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Старобільська міська рада Луганської області
Восьмого скликання

Протокол № ___

Спільного засідання постійних комісій Старобільської міської ради
з питань прав людини, законності, гласності,
депутатської діяльності та етики; з питань інвестиційної політики,
бюджету, фінансів та соціально- економічного розвитку; з питань
житлово-комунального господарства, комунальної власності та
благоустрою міста; з питань охорони здоров'я, соціального захисту
населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту
м. Старобільськ

ua

21 травня 2021 року, 13:00
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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.)
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Присутні члени комісій – 8 чол.:
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постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально - економічного розвитку – 2 ( Матюшова А.С. Шаповал С.М.);
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності, депутатської
діяльності та етики – 2 ( Закутько Ю.М., Гаркавий А.І.)
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Татаренко
О.Л.,Морозова С.П.,)
постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної
власності та благоустрою міста – 1 ( Лимар Н.М.)
Запрошені:
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Барабаш С.О. – секретар міської ради, Мисличенко Ю.М. – в.о. начальника
відділу житлово-комунального господарства, Слєпченко І.М. – начальник
відділу фінансів, Роздобудько В.Ю. – начальник загального відділу, Носаль
М.С. – в.о. начальника 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, Бондар Н.М.- провідний спеціаліст відділу преси та
інформаційно- комп'ютерного забезпечення, Макуха С.В. – спеціаліст з
цивільного захисту та мобілізаційної роботи, Квітко О.В. – начальник відділу,
Бриніна Л.А. – начальник відділу правового забезпечення,
Присутні:
Барабаш С.О. – секретар міської ради, Мисличенко Ю.М. – в.о. начальника
відділу житлово-комунального господарства, Слєпченко І.М. – начальник
відділу фінансів, Роздобудько В.Ю. – начальник загального відділу, Носаль
М.С. – в.о. начальника відділу соціального захисту населення, Кленька О.М. –
в.о. начальника відділу бухобліку, Липова О.В. – провідний спеціаліст з питань
комунальної власності, будівництва капітального ремонту, Луганський В.В. –
спеціаліст I категорії з питань житлово- комунального господарства, Бондар
Н.М.- провідний спеціаліст відділу преси та інформаційно- комп'ютерного
забеспечення, Макуха С.В. – спеціаліст з цивільного захисту та мобілізаційної
роботи, Квітко О.В. – начальник відділу, Бриніна Л.А. – начальник відділу
правового забезпечення,
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Головуюча комісії: Татаренко О.Л.
Секретар комісії : Кривошея В.А.
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Головуюча Татаренко О.Л. яка повідомила, 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.
Головуюча Татаренко О.Л. ознайомила присутніх з порядком денним
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
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1.
Про надання згоди на безоплатне приняття з державної власності у
комунальну власність Старобільської міської територіальної громади об'єктів
діючого водозбору питної води, які обліковуються на балансі виробничого
структурного підрозділу «Попаснянське територіальне управління» філії
«Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ
«Укрзалізниця».
2.
Про затвердження змін до Міської програми регулювання
чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території
Старобільської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки.
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3.
Про затвердження додаткової угоди № 13010-05/102-1 від 27 квітня
2021 року «Про внесення змін до Угоди про передачу коштів позики №1301005-/102 від 25 червня 2019 року між Міністерством фінансів України,
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України, Старобільською районною радою Луганської області та
Відділом освіти Старобільської районної державної адміністрації Луганської
області»
4.
Про затвердження Порядку про конкурсний відбір на посаду
директора та педагогічних працівників Старобільського центру професійного
розвитку педагогічних працівників Старобільської міської ради Луганської
області.
5.
Про затвердження Положення про конкурсний відбір на посаду
директора та педагогічних працівників комунальної установи «Старобільський
інклюзивно-ресурсний центр» Старобільської міської ради Луганської області.
6.
Про затвердження Умов проведення конкурсу з визначення
опорного закладу освіти.
7.
Про розробку Комунікаційної стратегії Старобільської міської
територіальної громади на 2021-2022 рр.
8.
Про внесення змін до міської програми Бюджету участі (
громадський бюджет) Старобільської міської територіальної громади на 20212023 роки, затвердженої рішенням Старобільської міської ради Луганської
області від 23.12.2020 № 3/13.
9.
Про внесення змін до міської програми запобігання та ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій, стихійного лиха те небезпечних природних
явищ на території Старобільської міської територіальної громади на 2021-2025
роки.
10.
Про внесення змін до комплексної міської програми соціального
захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на
2021 рік.
11.
Про затвердження Стратегії розвитку системи соціального захисту
населення Старобільської міської територіальної громади на 2021 – 2026 роки.
12.
Про затвердження плану дій на 2021 рік з реалізації Стратегії
розвитку систем соціального захисту населення Старобільської міської
територіальної громади на 2021-2026 роки.
13.
Про внесення змін до рішення «Про затвердження структури та
штатної чисельності апарату ради та виконавчого комітету, відділів, секторів та
спеціалістів виконавчого комітету та виконавчих органів Старобільської
міської ради Луганської області на 2021 « від 23.12.2020 №3/21.
14.
Про внесення змін до рішення Старобільської міської ради
Луганської області «Про затвердження старост на територіях сільських
населених пунктів Старобільської міської територіальної громади» від
20.02.2021 № 7/3
15.
Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 № 3/53
«Про бюджет Старобільської міської територіальної громади на 2021 рік».
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СЛУХАЛИ:
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16.
Звіт про виконання бюджету Старобільської міської територіальної
громади за 1 квартал 2021 року.
17.
Різне
Головуюча внесла пропозицію прийняти порядок денний за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально - економічного розвитку – 2 ( Матюшова А.С. Шаповал С.М.);
«За»-2«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності, депутатської
діяльності та етики – 2 ( Закутько Ю.М., Гаркавий А.І.))
«За»-2
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Татаренко
О.Л., Морозова С.П.,)
«За»-3
«Проти»-0
«Утримались»- 0
постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної
власності та благоустрою міста – 1 ( Лимар Н.М.)
За»-1
«Проти»-0
«Утримались»- 0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Порядок денний прийняти за основу

