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Старобільська міська рада
Восьмого скликання

Протокол № ___

Спільного засідання постійних комісій Старобільської міської ради
з питань прав людини, законності, гласності, депутатської
діяльності та етики; інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально- економічного розвитку; житлово-комунального господарства,
комунальної власності та благоустрою міста; охорони здоров'я,
соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту
(перед десятою сесією)
16 квітня 2021 року, 10:00

м. Старобільськ
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Всього членів комісій – 20 чол. , в тому числі:
постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально - економічного розвитку – 5 (Костенко С.О., Сергієнко Ю.І.,
Шаповал С.М., Матюшова А.С., Домарев С.А.);
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності, депутатської
діяльності та етики – 5 (Кушнір Ю.В., Онищенко К.М.,Закутько Ю.М.,Сарана
Ю.А.,Гаркавий А.І.)
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 5 ( Сергієнко А.А., Кривошея В.А.,
Толок Ю.В., Морозова С.П., Татаренко О.Л.)
постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної
власності та благоустрою міста – 5 (Живага М.О.,Савченко О.Ю.,Ковальов
А.М., Чепель О.В., Лимар Н.М.)

ob

el

sk

.l

g.

ua

Присутні члени комісій – 7 чол.:
постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально - економічного розвитку – 3 (Костенко С.О., Сергієнко Ю.І.,
Шаповал С.М.);
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності, депутатської
діяльності та етики – 1 (Кушнір Ю.В.)
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Толок Ю.В.,
Татаренко О.Л.)
постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної
власності та благоустрою міста – 0
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Барабаш С.О. – секретар міської ради, Потапова О.В. – заступник міського
голови, Бриніна Л.А. – начальник відділу правового забезпечення,
Мисличенко Ю.М. – в.о. начальника відділу житлово-комунального
господарства, Слєпченко І.М. – начальник відділу фінансів, Роздобудько
В.Ю. – начальник загального відділу, Сісецька О.О. – начальник відділу
«Служба у справах дітей», Носаль М.С. – начальник відділу соціального
захисту населення, Кленька О.М. – начальник відділу бухгалтерського обліку,
Липова О.В. – провідний спеціаліст з питань комунальної власності,
будівництва капітального ремонту, Луганський В.В. – спеціаліст I категорії з
питань житлово- комунального господарства.
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Присутні:
Барабаш С.О. – секретар міської ради, Потапова О.В. – заступник міського
голови, Бриніна Л.А. – начальник відділу правового забезпечення,
Мисличенко Ю.М. – в.о. начальника відділу житлово-комунального
господарства, Слєпченко І.М. – начальник відділу фінансів, Роздобудько
В.Ю. – начальник загального відділу, Сісецька О.О. – начальник відділу «
служба у справах дітей», Носаль М.С. – начальник відділу соціального захисту
населення, Кленька О.М. – начальник відділу бухгалтерського обліку, Липова
О.В. – провідний спеціаліст з питань комунальної власності, будівництва
капітального ремонту, Луганський В.В. – спеціаліст I категорії з питань
житлово- комунального господарства.
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Голова комісії: Костенко С.О.
Секретар комісії : Кривошея В.А.
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Головуючий Костенко С.О., який повідомив, що у відповідності до ст.12
Положення про постійні комісії Старобільської міської ради восьмого
скликання, затвердженого рішенням Старобільської міської ради від
27.11.2020р. № 1/3 голова постійної комісії головує на засіданнях та
запропонував розпочати спільне засідання постійної комісії.
Головуючий Костенко С.О. ознайомив присутніх з порядком денним
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про визначення уповноваженої особи (координатора) з питань
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання
та протидії насильству за ознакою статті Старобільської міської ради.
2. Про утворення Координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності,
демографічного розвитку, запобігання та попередженні протидії
домашнього насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі
людьми при Старобільській міській раді Луганської області.
3. Про затвердження Статуту комунального закладу «парк культури та
відпочинку» Старобільської міської ради Луганської області.
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4. Про прийняття об'єктів цивільного права зі спільної власності
територіальних громад Старобільського району Луганської області та
забезпечення
повноважень
щодо
управління
Комунальним
підприємством
«Старобільське
бюро
технічної
інвентарізації»
Старобільської міської ради Луганської області.
5. Про затвердження Положення про конкурсний відбір на посаду директора
закладу загальної середньої освіти Старобільської міської ради
Луганської області.
6. Про оголошення конкурсного відбору на посаду директора закладу
загальної середньої освіти Старобільської міської ради Луганської
області.
7. Про затвердження Старобільської міської програми національнопатріотичного виховання на 2021-2025 роки.
8. Про уповноваження Виконавчого комітету Старобільської міської ради
Луганської області на виконання рішення Старобільського районного
суду Луганської області від 27 жовтня 2020 року по цивільній справі
№431/2479/20.
9. Про передачу майна з балансу виконавчого комітету Старобільської
міської ради Луганської області на баланс та в оперативне управління
Відділу соціального захисту населення Старобільскої міської ради
Луганської області.
10. Про затвердження Програми «Поліцейський офіцер громади» на
території Старобільської міської територіальної громади Луганської
області на 2021 рік.
11.Про створення Відділу «Служба у справах дітей» Старобільської міської
ради Луганської області.
12. Про внесення змін до рішення «Про затвердження структури та штатної
чисельності апарату ради та виконавчого комітету, відділу, секторів та
спеціалістів виконавчого комітету та виконавчих органів Старобільської
міської ради Луганської області на 2021» від 23.12.2020 № 3/21.
13.Про передачу майна з балансу виконавчого комітету Старобільської
міської ради Луганської області на баланс та в оперативне управління
Відділу житлово- комунального господарства, благоустрою та
будівництва Старобільської міської радим Луганської області.
14. Про виділення в окремий об'єкт нерухомого майна, як самостійного
об'єкта цивільних правовідносин, складової частини комплексу будівель
розташованого за адресою: м. Старобільськ, вул.Гаршина,№27 та
передачу з балансу Відділу освіти Старобільської міської ради Луганської
області на баланс та оперативне управління Відділу культури, туризму та
охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської
області.
15.Про затвердження Програми забезпечення службовим житлом лікарів на
2021 рік.
16. Про затвердження змін до Міської програми благоустрою Старобільської
міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки.
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17. Про внесення змін до міських програм.
18. Про затвердження проектно-кошторисної документації на об'єкт
«Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вулиці
Заводська м.Старобільськ».
19.Про результати виконання Програми по запобіганню загибелі людей на
водних об'єктах м. Старобільська на 2020 рік.
20. Про затвердження старост на територіях сільських населених пунктів
Старобільської міської територіальної громади.
21. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 №3/53 «Про
бюджет Старобільської міської територіальної громади 2021 рік».
Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу.
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ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально - економічного розвитку – 3 (Костенко С.О., Сергієнко Ю.І.,
Шаповал С.М.);
«За»-3«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності, депутатської
діяльності та етики – 1 (Кушнір Ю.В.)
«За»-1
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Толок Ю.В.,
Татаренко О.Л.)
«За»-3
«Проти»-0
«Утримались»- 0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Порядок денний прийняти за основу
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СЛУХАЛИ:
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1.Кушніра Юрія Вікторовича – голову постійна комісія з питань прав
людини, законності, гласності, депутатської діяльності та етики. Він
запропонував до Порядку денного внести 2 питання, пов'язані: 1. З ситуацією,
яка склалася в громаді, під час виконання заходів по СOVID, а саме: заслухати
відповідальних осіб на сесії в розділі РІЗНЕ; 2-е – чому часто порушується
ст.15 Регламенту, тобто не всі питання освітлюються на сайті міської ради
Порядку денного.
Вирішили:
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1. В розділі «РІЗНЕ» заслухати генерального
«Старобільська багатопрофільна лікарня» Горбаченко Г.І.

