджету міста Старобільськ
ВИДАТКИ
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Загальний фонд
За головним розпорядником бюджетних коштів КВК 01 «Виконавчий
комітет Старобільської міської ради» по загальному фонду збільшено
призначення на 40 105 грн. , а саме
за бюджетною програмою 0110191 “Проведення місцевих виборів”
КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку» збільшити бюджетні призначення
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на 40 105 грн. для фінансування видатків, пов’язаних із здійсненням
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19 під час проведення місцевих виборів
(одержувач бюджетних коштів Старобільська міська територіальна виборча
комісія Старобільського району Луганської області)
Спеціальний фонд
За головним розпорядником бюджетних коштів КВК 01 «Виконавчий
комітет Старобільської міської ради» обсяг видатків спеціального фонду
міського бюджету зменшено за рахунок зменшення коштів, що передаються
із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на
суму 35 275 грн. , в тому числі
за бюджетною програмою 0116082 “Придбання житла для окремих
категорій населення відповідно до законодавства ”
КЕКВ 3121 “Капітальне будівництво (придбання) житла”зменшити
бюджетні призначення на 35 275 грн. за рахунок економії коштів раніше
запланованих на придбання у комунальну власність двох квартир на
вторинному ринку нерухомого майна для тимчасового проживання двох родин
з числа внутрішньо переміщених осіб та сплату податків.
Обговорення проекту рішення депутатами.
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Від головуючого Чуприни В.О. надійшла пропозиція стосовно голосування
з цього питання одночасно за основу та в цілому. Заперечень від депутатів не
надійшло.
депутатської

діяльності,

законності,
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ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань
правопорядку та інформації:
«ЗА» - 3,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - 0.
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постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та
комунальної власності (присутні
депутати цієї комісії Приходко М.І.,
Козачок О.І., Лисюк А.М.) - заперечень не виказали;
присутні 2 члени постійної комісії з питань інфраструктури міста –
Коваленко В.І. та Винник В.О. - заперечень не виказали.
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ВИРІШИЛИ: прийняти запропонований проект рішення та винести його
на розгляд 80 сесії міської ради.
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3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Старобільської міської ради
від 15.10.2020 №79/47 “Про припинення, шляхом розірвання за взаємною
згодою сторін, договору оренди землі №040825100001 від 17.01.2020,
укладеного між Старобільською міською радою Луганської області та
фізичною особою-підприємцем Сіденком Олександром Володимировичем на
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земельну ділянку, розташовану за адресою: Луганська обл., м.Старобільськ,
вул.Шевченка, б/н”.
Доповідач, Маркосян Б.Ю.
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Виступив Маркосян Б.Ю. та зазначив, що проєкт рішення підготовлений
керуючись ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні” у зв’язку з технічною помилкою у даті укладання договору оренди
землі в преамбулі та пункті 2 рішення міської ради від 15.10.2020 №79/47 “Про
припинення, шляхом розірвання за взаємною згодою сторін, договору оренди
землі №040825100001 від 17.01.2020, укладеного між Старобільською міською
радою Луганської області та фізичною особою-підприємцем Сіденком
Олександром Володимировичем на земельну ділянку, розташовану за адресою:
Луганська обл., м.Старобільськ, вул.Шевченка, б/н”.
Технічна помилка була виявлена в преамбулі та пункті 2 рішення, де дата
укладання договору оренди землі була помилково зазначена 17.01.2020 замість
17.01.2008.
Відповідно до проекту рішення передбачено внести зміни до рішення
Старобільської міської ради від 15.10.2020 №79/47 “Про припинення, шляхом
розірвання за взаємною згодою сторін, договору оренди землі №040825100001
від 17.01.2020, укладеного між Старобільською міською радою Луганської
області та фізичною особою-підприємцем Сіденком Олександром
Володимировичем на земельну ділянку, розташовану за адресою: Луганська
обл., м.Старобільськ, вул.Шевченка, б/н”, а саме: в преамбулі та пункті 2
рішення, дату укладання договору оренди землі “17.01.2020” замінити на
“17.01.2008”.
Даний проект рішення не тягне за собою зменшення надходжень або
збільшення видатків місцевого бюджету.
Обговорення проекту рішення депутатами.
Від головуючого Чуприни В.О. надійшла пропозиція стосовно голосування
з цього питання одночасно за основу та в цілому. Заперечень від депутатів не
надійшло.
депутатської

діяльності,

законності,

el
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ua

ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань
правопорядку та інформації:
«ЗА» - 3,
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - 0.
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постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та
комунальної власності (присутні
депутати цієї комісії Приходко М.І.,
Козачок О.І., Лисюк А.М.) - заперечень не виказали;
присутні 2 члени постійної комісії з питань інфраструктури міста –
Коваленко В.І. та Винник В.О. - заперечень не виказали.
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ВИРІШИЛИ: прийняти запропонований проект рішення та винести його
на розгляд 80 сесії міської ради.
4. Різне.

Усі питання порядку денного розглянуті.
Засідання постійної комісії запропоновано закрити.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань
правопорядку та інформації:
«ЗА» - 3
«ПРОТИ» - 0,
«УТРИМАЛИСЯ» - 0,
Не голосували - 0.

депутатської

діяльності,

законності,

.l

g.

ua

постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та
комунальної власності (присутні
депутати цієї комісії Приходко М.І.,
Козачок О.І., Лисюк А.М.) - заперечень не виказали;
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sk

присутні 2 члени постійної комісії з питань інфраструктури міста –
Коваленко В.І. та Винник В.О. - заперечень не виказали.

ar

ob

Спільне засідання завершено.

st

Голова постійної комісії з питань
депутатської діяльності, законності,
правопорядку та інформації Віталій ЧУПРИНА

Марія ПРИХОДЬКО

.l

g.

ua

Голова постійної комісії з питань
економічного розвитку, бюджету,
фінансів та комунальної власності

Володимир ВИННИК
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Член постійної комісії з питань
інфраструктури міста
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Член постійної комісії з питань
інфраструктури міста

Віктор КОВАЛЕНКО
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Секретар
Микола МОЛОЖОН
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