1. Барабаш Світлану Олексіївну- секретаря міської ради, яка запропонувала
внести до Порядку денного проєкти рішень, які були оприлюдненні пізніше
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1.1.Про внесення змін до міської програми поховання померлих одиноких
громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких
відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів на території Старобільської
міської територіальної громади на 2021-2025 рік.
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1.2. Про внесення змін до Програми «Поліцейський офіцер громади» на
території Старобільської міської територіальної громади Луганської області на
2021 рік.
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1.3. Про надання згоди на придбання квартир у комунальну власність
Старобільської міської територіальної громади для формування фонду житла
для тимчасового прожиання внутрішньо переміщених осіб та забезпечення
службовим житлом лікарів.
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1.4. Про використання піску для
територіальної громади Луганської області.

потреб

Пропозиція:

Старобільської

міської

До порядку денного спільного засідання постійних комісій Старобільської
міської ради Луганської області додати наступні питання:
1.1.Про внесення змін до міської програми поховання померлих одиноких
громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких
відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів на території Старобільської
міської територіальної громади на 2021-2025 рік.
1.2. Про внесення змін до Програми «Поліцейський офіцер громади» на
території Старобільської міської територіальної громади Луганської області на
2021 рік.
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1.3. Про надання згоди на придбання квартир у комунальну власність
Старобільської міської територіальної громади для формування фонду житла
для тимчасового прожиання внутрішньо переміщених осіб та забезпечення
службовим житлом лікарів.
потреб

Старобільської

міської

.l

1.4. Про використання піску для
територіальної громади Луганської області.
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ГОЛОСУВАЛИ:

st

ar

ob

el

sk

.l

g.