директора

КНП

st
ar
ob
el
sk
.l
g.
ua

2. Барабаш Світлану Олексіївну- секретаря міської ради, щодо внесення
змін до Порядку денного; розглянути наступні питання:
2.1. Про безоплатне прийняття нерухомого майна зі спільної власності
територіальних громад Старобільського району у комунальну власність
Старобільської міської територіальної громади Луганської області, яке
розташоване в її межах.
2.2.Про внесення змін до положення про Відділ фінансів Старобільської
міської ради Луганської області.
2.3. Про внесення змін до Міської програми «Утримання житлових об'єктів
комунальної власності Старобільської міської територіальної громади» на 2012
-2025 роки.
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2.4. Про затвердження міської цільової Програми розвитку об'єктів
водопостачання та водовідведення комунального підприємства «Вода
Старобільщини» Старобільської міської ради Луганської області на 2021 рік.
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ГОЛОСУВАЛИ:
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постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально - економічного розвитку – 3 (Костенко С.О., Сергієнко Ю.І.,
Шаповал С.М.);
«За»- 3
«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності, депутатської
діяльності та етики – 1 (Кушнір Ю.В.)
«За»-1
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту - 3 ( Кривошея В.А., Толок Ю.В.,
Татаренко О.Л.)
«За»-3
«Проти»-0
«Утримались»- 0
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Вирішили:

el

До порядку денного пленарного засідання десятої сесії Старобільської
міської ради Луганської області додати наступні питання:
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1. Про безоплатне прийняття нерухомого майна зі спільної власності
територіальних громад Старобільського району у комунальну власність
Старобільської міської територіальної громади Луганської області, яке
розташоване в її межах.
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2. Про внесення змін до положення про Відділ фінансів Старобільської
міської ради Луганської області.
3. Про внесення змін до Міської програми «Утримання житлових об'єктів
комунальної власності Старобільської міської територіальної громади» на 2012
-2025 роки.
4. Про затвердження міської цільової Програми розвитку об'єктів
водопостачання та водовідведення комунального підприємства «Вода
Старобільщини» Старобільської міської ради Луганської області на 2021 рік.
Головуючий Костенко С.О. запропонував прийняти порядок денний в
цілому.
1. Про визначення уповноваженої особи (координатора) з питань
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та
протидії насильству за ознакою статті Старобільської міської ради.
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2. Про утворення Координаційної ради з питань сім'ї, гендерної
рівності, демографічного розвитку, запобігання та попередженні протидії
домашнього насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі
людьми при Старобільській міській раді Луганської області.
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3. Про затвердження Статуту комунального закладу «Парк культури та
відпочинку» Старобільської міської ради Луганської області.
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4. Про прийняття об'єктів цивільного права зі спільної власності
територіальних громад Старобільського району Луганської області та
забезпечення повноважень щодо управління Комунальним підприємством
«Старобільське бюро технічної інвентарізації» Старобільської міської ради
Луганської області.
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5. Про затвердження Положення про конкурсний відбір на посаду
директора закладу загальної середньої освіти Старобільської міської ради
Луганської області.
6. Про оголошення конкурсного відбору на посаду директора закладу
загальної середньої освіти Старобільської міської ради Луганської області.
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7. Про затвердження Старобільської міської програми національнопатріотичного виховання на 2021-2025 роки.
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8. Про уповноваження Виконавчого комітету Старобільської міської
ради Луганської області на виконання рішення Старобільського
районного суду Луганської області від 27 жовтня 2020 року по цивільній
справі №431/2479/20.
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9. Про передачу майна з балансу виконавчого комітету Старобільської
міської ради Луганської області на баланс та в оперативне управління
Відділу соціального захисту населення Старобільскої міської ради
Луганської області.
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10.
Про затвердження Програми «Поліцейський офіцер громади»
на території Старобільської міської територіальної громади Луганської
області на 2021 рік.
11.
Про створення Відділу «Служба
Старобільської міської ради Луганської області.

у

справах

дітей»

12.
Про внесення змін до рішення «Про затвердження структури та
штатної чисельності апарату ради та виконавчого комітету, відділу,
секторів та спеціалістів виконавчого комітету та виконавчих органів
Старобільської міської ради Луганської області на 2021» від 23.12.2020 №
3/21.
13.
Про передачу майна з балансу виконавчого комітету
Старобільської міської ради Луганської області на баланс та в оперативне
управління Відділу житлово- комунального господарства, благоустрою та
будівництва Старобільської міської радим Луганської області.
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14.
Про виділення в окремий об'єкт нерухомого майна, як
самостійного об'єкта цивільних правовідносин, складової частини
комплексу будівель розташованого за адресою: м. Старобільськ,
вул.Гаршина,№27 та передачу з балансу Відділу освіти Старобільської
міської ради Луганської області на баланс та оперативне управління
Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини
Старобільської міської ради Луганської області.

ob

15.
Про затвердження Програми забезпечення службовим житлом
лікарів на 2021 рік.

ar

16.
Про затвердження змін до Міської програми благоустрою
Старобільської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки.
Про внесення змін до міських програм.

st

17.