ua

st

ar

ob

el

постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально - економічного розвитку – 2 ( Матюшова А.С. Шаповал С.М.);
«За»-2«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності, депутатської
діяльності та етики – 2 ( Закутько Ю.М., Гаркавий А.І.))
«За»-2
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Татаренко
О.Л.,Морозова С.П.,)
«За»-2 ( Кривошея В.А., Морозова С.П.)
«Проти»-1 ( Татаренко О.Л. за 2 питання)
«Утримались»- 0
постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної
власності та благоустрою міста – 1 ( Лимар Н.М.)
За»-1
«Проти»-0
«Утримались»- 0
Головуюча Татаренко О.Л. запропонувала прийняти порядок денний в
цілому.
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1.Про надання згоди на безоплатне приняття з державної власності у
комунальну власність Старобільської міської територіальної громади об'єктів
діючого водозбору питної води, які обліковуються на балансі виробничого
структурного підрозділу «Попаснянське територіальне управління» філії
«Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ
«Укрзалізниця».
2.Про затвердження змін до Міської програми регулювання чисельності
безпритульних тварин гуманними методами на території Старобільської міської
територіальної громади на 2021 – 2025 роки.
3.Про затвердження додаткової угоди № 13010-05/102-1 від 27 квітня 2021
року «Про внесення змін до Угоди про передачу коштів позики №13010-05-/102
від 25 червня 2019 року між Міністерством фінансів України, Міністерством
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України, Старобільською районною радою Луганської області та Відділом
освіти Старобільської районної державної адміністрації Луганської області»
4.Про затвердження Порядку про конкурсний відбір на посаду директора
та педагогічних працівників Старобільського центру професійного розвитку
педагогічних працівників Старобільської міської ради Луганської області.
5.Про затвердження Положення про конкурсний відбір на посаду
директора та педагогічних працівників комунальної установи «Старобільський
інклюзивно-ресурсний центр» Старобільської міської ради Луганської області.
6.Про затвердження Умов проведення конкурсу з визначення опорного
закладу освіти.
7.Про розробку Комунікаційної стратегії Старобільської міської
територіальної громади на 2021-2022 рр.
8.Про внесення змін до міської програми Бюджету участі ( громадський
бюджет) Старобільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки,
затвердженої рішенням Старобільської міської ради Луганської області від
23.12.2020 № 3/13.
9.Про внесення змін до міської програми запобігання та ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій, стихійного лиха те небезпечних природних
явищ на території Старобільської міської територіальної громади на 2021-2025
роки.
10.Про внесення змін до комплексної міської програми соціального
захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на
2021 рік.
11. Про затвердження Стратегії розвитку системи соціального захисту
населення Старобільської міської територіальної громади на 2021 – 2026 роки.
12.Про затвердження плану дій на 2021 рік з реалізації Стратегії розвитку
систем соціального захисту населення Старобільської міської територіальної
громади на 2021-2026 роки.
13.Про внесення змін до рішення «Про затвердження структури та штатної
чисельності апарату ради та виконавчого комітету, відділів, 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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14.Про внесення змін до рішення Старобільської міської ради Луганської
області «Про затвердження старост на територіях сільських населених пунктів
Старобільської міської територіальної громади» від 20.02.2021 № 7/3
15.Про внесення змін до ріщення міської ради від 23.12.2020 № 3/53 «Про
бюджет Старобільської міської територіальної громади на 2021 рік».
16.Звіт про виконання бюджету Старобільської міської територіальної
громади за 1 квартал 2021 року.
17.Про внесення змін до міської програми поховання померлих одиноких
громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких
відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів на території Старобільської
міської територіальної громади на 2021-2025 рік.
18. Про внесення змін до Програми «Поліцейський офіцер громади» на
території Старобільської міської територіальної громади Луганської області на
2021 рік.

g.

ua

19. Про надання згоди на придбання квартир у комунальну власність
Старобільської міської територіальної громади для формування фонду житла
для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та забезпечення
службовим житлом лікарів.
потреб

Старобільської

міської

sk

.l

20. Про використання піску для
територіальної громади Луганської області.
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21. Різне.
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ГОЛОСУВАЛИ:
постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально - економічного розвитку – 2 ( Матюшова А.С. Шаповал С.М.);
«За»-2«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності, депутатської
діяльності та етики – 2 ( Закутько Ю.М., Гаркавий А.І.))
«За»-2
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Татаренко
О.Л., Морозова С.П.,)
«За»-3
«Проти»-0
«Утримались»- 0
постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної
власності та благоустрою міста – 1 ( Лимар Н.М.)
За»-1
«Проти»-0

st
ar
ob
el
sk
.l
g.
ua

«Утримались»- 0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Порядок денний затвердити зі змінами.

.l

g.

ua

1. СЛУХАЛИ перше питання порядку денного «Про надання згоди на
безоплатне прийняття з державної власності у комунальну власність
Старобільської міської територіальної громади об'єктів діючого водозбору
питної води, які обліковуються на балансі виробничого структурного
підрозділу «Попаснянське територіальне управління» філії «Центр
будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ
«Укрзалізниця».
Доповідач Липова О.В., ознайомила всіх присутніх з проєктом
рішення про надання згоди на безоплатне прийняття з Державної власності у
комунальну власність Старобільської міської територіальної громади об'єктів
діючого водозабору питної води, які обліковуються на балансі виробничого
структурного підрозділу «Попаснянське територіальне управління» філії
«Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ
«Укрзалізниця» та розташовані на території м. Старобільськ. Проект рішення
підготовлений у відповідності до вимог п.51 ст.26, ст.60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об'єктів
права державної та комунальної власності».
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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 – 2 ( Матюшова А.С. Шаповал С.М.);
«За»-2«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності, депутатської
діяльності та етики – 2 ( Закутько Ю.М., Гаркавий А.І.))
«За»-2
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Татаренко
О.Л., Морозова С.П.,)
«За»-3
«Проти»-0
«Утримались»- 0
постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної
власності та благоустрою міста – 1 ( Лимар Н.М.)
За»-1
«Проти»-0
«Утримались»- 0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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2. СЛУХАЛИ друге питання порядку денного: Про затвердження змін до
Міської програми регулювання чисельності безпритульних тварин
гуманними методами на території Старобільської міської територіальної
громади на 2021 – 2025 роки.
Доповідач: Мисліченко Ю.М. З метою ефективного вирішення питання
щодо боротьби із безпритульними тваринами на території Старобільської
міської територіальної громади, на виконання Закону України «Про захист
тварин від жорстокого поводження» та враховуючи колективне депутатське
звернення стосовно вилову безпритульних собак з метою регулювання
чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території
Старобільської міської територіальної
громади на 2021 – 2025 роки ,
Старобільська міська рада Луганської області вирішила внести зміни до
рішення Старобільської міської ради від 23.12.2020 №3/32 «про прийняття
Міської програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними
методами на території Старобільської міської територіальної громади на 2021 –
2025 роки» а саме:
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Розділ 7 «Ресурсне забезпечення Програми» доповнити напрямом «Вилов
гуманними методами безпритульних тварин» та перерозподілити кошти
напряму «Стерилізація, вакцинація проти сказу та обробки від паразитів,
біркування безпритульних тварин. Вилов – вартість на 2021 р. складає 50.0 грн.
Стерилізація, вакцинація проти сказу та обробки від паразитів, біркування –
вартість послуг на 2021 р. складає 48.00грн. Також у програмі виправити
технічні помилки.
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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 – 2 ( Матюшова А.С. Шаповал С.М.);
«За»-2«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності, депутатської
діяльності та етики – 2 ( Закутько Ю.М., Гаркавий А.І.))
«За»-2
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Татаренко
О.Л., Морозова С.П.,)
«За»-3
«Проти»-0
«Утримались»- 0
постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної
власності та благоустрою міста – 1 ( Лимар Н.М.)
За»-1
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«Проти»-0
«Утримались»- 0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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3. СЛУХАЛИ третє питання порядку денного: Про затвердження
додаткової угоди № 13010-05/102-1 від 27 квітня 2021 року «Про внесення
змін до Угоди про передачу коштів позики №13010-05-/102 від 25 червня
2019 року між Міністерством фінансів України, Міністерством
регіонального
розвитку,
будівництва
та
житлово-комунального
господарства України, Старобільською районною радою Луганської
області та Відділом освіти Старобільської районної державної адміністрації
Луганської області»
Доповідач Барабаш С.О. ознайомила присутніх з проєктом рішення
підготовленим у відповідності до вимог статей Закону України, рішенням
Старобільської міської ради Луганської області з метою подальшої ефективної
реалізації Угоди про безповоротну передачу коштів позики Європейського
інвестиційного банку в рамках реалізації проектів ( Пул 2а) «Надзвичайної
кредитної програми для відновлення України», на підставі листів Міністерства
розвитку громад на територій України та Міністерства фінансів України щодо
необхідності затвердження Угод про передачу коштів позики, з метою
забезпечення належної підготовки Угоди про безповоротну передачу кошті
позики Європейського інвестиційного банку в рамках реалізації проектів за «
Надзвичайною кредитною програмою для відновлення України». Тобто для
виконання цієї програми необхідно затвердити додаткову угоду. ( текст
Додаткової угоди знаходиться на сайті Старобільської міської ради).