18.
Про затвердження проєктно-кошторисної документації на
об'єкт «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по
вулиці Заводська м. Старобільськ».

ua

19.
Про результати виконання Програми по запобіганню загибелі
людей на водних об'єктах м. Старобільська на 2020 рік.

.l

g.

20.
Про затвердження старост на територіях сільских населених
пунктів Старобільської міської територіальної громади.

sk

21.
Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 №3/53
«Про бюджет Старобільської міської територіальної громади 2021 рік».
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22. Про безоплатне прийняття нерухомого майна зі спільної власності
територіальних громад Старобільського району у комунальну власність
Старобільської міської територіальної громади Луганської області, яке
розташоване в її межах.
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23. Про внесення змін до положення про Відділ фінансів Старобільської
міської ради Луганської області.
24. Про внесення змін до Міської програми «Утримання житлових
об'єктів комунальної власності Старобільської міської територіальної
громади» на 2012 -2025 роки.
25. Про затвердження міської цільової Програми розвитку об'єктів
водопостачання та водовідведення комунального підприємства «Вода
Старобільщини» Старобільської міської ради Луганської області на 2021
рік.
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ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально - економічного розвитку – 3 (Костенко С.О., Сергієнко Ю.І.,
Шаповал С.М.);
«За»-2«Проти»- 0
«Утримались» -1 (Костенко)
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності, депутатської
діяльності та етики – 1 (Кушнір Ю.В.)
«За»-1
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Толок Ю.В.,
Татаренко О.Л.)
«За»-3
«Проти»-0
«Утримались»- 0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Порядок денний прийняти за основу

.l

g.

ua

1. СЛУХАЛИ перше питання порядку денного «Про визначення
уповноваженої особи (координатора) з питань забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за
ознакою статті Старобільської міської ради.»
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Доповідач Барабаш С.О., ознайомила всіх присутніх з Положенням про
уповноважену особу ( координатора) з питань забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків, та з проектом рішення по визначенню
Уповноваженої особи від Старобільської міської ради – секретаря міської ради
Барабаш Світлану Олексіївну.
Обговорення проекту рішення
ГОЛОСУВАЛИ: за основу та в цілому

st
ar
ob
el
sk
.l
g.
ua

g.

ua

постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально - економічного розвитку – 3 (Костенко С.О., Сергієнко Ю.І.,
Шаповал С.М.);
«За»-3«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності, депутатської
діяльності та етики – 1 (Кушнір Ю.В.)
«За»-1
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Толок Ю.В.,
Татаренко О.Л.)
«За»-3
«Проти»-0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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СЛУХАЛИ друге питання порядку денного: Про утворення
Координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного
розвитку, запобігання та попередженні протидії домашнього насильству,
насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми при
Старобільській міській раді Луганської області.
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Доповідач
Барабаш С.О. ознайомила присутніх з Положенням про
Координаційну раду з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного
розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за
ознакою статі та попередження протидії торгівлі людьми при Старобільській
міській раді Луганської області. Також доповідач внесла пропозицію про
утворення Координаційної ради та визначенням відповідальним виконавчий
орган Старобільської міської ради Луганської області для координації суб'єктів,
що здійснюють заходи у сфері запобігання та попередженні протидії
насильству.
Обговорення проекту рішення
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ГОЛОСУВАЛИ: за основу та в цілому
постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально - економічного розвитку – 3 (Костенко С.О., Сергієнко Ю.І.,
Шаповал С.М.);
«За»-3«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності, депутатської
діяльності та етики – 1 (Кушнір Ю.В.)
«За»-1
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«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Толок Ю.В.,
Татаренко О.Л.)
«За»-3
«Проти»-0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
СЛУХАЛИ третє питання порядку денного: Про затвердження Статуту
комунального закладу «Парк культури та відпочинку» Старобільської
міської ради Луганської області.
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Доповідач Барабаш С.О. ознайомила присутніх з текстом нової редакції
Статуту комунального закладу «Парк культури та відпочинку» Старобільської
міської ради Луганської області. Так як раніше у рішенні Старобільської
міської ради від 29.01.2021 року №6/13 в юридичній адресі була допущена
технічна помилка «92703, Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Миру, будинок
12», а необхідно: « 92703, Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Миру, будинок
1а», тому даний проект рішення виноситься на розгляд міської ради для
затвердження нової редакції статуту.
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Обговорення проекту рішення
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ГОЛОСУВАЛИ: за основу та в цілому
постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально - економічного розвитку – 3 (Костенко С.О., Сергієнко Ю.І.,
Шаповал С.М.);
«За»-3«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності, депутатської
діяльності та етики – 1 (Кушнір Ю.В.)
«За»-1
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Толок Ю.В.,
Татаренко О.Л.)
«За»-3
«Проти»-0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Винести дане питання на розгляд сесії міської
ради.