st

ar

Обговорення проекту рішення
ГОЛОСУВАЛИ: за основу та в цілому
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постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально - економічного розвитку – 2 ( Матюшова А.С. Шаповал С.М.);
«За»-2«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності, депутатської
діяльності та етики – 2 ( Закутько Ю.М., Гаркавий А.І.))
«За»-2
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Татаренко
О.Л., Морозова С.П.,)
«За»-3
«Проти»-0
«Утримались»- 0
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постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної
власності та благоустрою міста – 1 ( Лимар Н.М.)
За»-1
«Проти»-0
«Утримались»- 0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
4. СЛУХАЛИ четверте питання Порядку денного: Про затвердження
Порядку про конкурсний відбір на посаду директора та педагогічних
працівників Старобільського центру професійного розвитку педагогічних
працівників Старобільської міської ради Луганської області.
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Доповідач: Барабаш С.О. ознайомила з Порядком про конкурсний відбір на
посаду директора та педагогічних працівників Старобільського центру
професійного розвитку педагогічних працівників Старобільської міської ради
Луганської області. Рішенням сесії Старобільської міської ради Луганської
області від 28.12.2020 року №4/3 Старобільський центр професійного розвитку
педагогічних працівників
був прийнятий у комунальну власність
Старобільської міської територіальної громади. На виконання п.5 РозділуХ
«Перехідні та прикінцеві положення» Закону України «Про повну загальну
середню освіту», щодо забезпечення відбору працівників до зазначених центру
на конкурсних засадах є необхідність у затвердженні Порядку проведення
конкурсного відбору педагогічних працівників Старобільського ЦПРПП.
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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 – 2 ( Матюшова А.С. Шаповал С.М.);
«За»-2«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності, депутатської
діяльності та етики – 2 ( Закутько Ю.М., Гаркавий А.І.))
«За»-2
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Татаренко
О.Л., Морозова С.П.,)
«За»-3
«Проти»-0
«Утримались»- 0
постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної
власності та благоустрою міста – 1 ( Лимар Н.М.)
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За»-1
«Проти»-0
«Утримались»- 0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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5. СЛУХАЛИ п'яте питання Порядку денного: Про затвердження
Положення про конкурсний відбір на посаду директора та педагогічних
працівників комунальної установи «Старобільський інклюзивноресурсний центр» Старобільської міської ради Луганської області.
Доповідач: Барабаш С.О. – секретар міської ради, яка дала роз'яснення,
щодо проєкту рішення про затвердження Положення. Проєкт рішення
підготовлений у відповідності до вимог ст.26, ч.1 ст.59 «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 20 Закону України «Про освіту», поставнови
Кабміну Міністрів України від 12.07.2017 р. №545, з метою визначення
механізму проведення конкурсу та забнзпечення організованого проведення
конкурсного відбору директора та педагогічних працівників
комунальної
установи «Старобільський інклюзивно-ресурсний центр» Старобільської
міської ради Луганської області.. КУ «Старобільський інклюзивно-ресурсний
центр»
була прийнята у комунальну власність Старобільської міської
територіальної громади. З метою забезпечення права дітей з особливими
освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в
т.ч. у професійно-технічних навчальних закладах, ефективного використання
кадрового потенціалу, у зв'язку із необхідністю проведення наступного
конкурсного відбору виникла необхідність у прийнятті зазначеного рішення.
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 – 2 ( Матюшова А.С. Шаповал С.М.);
«За»-2«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності, депутатської
діяльності та етики – 2 ( Закутько Ю.М., Гаркавий А.І.))
«За»-2
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Татаренко
О.Л., Морозова С.П.,)
«За»-3
«Проти»-0
«Утримались»- 0
постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної
власності та благоустрою міста – 1 ( Лимар Н.М.)
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За»-1
«Проти»-0
«Утримались»- 0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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6. СЛУХАЛИ шосте питання Порядку денного: Про затвердження Умов
проведення конкурсу з визначення опорного закладу освіти.
Доповідач: Барабаш С.О. – секретар міської ради, з метою створення
умов для оптимізації та модернізації системи загальної середньої освіти міської
територіальної громади, виявлення ефективних моделей діяльності закладів
освіти та формування мережі опорних закладів є необхідність у затвердженні
Умов проведення конкурсу з визначення опорного закладу освіти. Засновник
визначає опорні заклади серед підпорядкованих йому закладів загальної
середньої освіти на конкурсній основі відповідно до затверджених умов.
Конкурс проводиться з метою створення єдиного освітнього простору та
безпечного освітнього середовища; запезпечення рівного доступу осіб, у тому
числі з особливими освітніми потребами, до здобуття якісної освіти; створення
умов для здобуття особами початкової та базової середньої освіти, зокрема
шляхом проведення профорієнтаційної роботи серед здобувачів освіти,
забезпечення реалізації їх індивідуальної освітньої траєкторії, впровадження
курсів за вибором, факультативів, гуртків; раціонального і ефективного
використання наявних у закладах освіти та їх філіях ресурсів, їх модернізації.