st

СЛУХАЛИ четверте питання Порядку денного: Про прийняття
об'єктів цивільного права зі спільної власності територіальних громад
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Старобільського району Луганської області та забезпечення повноважень
щодо управління Комунальним підприємством «Старобільське бюро
технічної інвентаризації» Старобільської міської ради Луганської області.
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Доповідач: Бриніна Л.А.- начальник відділу правового забезпечення, на
розгляд Старобільської міської ради Луганської області виноситься проект
рішення щодо реалізації прав засновника комунального підприємства
«Старобільське бюро технічної інвентаризації» Старобільської міської ради
Луганської області та затвердження установчого документу. За результатами
прийняття цього рішення, Старобільська міська рада набуває права засновника
Комунального підприємства «Старобільське районне бюро технічної
інвентаризації» Старобільської районної ради. З метою дотримання вимог ч.5
ст.78 ГПК, ст.90 ЦПК дане підприємство перейменовується у Комунальне
підприємство «Старобільське бюро технічної інвентаризації» Старобільської
міської ради Луганської області. Прийняття рішення створить умови для
задоволення потреб громади в послугах, пов'язаних із технічною
інвентаризацією, паспортизацією та оцінкою об'єктів нерухомого майна та
отримання прибутку підприємством від своєї діяльності. Також доповідач
познайомила членів комісії з новою редакцією
Статуту Комунального
підприємства «Старобільське бюро технічної інвентаризації» Старобільської
міської ради Луганської області.
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Обговорення проекту рішення
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ГОЛОСУВАЛИ: за основу та в цілому
постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально - економічного розвитку – 3 (Костенко С.О., Сергієнко Ю.І.,
Шаповал С.М.);
«За»-3«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності, депутатської
діяльності та етики – 1 (Кушнір Ю.В.)
«За»-1
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Толок Ю.В.,
Татаренко О.Л.)
«За»-3
«Проти»-0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Винести дане питання на розгляд сесії міської
ради.
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СЛУХАЛИ п'яте питання Порядку денного: Про затвердження
Положення про конкурсний відбір на посаду директора закладу загальної
середньої освіти Старобільської міської ради Луганської області.
Доповідая: Барабаш С.О. – секретар міської ради, яка дала роз'яснення, на
виконання Закону України «Про повну загальну
середню освіту», щодо
обрання, призначення на посаду та звільнення з посади керівника закладу
загальної середньої освіти, то обрання керівника закладу загальної середньої
освіти здійснюється за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до
вимог зазначеного Закону
та Положення про конкурс, затвердженого
засновником. У зв'язку із збігання термінів дії контрактів з керівниками
закладів загальної середньої освіти та для проведення наступного конкурсного
відбору необхідність у прийнятті зазначеного рішення.
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Обговорення проекту рішення
ГОЛОСУВАЛИ: за основу та в цілому
постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально - економічного розвитку – 3 (Костенко С.О., Сергієнко Ю.І.,
Шаповал С.М.);
«За»-3«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності, депутатської
діяльності та етики – 1 (Кушнір Ю.В.)
«За»-1
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Толок Ю.В.,
Татаренко О.Л.)
«За»-3
«Проти»-0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Винести дане питання на розгляд сесії міської
ради.
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СЛУХАЛИ шосте питання Порядку денного: Про
оголошення
конкурсного відбору на посаду директора закладу загальної середньої
освіти Старобільської міської ради Луганської області.
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Доповідач: Барабаш С.О. – секретар міської ради, відповідно до ст.25,26,
частини 1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст.25,26 Зокону України «Про освіту», ст.39 Закону України «Про повну
загальну середню освіту», також керуючись Положенням про конкурсний
відбір на посаду директора закладу загальної середньої освіти Старобільської
міської ради, з метою організованого проведення конкурсного відбору
директора закладу загальної середньої освіти Старобільської міської ради
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оголосити 30 квітня 2021 року початок конкурсного відбору на посади
директора наступних закладів: Старобільський ліцей №1, Старобільський ліцей
№3, Старобільський ліцей №4, Половинкинський ліцей, Підгорівський ліцей,
Нижньопокровський ліцей, Курячівський ліцей, Верхньопокровський ліцей.
Установити термін подання документів для участі в конкурсному відборі
протягом 30 днів з дня оприлюднення оголошення. Затвердити склад
конкурсної комісії. Затвердити зразки ситуаційних завдань для проведення
конкурсу на посаду директора закладу загальної середньої освіти.
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Обговорення проекту рішення
ГОЛОСУВАЛИ: за основу та в цілому
постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально - економічного розвитку – 3 (Костенко С.О., Сергієнко Ю.І.,
Шаповал С.М.);
«За»-3«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності, депутатської
діяльності та етики – 1 (Кушнір Ю.В.)
«За»-1
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Толок Ю.В.,
Татаренко О.Л.)
«За»-3
«Проти»-0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Винести дане питання на розгляд сесії міської
ради.

ua

СЛУХАЛИ сьоме
питання Порядку денного: Про затвердження
Старобільської міської програми національно-патріотичного виховання на
2021-2025 роки.
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Доповідач: Барабаш С.О. – секретар міської ради, з метою реалізації в
Старобільській міській територіальній громаді державної політики у сфері
національно-патріотичного виховання, духовно-морального виховання,
формування та утвердження української громадської ідентичності населення
громади, удосконалення та подальшого розвитку на території Старобільської
міської ради ефективної та дієвої системи національно-патріотичного
виховання Старобільська міська рада надає на розгляд Програму національнопатріотичного виховання на 2021-2025 роки. Програма є механізмом
імплементації державної політики у сфері національно- патріотичного
виховання, що базується на основі таких національних цінностей як:
самобутність, воля, соборність та гідність.
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Обговорення проекту рішення
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ГОЛОСУВАЛИ: за основу та в цілому
постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально - економічного розвитку – 3 (Костенко С.О., Сергієнко Ю.І.,
Шаповал С.М.);
«За»-3«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності, депутатської
діяльності та етики – 1 (Кушнір Ю.В.)
«За»-1
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Толок Ю.В.,
Татаренко О.Л.)
«За»-3
«Проти»-0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Винести дане питання на розгляд сесії міської
ради.
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СЛУХАЛИ восьме питання Порядку денного: Про уповноваження
Виконавчого комітету Старобільської міської ради Луганської області на
виконання рішення Старобільського районного суду Луганської області
від 27 жовтня 2020 року по цивільній справі №431/2479/20.
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Доповідач: Кленька О.М. – начальник відділу бухгалтерського обліку, у
виступі вона зазначила, що проект рішення підготовлений у відповідності до
вимог статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з
урахуванням рішення Старобільського районного суду луганської області від
27 жовтня 2020 року по цивільній справі №431/2479/20. Даним рішенням судом
зобов'язано Старобільську міську раду повернути Водяницькому О.Л. кошти у
сумі 16 500 грн, стягнути зі Старобільської міської ради на користь
прокуратури Луганської області судові витрати у сумі 3 503 грн.33, а також
стягнути з виконавчого комітету Старобільської міської ради на користь
прокуратури Луганської області 3 503 грн.33 коп.
Обговорення проекту рішення
ГОЛОСУВАЛИ: за основу та в цілому
постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально - економічного розвитку – 3 (Костенко С.О., Сергієнко Ю.І.,
Шаповал С.М.);
«За»-3«Проти»- 0
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«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності, депутатської
діяльності та етики – 1 (Кушнір Ю.В.)
«За»-1
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Толок Ю.В.,
Татаренко О.Л.)
«За»-3
«Проти»-0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Винести дане питання на розгляд сесії міської
ради.
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СЛУХАЛИ дев'яте питання Порядку денного: Про передачу майна з
балансу виконавчого комітету Старобільської міської ради Луганської
області на баланс та в оперативне управління Відділу соціального захисту
населення Старобільскої міської ради Луганської області.
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Доповідач: Кленька О.М. – начальник відділу бухгалтерського обліку; з
метою подальшого використання, на законних підставах, рухомого майна
новоствореним «Відділом житлово-комунального господарства, благоустрою та
будівництва» виникла необхідність у передачі майна з балансу виконавчого
комітету Старобільської міської ради на баланс та оперативне управління
Відділу.
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Обговорення проекту рішення
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ГОЛОСУВАЛИ: за основу та в цілому
постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально - економічного розвитку – 3 (Костенко С.О., Сергієнко Ю.І.,
Шаповал С.М.);
«За»-2«Проти»- 0
«Утримались» -0
Шаповал С.М. - не голосував (вийшов)
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності, депутатської
діяльності та етики – 1 (Кушнір Ю.В.)
«За»-1
«Проти» -0
Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Толок Ю.В.,
Татаренко О.Л.)
«За»-3
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«Проти»-0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Винести дане питання на розгляд сесії міської
ради.
СЛУХАЛИ десяте питання Порядку денного: Про затвердження
Програми «Поліцейський офіцер громади» на території Старобільської
міської територіальної громади Луганської області на 2021 рік.