st

ar

ob

el

Основним завданням Конкурсу є виявлення ефективної моделі діяльності
опорного закладу, що забезпечує умови для рівного доступу до якісної освіти,
підвищення її якості, підтримку творчо працюючих педагогічних колективів;
зміцнення матеріально- технічної бази закладу.
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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 – 2 ( Матюшова А.С. Шаповал С.М.);
«За»-2«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності, депутатської
діяльності та етики – 2 ( Закутько Ю.М., Гаркавий А.І.))
«За»-2
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Татаренко
О.Л., Морозова С.П.,)
«За»-3
«Проти»-0
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«Утримались»- 0
постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної
власності та благоустрою міста – 1 ( Лимар Н.М.)
За»-1
«Проти»-0
«Утримались»- 0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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7. СЛУХАЛИ сьоме
питання Порядку денного: Про розробку
Комунікаційної стратегії Старобільської міської територіальної громади
на 2021-2022 рр.
Доповідач: Н.Бондар, провідний спеціаліст відділу з питань преси, ІКЗкомунікаційна стратегія громади є необхідним допоміжним документом для
реалізації Стратегії розвитку Старобільської міської територіальної громади.
Комунікаційна стратегія сприяє результативній робот органу місцевого
самоврядування та жителів громади щодо створення комфортних умов та
досягнення ними цілей і завдань, що впроваджуються в рамках Стратегії
розвитку територіальної громади, Програми соціально-економічного розвитку
та інших проєктів і програм, що реалізуються на території Старобільської
міської територіальної громади.
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Комунікаційну стратегію буде розроблено із залученням усіх зацікавлених
сторін (представників влади, активної громадськості, місцевого бізнесу, та
експертів), з використанням усіх можливих інструментів місцевої демократії;
сформовано відчуття причетності до процесу управління громадою та власної
відповідальності за життя громади у її жителів. В результаті спільної роботи
з'явиться продукт, який працюватиме на розвиток громади, поліпшить рівень
довіри до влади, згуртованості громадян. Таким чином, у розробці
стратегічного документу візьмуть участь до 50-ти представників місцевого
самоврядування та бюджетної сфери Старобільської МТГ, її активісти, лідери
думок та пересічні громадяни.
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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 – 2 ( Матюшова А.С. Шаповал С.М.);
«За»-2«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності, депутатської
діяльності та етики – 2 ( Закутько Ю.М., Гаркавий А.І.))
«За»-2
«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., Татаренко
О.Л., Морозова С.П.,)
«За»-3
«Проти»-0
«Утримались»- 0
постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної
власності та благоустрою міста – 1 ( Лимар Н.М.)
За»-1
«Проти»-0
«Утримались»- 0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
8. СЛУХАЛИ восьме питання Порядку денного: Про внесення змін до
міської програми Бюджету участі ( громадський бюджет) Старобільської
міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням
Старобільської міської ради Луганської області від 23.12.2020 № 3/13.
Доповідач: О. Квітко, начальник відділу територіального розвитку у
виступі зазначила, що проект рішення підготовлений у відповідності до вимог
ст.3, п. 22 ч.1 ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою розвитку демократичного суспільства, удосконалення діалогу
між владою і громадою, створення та підтримки повноцінного громадського
простору, активізації місцевих жителів Старобільської МТГ, щодо участі у
бюджетному процесі на основі впровадження інноваційних механізмів
залучення громадськості до спільного управління громадою та до розподілу
кошті виділеної частини бюджету для вирішення соціально значущих питань.
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Нова редакція Паспорту Програми додається з причин технічної помилки
нумерації розділів. Також розділ «Учасники програми» доповнено з
урахуванням розширення можливостей участі у Програмі суб'єктів
Старобільської МТГ. Крім того Старобільска МТГ створена згідно
розпорядження Кабінету Міністрів УКРАЇНИ ВІД 12.06.2020 № 717-р «Про
визначення
адміністративних
центрів
та
затвердження
територій
територіальних громад Луганської області», а не у відповідності до закону
України «Про добровільне об'єднання територіальних громад», у зв'язку з чим
потребують уточнення окремі положення Програми. Загальний обсяг
фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми змінено та становить
до 1% обсягу власних доходів загального фонду бюджету громади. Задля
активізації участі громади у прийнятті рішень та спрощення процедури участі у
громадському
бюджеті
запропоновано
виключити
обов'язкове
співфінансування проєкту, яке мав забезпечувати Автор проєкту у розмірі 2%
від загальної вартості проєкту.
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 – 2 ( Матюшова А.С. Шаповал С.М.);
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За»-2«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності, депутатської
діяльності та етики – 2 ( Закутько Ю.М., Гаркавий А.І.))
«За»-2
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Татаренко
О.Л., Морозова С.П.,)
«За»-3
«Проти»-0
«Утримались»- 0
постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної
власності та благоустрою міста – 1 ( Лимар Н.М.)
За»-1
«Проти»-0
«Утримались»- 0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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9. СЛУХАЛИ дев'яте питання Порядку денного:
Про внесення змін
до міської програми запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій, стихійного лиха те небезпечних природних явищ на території
Старобільської міської територіальної громади на 2021-2025 роки.
Доповідач: С. Макуха – спеціаліст з цивільного захисту та
мобілізаційної роботи виконавчого комітету – пропонується внести зміни до
міської програми запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій,
стихійного лиха та небезпечних природних явищ на території Старобільської
МТГ на 2021-2025 рр., затвердженої рішенням Старобільської міської ради
Луганської області від 23.12.2020 року №3/4, а саме: 1.У назві програми
замінити « стихійного лиха2 на 2 стихійних лих»; 2. « учасники програми»
додати « 6 державна пожежно-рятувальна частина ГУ ДСНС України у
Луганській області»; 3. Розділ 1. Загальна інформація – третій абзац змінити на
« старостати: Курячівський, Титарівський, Підгорівський, Калмиківський,
Новоборівський,
Нижньопокровський,
Половинкинський,
Лиманський,
Верхньопокровський, Світлівський». 4. Розділ 2. Мета програми – додати « у
сфері попередження, запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій2. 5.
Розділ 3. Завдання Програми – перший і другий абзац замінити на « головне
завдання програми – попереджати, запобігати виникненню та ліквідовувати
наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру,
стихійних лих та небезпечних природних явищ на території Старобільської
МТГ. Також зміни треба внести в пункти 6, 7,8,9, 10, 11.
Обговорення проекту рішення
ГОЛОСУВАЛИ: за основу та в цілому
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постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально - економічного розвитку – 2 ( Матюшова А.С. Шаповал С.М.);
За»-2«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності, депутатської
діяльності та етики – 2 ( Закутько Ю.М., Гаркавий А.І.))
«За»-2
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Татаренко
О.Л., Морозова С.П.,)
«За»-3
«Проти»-0
«Утримались»- 0
постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної
власності та благоустрою міста – 1 ( Лимар Н.М.)
За»-1
«Проти»-0
«Утримались»- 0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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10. СЛУХАЛИ десяте питання Порядку денного: Про внесення змін до
комплексної міської програми соціального захисту громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2021 рік.
Доповідач: М.Носаль начальник відділу соціального захисту
населення- ознайомив присутніх зі змінами до комплексної програми
соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи на 2021 рік затвердженої рішенням Старобільської міської ради
«про затвердження міської програми соціального захисту громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2021 рік» від 23.12.2020
№3/45, а саме: п.2 розділу 4 доповнити підпунктом 2.4.такого змісту:
«запезпечити надання встановлених чинним законодавством пільг з послуг
зв'язку.»
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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 – 2 ( Матюшова А.С. Шаповал С.М.);
За»-2«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності, депутатської
діяльності та етики – 2 ( Закутько Ю.М., Гаркавий А.І.))
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«За»-2
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Татаренко
О.Л., Морозова С.П.)
«За»-3
«Проти»-0
«Утримались»- 0
постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної
власності та благоустрою міста – 1 ( Лимар Н.М.)
За»-1
«Проти»-0
«Утримались»- 0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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11. СЛУХАЛИ одинадцяте питання Порядку денного: Про затвердження
Стратегії розвитку системи соціального захисту населення Старобільської
міської територіальної громади на 2021 – 2026 роки.
Доповідач: М.Носаль начальник відділу соціального захисту населення.
З метою розвитку системи соціального захисту населення та впровадження
інноваційних моделей, спрямованих на задоволення потреб жителів
Старобілоьської МТГ у якісних та доступних соціальних послугах, в рамках
Проєкту «Стратегічні, цифрові та партисипативні рішення для розвитку
соціальної сфери в 10 громадах Луганської та Донецьких областей», що
виконуються Асоціацією органів місцевого самоврядування пропонується
затвердити Стратегію розвитку системи соціального захисту населення
Старобільської міської територіальної громади на 2021 – 2026 роки.