ua

Доповідач: Кленька О.М. – начальник відділу бухгалтерського обліку
керуючись ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», з
метою запобігання та припинення адміністративних правопорушень і злочинів,
захисту життя та здоров'я громадян, інтересів суспільства і держави від
протиправних посягань Старобільська міська рада підготувала і надає для
затвердження Програму «Поліцейський офіцер громади» на території
Старобільської міської територіальної громади Луганської області на 2021
рік».
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Обговорення проекту рішення
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При обговоренні проекту рішення виникли питання, пов'язані з ремонтом
приміщення, в якому буде знаходитися опорний пункт поліцейського офіцера
громади. Було прийнято рішення створити тимчасову робочу комісію з 16.04.
по 22.04. з виїздом на місце, у складі:
1. Шаповал С.М. – голова комісії
2. Кушнір Ю.В.- член комісії
член комісії
3. Толок Ю.В. 4. Представник від міської ради
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ГОЛОСУВАЛИ: за основу та в цілому
постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально - економічного розвитку – 3 (Костенко С.О., Сергієнко Ю.І.,
Шаповал С.М.);
«За»-3«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності,
депутатської діяльності та етики – 1 (Кушнір Ю.В.)
«За»-1
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Толок Ю.В.,
Татаренко О.Л.)
«За»-3
«Проти»-0
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СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Винести дане питання на розгляд сесії міської
ради.
СЛУХАЛИ одинадцяте
питання Порядку денного: Про створення
Відділу «Служба у справах дітей» Старобільської міської ради Луганської
області.
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Доповідач: Сісецька О.О. – начальник відділу « Служба у справах
дітей. Проект рішення підготовлений у відповідності до вимог пунктів 5,6
частини 1 ст. 26,ст.54, частини 1 т. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», абзацу 3 частини 2 ст.81, ст. 82 Цивільного
кодексу України, частини 2 ст. 17 Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань». Метою прийняття рішення є оптимізація та вдосконалення
роботи з реалізації державної політики у сфері соціального захисту дітей,
запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми
правопорушень на території Старобільської міської територіальної
громади. Відповідно до проекту рішення передбачено:
1. Створити виконавчий орган Старобільської міської ради – Відділ
«Служба у справах дітей».
2. Затвердити Положення про Відділ «Служба у справах дітей».
3. Затвердити структуру та штатну чисельність Відділу «Служба у
справах дітей»
та інша документація відносно роботи Відділу.
Зауважень не надійшло.
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ГОЛОСУВАЛИ: за основу та в цілому
постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально - економічного розвитку – 3 (Костенко С.О., Сергієнко Ю.І.,
Шаповал С.М.);
«За»-3«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності,
депутатської діяльності та етики – 1 (Кушнір Ю.В.)
«За»-1
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Толок Ю.В.,
Татаренко О.Л.)
«За»-3
«Проти»-0
«Утримались» -0
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СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Винести дане питання на розгляд сесії міської
ради.
СЛУХАЛИ дванадцяте питання Порядку денного: Про внесення змін
до рішення «Про затвердження структури та штатної чисельності апарату
ради та виконавчого комітету, відділу, секторів та спеціалістів
виконавчого комітету та виконавчих органів Старобільської міської ради
Луганської області на 2021» від 23.12.2020 № 3/21.
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Доповідач: Носаль М.С. – начальник відділу соціального захисту
населення. Відповідно до проєкту рішення передбачено затвердити зміни до
Додатку 4 рішення «про затвердження структури та штатної чисельності
апарату ради та виконавчого комітету, відділу, секторів та спеціалістів
виконавчого комітету та виконавчих органів Старобільської міської ради
Луганської області на 2021» від 23.12.2020 №3/21 ( зі змінами внесеними
рішенням міської ради від 15.03.2021 №8/12) а саме: у підрозділі 1.1 по сектору
бухгалтерського обліку та звітності Відділу соціального захисту населення
Старобільської міської ради Луганської області – включити 1 штатну одиницю
« спеціаліст 1 категорії»
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Обговорення проекту рішення
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ГОЛОСУВАЛИ: за основу та в цілому
постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально - економічного розвитку – 3 (Костенко С.О., Сергієнко Ю.І.,
Шаповал С.М.);
«За»-3«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності,
депутатської діяльності та етики – 1 (Кушнір Ю.В.)
«За»-1
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Толок Ю.В.,
Татаренко О.Л.)
«За»-3
«Проти»-0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Винести дане питання на розгляд сесії міської
ради.
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СЛУХАЛИ
тринадцяте питання Порядку денного: Про передачу
майна з балансу виконавчого комітету Старобільської міської ради
Луганської області на баланс та в оперативне управління Відділу житлово-
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комунального господарства, благоустрою та будівництва Старобільської
міської радим Луганської області.
Доповідач:Липова О.В. - провідний спеціаліст з питань комунальної
власності, будівництва капітального ремонту. З метою подальшого
використання, на законних підставах, рухомого майна новоствореним Відділом
виникла необхідність у передачі майна з балансу виконавчого комітету
Старобільської міської ради Луганської області на баланс та оперативне
управління Відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та
будівництва Старобільської міської ради Луганської області.
Обговорення проекту рішення
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ГОЛОСУВАЛИ: за основу та в цілому
постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально - економічного розвитку – 3 (Костенко С.О., Сергієнко Ю.І.,
Шаповал С.М.);
«За»-3«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності,
депутатської діяльності та етики – 1 (Кушнір Ю.В.)
«За»-1
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Толок Ю.В.,
Татаренко О.Л.)
«За»-3
«Проти»-0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Винести дане питання на розгляд сесії міської
ради.

sk

.l

g.

ua

СЛУХАЛИ чотирнадцяте питання Порядку денного: Про виділення в
окремий об'єкт нерухомого майна, як самостійного об'єкта цивільних
правовідносин, складової частини комплексу будівель розташованого за
адресою: м. Старобільськ, вул.Гаршина,№27 та передачу з балансу Відділу
освіти Старобільської міської ради Луганської області на баланс та
оперативне управління Відділу культури, туризму та охорони культурної
спадщини Старобільської міської ради Луганської області.
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Доповідач:Липова О.В. - провідний спеціаліст з питань комунальної
власності, будівництва капітального ремонту. Розглянувши звернення
начальника Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини
Старобільської міської ради, враховуючи можливість та згоду Відділу освіти
Старобільської міської ради на передачу нерухомого майна, з метою
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розміщення Старобільської публічної бібліотеки пропонується виділити з
комплексу будівель, розташованих за адресою: м. Старобільськ, вул.Гаршина,
№27, складову частину площею 409,50 кв.м. в окрему одиницю нерухомого
майна. Визначити статус виділеному об'єкту нерухомого майна – нежитлова
будівля
та
присвоїти
поштову
адресу:
м.
Старобільськ,
вул.Гаршина,№27АЗареєструвати за територіальною громадою, о особі
Старобільської міської ради Луганської області, право комунальної власності
на утворений, шляхом виділення в натурі із комплексу будівель нерухомого
майна в окрему одиницю об'єкт, зазначений у пункті 1 рішення міської ради та
передати об'єкт балансу Відділу освіти на баланс та оперативне управління
Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської
міської ради Луганської області.
Обговорення проекту рішення
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ГОЛОСУВАЛИ: за основу та в цілому
постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально - економічного розвитку – 3 (Костенко С.О., Сергієнко Ю.І.,
Шаповал С.М.);
«За»-3«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності,
депутатської діяльності та етики – 1 (Кушнір Ю.В.)
«За»-1
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту
населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея
В.А., Толок Ю.В., Татаренко О.Л.)
«За»-3
«Проти»-0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Винести дане питання на розгляд сесії міської
ради.

.l

g.

СЛУХАЛИ п'ятнадцяте питання Порядку денного: Про затвердження
Програми забезпечення службовим житлом лікарів на 2021 рік.
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Доповідач:Липова О.В. - провідний спеціаліст з питань комунальної
власності, будівництва капітального ремонту. З метою забезпечення службовим
житлом додатково залучених лікарів КНП «Старобільська БЛ» протягом 2021
року, необхідно придбати житло у комунальну власність Старобільської міської
територіальної громади Луганської області .У зв'язку
з цим потрібно
затвердити відповідну програму.
Обговорення проекту рішення
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ГОЛОСУВАЛИ: за основу та в цілому
постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально - економічного розвитку – 3 (Костенко С.О., Сергієнко Ю.І.,
Шаповал С.М.);
«За»-3«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності,
депутатської діяльності та етики – 1 (Кушнір Ю.В.)
«За»-1
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту
населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея
В.А., Толок Ю.В., Татаренко О.Л.)
«За»-3
«Проти»-0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Винести дане питання на розгляд сесії міської
ради.
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СЛУХАЛИ шістнадцяте питання Порядку денного: Про затвердження
змін до Міської програми благоустрою Старобільської міської
територіальної громади на 2021 – 2025 роки.
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Доповідач: Мисліченко Ю.М. – в.о. начальника відділу житловокомунального господарства, благоустрою та будівництва. Благоустрій
Старобільської міської територіальної громади є одним із пріоритетних
напрямів в роботі виконавчого комітету Старобільської міської ради. Проблеми
утримання в належному санітарному та технічному стані об'єктів благоустрою
громади потребують програмного вирішення. Роботи з ремонту та утримання
об'єктів благоустрою громади мають бути спрямовані на забезпечення та
збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних
якостей та продовження їх строків служби. Спеціалістами Відділу житловокомунального господарства, благоустрою та будівництва Старобільської
міської ради було проведено огляд стану доріг міста Старобільська після
закінчення зимового періоду 2020-2021 років. Під час огляду виявлені
пошкодженні ділянки асфальтобетонного покриття доріг комунального
підпорядкування. При проведенні калькуляції робіт з поточного ремонту доріг
комунальної власності та кошторису передбаченого програмою благоустрою на
території Старобільської міської територіальної громади на 2021-2025 роки,
були відібрані 27 вулиць та провулків м. Старобільськ для проведення
ремонтних робіт, вартістю 3 808 180 грн.
Обговорення проекту рішення
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При обговоренні рішення особливо приділялася увага, членів профільних
комісій, на ремонт доріг у сільській місцевості. До проекту рішення вони не
були долучені, огляд спеціалістів Відділу житлово-комунального господарства,
благоустрою та будівництва міської ради не проводився. Доповідач Мисліченко
Ю.М. запевнив, що всі зауваження будуть ураховані, та виконані.
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ГОЛОСУВАЛИ: за основу та в цілому
постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально - економічного розвитку – 3 (Костенко С.О., Сергієнко Ю.І.,
Шаповал С.М.);
«За»-3«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності,
депутатської діяльності та етики – 1 (Кушнір Ю.В.)
«За»-1
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту
населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея
В.А., Толок Ю.В., Татаренко О.Л.)
«За»-3
«Проти»-0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Винести дане питання на розгляд сесії міської
ради.

st

СЛУХАЛИ сімнадцяте питання Порядку денного: Про внесення змін
до міських програм.
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Доповідач: Мисліченко Ю.М. – в.о. начальника відділу житловокомунального господарства, благоустрою та будівництва. Згідно наданого на
ознайомлення проекту рішення Старобільської міської ради пропонується
покласти обов'язки відповідального виконавця бюджетних програм
Старобільської міської територіальної громади на новоутворений Відділ
житлово-комунального
господарства,
благоустрою
та
будівництва
Старобільської міської ради. Вказаний відділ було включено Управлінням
державної казначейської служби у Старобільському районі до Єдиного реєстру
розпорядників бюджетних коштів. Відділ має статус юридичної особи та має
окремий рахунок. Відповідальний виконавець у процесі виконання бюджетних
програм забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів
протягом усього строку реалізації відповідних програм у межах визначених
бюджетних призначень.
Обговорення проекту рішення
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ГОЛОСУВАЛИ: за основу та в цілому
постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально - економічного розвитку – 3 (Костенко С.О., Сергієнко Ю.І.,
Шаповал С.М.);
«За»-3«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності,
депутатської діяльності та етики – 1 (Кушнір Ю.В.)
«За»-1
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту
населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея
В.А., Толок Ю.В., Татаренко О.Л.)
«За»-3
«Проти»-0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Винести дане питання на розгляд сесії міської
ради.
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СЛУХАЛИ вісімнадцяте питання Порядку денного: Про затвердження
проектно- кошторисної документації на об'єкт «Капітальний ремонт
асфальтобетонного покриття дороги по вулиці Заводська м.
Старобільськ».
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Доповідач: Мисліченко Ю.М. – в.о. начальника відділу житловокомунального господарства, благоустрою та будівництва. З метою проведення
капітального ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вулиці Заводська
м.Старобільськ потрібно затвердити проектно-кошторисну документацію на
об'єкт «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вулиці
Заводська м. Старобільськ» загальною кошторисною вартістю 8992,320
тис.грн.
Обговорення проекту рішення
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ГОЛОСУВАЛИ: за основу та в цілому
постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально - економічного розвитку – 3 (Костенко С.О., Сергієнко Ю.І.,
Шаповал С.М.);
«За»-3«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності,
депутатської діяльності та етики – 1 (Кушнір Ю.В.)
«За»-1
«Проти» -0
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«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Толок Ю.В.,
Татаренко О.Л.)
«За»-3
«Проти»-0
«Утримались» -0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Винести дане питання на розгляд сесії міської
ради.
СЛУХАЛИ дев'ятнадцяте питання Порядку денного: Про результати
виконання Програми по запобіганню загибелі людей на водних об'єктах м.
Старобільська на 2020 рік.
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Доповідач: Луганський В.В. – спеціаліст I категорії з питань житловокомунального господарства, благоустрою та будівництва. Рішенням
виконавчого комітету Старобільської міської ради від 21.05.2020 року №129
було затверджено місце масового відпочинку населення м.Старобільськ на р.
Айдар – міський пляж в районі вулиць Набережна – Гаршина. Протягом 2020
року проводилися роботи: виконані заходи у підготовці місця масового
відпочинку населення м. Старобільськ на р.Айдар до сезону купання ( міський
пляж в районі вулиць Набережна- Гаршина.) Роботи виконувалися КУ
«Обласна рятувально- водолазна служба « м. Рубіжне та КП «Благоустрій м.
Старобільськ». Місця відпочинку населення м.Старобільськ на р.Айдар: в
районі водолікарні, в районі СТО, в районі вул. Павла Анорова, віднесли до
заборонених для купання. Міський пляж розташований в районі вулиць
Набережна -Гаршина, закріплений за КП «Благоустрій м.Старобільськ» у 2020
році був відкритий. Старобільська міжрайонна філія ДУ (Луганський обласний
лабораторний центр Міністерства Охорони Здоров'я України) регулярно
проводила лабораторні обстеження якості води р.Айдар.
Обговорення проекту рішення
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ГОЛОСУВАЛИ: за основу та в цілому
постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально - економічного розвитку – 3 (Костенко С.О., Сергієнко Ю.І.,
Шаповал С.М.);
«За»-3«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності,
депутатської діяльності та етики – 1 (Кушнір Ю.В.)
«За»-1
«Проти» -0
«Утримались» - 0
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постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Толок Ю.В.,
Татаренко О.Л.)
«За»-3
«Проти»-0
«Утримались» -0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Винести дане питання на розгляд сесії міської
ради.
СЛУХАЛИ двадцяте питання Порядку денного: Про затвердження
старост на територіях сільських населених пунктів Старобільської міської
територіальної громади.
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Доповідач: Літвінова Я.М. – голова Старобільської міської
територіальної громади. З метою формування ефективної системи управління
та виконання пріоритетних завдань місцевого самоврядування, представлення
інтересів членів міської територіальної громади на території сіл Половинкине,
Курячівка, Ганнівка, Дубовівка, Нижньопокровка, Маринівка, Суханівка
пропоную Старобільській міській раді Луганської області затвердити на
посадах старост зазначених сіл Старобільської міської територіальної громади,
наступних кандидатів:
1. Бондар С.С. – на території села Половинкине
2. Косенко В.Я. – на території сіл Курячівка, Ганнівка, Дубовівка
3. Шевчук В.М. – на території сіл Нижньопокровка, Маринівка, Суханівка
Обговорення проекту рішення
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ГОЛОСУВАЛИ: за основу та в цілому
постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально - економічного розвитку – 3 (Костенко С.О., Сергієнко Ю.І.,
Шаповал С.М.);
«За»-3«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності,
депутатської діяльності та етики – 1 (Кушнір Ю.В.)
«За»-1
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Толок Ю.В.,
Татаренко О.Л.)
«За»-3
«Проти»-0
«Утримались» -0
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СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Винести дане питання на розгляд сесії міської
ради.
СЛУХАЛИ двадцять перше питання Порядку денного: Про внесення
змін до рішення міської ради від 23.12.2020 №3/53 «Про бюджет
Старобільської міської територіальної громади 2021 рік».
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Доповідач: Слєпченко І.М. – начальник відділу фінансів. Рішення про
внесення змін бюджету Старобільської міської територіальної громади на 2021
рік сформовано у відповідності з вимогами Бюджетного кодексу України,
Податкового кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет
України на 2021 рік», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Доповідачка надала інформацію, про те, що дохідна частина бюджету зменшена
на 522 644,62 грн., в тому числі:
1.
Субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів
відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок
бюджетного періоду зменшено на 569 610,62 грн.
2.
Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у
сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( видатки на оплату
праці з нарахування педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних
центрів) збільшено на 46 966 грн.
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Також доповідачка докладно зупинилася на роз'ясненнях по видаткам, а
саме: за рахунок внесення змін до дохідної частини бюджету; за рахунок
вільного залишку коштів на початок бюджетного періоду; на перерозподілу
асигнувань;
Обговорення проекту рішення
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ГОЛОСУВАЛИ: за основу та в цілому
постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально - економічного розвитку – 3 (Костенко С.О., Сергієнко Ю.І.,
Шаповал С.М.);
«За»-3«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності,
депутатської діяльності та етики – 1 (Кушнір Ю.В.)
«За»-1
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Толок Ю.В.,
Татаренко О.Л.)
«За»-3
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«Проти»-0
«Утримались» -0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ:
ради.

Винести дане питання на розгляд сесії міської

СЛУХАЛИ двадцять друге питання Порядку денного: Про безоплатне
прийняття нерухомого майна зі спільної власності територіальних громад
Старобільського району у комунальну власність Старобільської міської
територіальної громади Луганської області, яке розташоване в її межах.
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Доповідач: Липова О.В. – провідний спеціаліст з питань комунальної
власності, будівництва капітального ремонту. На виконання рішення
Старобільської районної ради та з метою подальшого використання нерухомого
майна – нежитлової будівлі – комбінат шкільного харчування, за адресою:
Луганська обл. м.Старобільськ, кв.Дружби,1а необхідно зазначене майно
прийняти у комунальну власність Старобільської міської територіальної
громади Луганської області та передати на баланс та в оперативне Відділу
соціального захисту населення Старобільської міської ради.
Обговорення проекту рішення
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ГОЛОСУВАЛИ: за основу та в цілому
постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально - економічного розвитку – 3 (Костенко С.О., Сергієнко Ю.І.,
Шаповал С.М.);
«За»-3«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності,
депутатської діяльності та етики – 1 (Кушнір Ю.В.)
«За»-1
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Толок Ю.В.,
Татаренко О.Л.)
«За»-3
«Проти»-0
«Утримались» -0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Винести дане питання на розгляд сесії міської
ради.
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СЛУХАЛИ двадцять третє питання Порядку денного: Про внесення
змін до положення про Відділ фінансів Старобільської міської ради
Луганської області.
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Доповідач: Слєпченко І.М. – начальник відділу фінансів. Керуючись
частиною четвертою ст.54, частиною першою ст. 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», частиною 5 ст.89 Цивільного кодексу
України, п. 11 частини 1 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», з
метою узгодження з вимогами чинного законодавства потрібно внести та
затвердити на сесії Старобільської міської ради Луганської області зміни до
Положення про Відділ фінансів Старобільської міської ради Луганської області,
затвердженого рішенням міської ради від 18.11.2020 № 82/6 «Про створення
Відділу фінансів Старобільської міської ради Луганської області», виклавши
його у новій редакції.
Обговорення проекту рішення
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ГОЛОСУВАЛИ: за основу та в цілому
постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально - економічного розвитку – 3 (Костенко С.О., Сергієнко Ю.І.,
Шаповал С.М.);
«За»-3«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності,
депутатської діяльності та етики – 1 (Кушнір Ю.В.)
«За»-1
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Толок Ю.В.,
Татаренко О.Л.)
«За»-3
«Проти»-0
«Утримались» -0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Винести дане питання на розгляд сесії міської
ради.
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СЛУХАЛИ двадцять четверте
питання Порядку денного: Про
внесення змін до Міської програми «Утримання житлових об'єктів
комунальної власності Старобільської міської територіальної громади» на
2012 -2025 роки.
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Доповідач: Кленька О.М. – в.о. начальника відділу бухгалтерського
обліку, Проєкт Рішення «Про внесення змін до Міської програми
«Утримання житлових об'єктів комунальної власності Старобільської
міської територіальної громади» на 2012 -2025 роки» розроблено
враховуючи лист об'єднання співвласників багатоквартирного будинку
«Імперіал м.Старобільськ» від 16.03.2021 №50 про збільшення розміру
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щомісячного внеску співвласника на послугу розподілу природного газу та з
метою фінансування видатків на відшкодування витрат управителю на
утримання житлових приміщень власника.
Обговорення проекту рішення

двадцять п'яте
питання Порядку денного: Про
міської
цільової
Програми
розвитку
об'єктів
та водовідведення комунального підприємства «Вода
Старобільської міської ради Луганської області на 2021

st

СЛУХАЛИ
затвердження
водопостачання
Старобільщини»
рік.
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ГОЛОСУВАЛИ: за основу та в цілому
постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально - економічного розвитку – 3 (Костенко С.О., Сергієнко Ю.І.,
Шаповал С.М.);
«За»-3«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності,
депутатської діяльності та етики – 1 (Кушнір Ю.В.)
«За»-1
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Толок Ю.В.,
Татаренко О.Л.)
«За»-3
«Проти»-0
«Утримались» -0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Винести дане питання на розгляд сесії міської
ради.
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Доповідач: Мисличенко Ю.М. – в.о. начальника відділу житловокомунального господарства. Рішенням Старобільської міської ради від
10.09.2020р. №77/8 було створено комунальне підприємство «Вода
Старобільщини». З метою забезпечення організації роботи та розвитку об'єктів
водопостачання та водовідведення комунального підприємства пропонується
ознайомитися та затвердити цільову Програму розвитку об'єктів
водопостачання та водовідведення комунального підприємства «Вода
Старобільщини» на 2021 рік.
Обговорення проекту рішення
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ГОЛОСУВАЛИ: за основу та в цілому
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постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально - економічного розвитку – 3 (Костенко С.О., Сергієнко Ю.І.,
Шаповал С.М.);
«За»-3«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності,
депутатської діяльності та етики – 1 (Кушнір Ю.В.)
«За»-1
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Толок Ю.В.,
Татаренко О.Л.)
«За»-3
«Проти»-0
«Утримались» -0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Винести дане питання на розгляд сесії міської
ради.
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Слухали двадцять шосте питання порядку денного: Різне
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Головуючий Костенко С.О. ознайомив присутніх членів комісій зі
Зверненням яке надійшло від членів міської виборчої комісії.
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Рішення: прийняти до відома

st

Питання порядку денного
вичерпано. Засідання закрито.

спільного

постійних

комісій

Сергій КОСТЕНКО

g.

ua

Голова постійної комісії з питань
інвестиційної політики, бюджету, фінансів
та соціально економічного розвитку

засідання
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Секретар постійної комісії з питань
інвестиційної політики, бюджету, фінансів
та соціально економічного розвитку

Валентина КРИВОШЕЯ