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 – 2 ( Матюшова А.С. Шаповал С.М.);
За»-2«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності, депутатської
діяльності та етики – 2 ( Закутько Ю.М., Гаркавий А.І.))
«За»-2
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Татаренко
О.Л., Морозова С.П.,)
«За»-3
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«Проти»-0
«Утримались»- 0
постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної
власності та благоустрою міста – 1 ( Лимар Н.М.)
За»-1
«Проти»-0
«Утримались»- 0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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12. СЛУХАЛИ
дванадцяте питання Порядку денного: Про
затвердження плану дій на 2021 рік з реалізації Стратегії розвитку систем
соціального захисту населення Старобільської міської територіальної
громади на 2021-2026 роки.
Доповідач: М.Носаль начальник відділу соціального захисту
населення- ознайомив присутніх із планом дій на 2021 рік з реалізації Стратегії
розвитку системи соціального захисту населення Старобільської МТГ на 2021 –
2026 роки розроблений в рамках Проєкту «Стратегічні, цифрові та
партисипативні рішення для розвитку соціальної сфери в 10 громадах
Луганської та Донецьких областей», що виконуються Асоціацією органів
місцевого самоуправління. До вашого розгляду надається проєкт рішення,
підготовлений з метою забезпечення розвитку системи соціального захисту
населення Старобільської МТГ, підвищення якості соціальних послуг,
удосконалення соціальних послуг відповідно до потреб жителів громади,
покращення доступності та адресності соціальних послуг. Відповідно до
проєкту рішення передбачено затвердити План дій на 2021 рік з реалізації
Стратегії розвитку системи соціального захисту населення Старобільської МТГ
на 2021 – 2026 роки.
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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 – 2 ( Матюшова А.С. Шаповал С.М.);
За»-2«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності, депутатської
діяльності та етики – 2 ( Закутько Ю.М., Гаркавий А.І.))
«За»-2
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Татаренко
О.Л., Морозова С.П.,)
«За»-3
«Проти»-0
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«Утримались»- 0
постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної
власності та благоустрою міста – 1 ( Лимар Н.М.)
За»-1
«Проти»-0
«Утримались»- 0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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13. СЛУХАЛИ тринадцяте питання Порядку денного: Про внесення змін
до рішення «Про затвердження структури та штатної чисельності апарату
ради та виконавчого комітету, відділів, секторів та спеціалістів
виконавчого комітету та виконавчих органів Старобільської міської ради
Луганської області на 2021»
від 23.12.2020 №3/21.
Доповідач: Л. Бриніна, начальник відділу правового забезпечення керуючись пунктами 5,6 частини першої ст.26, ст. 54 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», з метою оптимізації та організації
ефективної роботи структурних підрозділів апарату ради та виконавчого
комітету потрібно внести зміни до рішення «Про затвердження структури та
штатної чисельності апарату ради та виконавчого комітету, відділів, секторів та
спеціалісті виконавчого комітету та виконавчих органів Старобільської міської
ради Луганської області на 2021» від 23.12.2020 №3/21, а саме: 1. Включити до
відділу з питань преси, інформаційно-комп'ютерного забезпечення посаду
«спеціаліст 1 категорії» у кількості 1 штатної одиниці; 2. Визначити загальну
кільіксть штатних одиниць відділу з питань преси, інформаційнокомп'ютерного забезпечення -4.
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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 – 2 ( Матюшова А.С. Шаповал С.М.);
За»-2«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності, депутатської
діяльності та етики – 2 ( Закутько Ю.М., Гаркавий А.І.))
«За»-2
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Татаренко
О.Л., Морозова С.П.,)
«За»-3
«Проти»-0
«Утримались»- 0
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постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної
власності та благоустрою міста – 1 ( Лимар Н.М.)
За»-1
«Проти»-0
«Утримались»- 0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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14. СЛУХАЛИ чотирнадцяте питання Порядку денного: Про внесення змін
до рішення Старобільської міської ради Луганської області «Про
затвердження старост на територіях сільських населених пунктів
Старобільської міської територіальної громади» від 20.02.2021 № 7/3
Доповідач: Барабаш С.О. – секретар міської ради. На підставі статті
25,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою
виправлення технічної помилки у назві населених пунктів потрібно внести
зміни пункту 1 рішення Старобільської МТГ Луганської області «Про
затвердження старост на територіях сільських населених пунктів
Старобільської міської територіальної громади» від 20.02.2021 № 7/3, а саме: у
другому рядку колонки «населені пункти» замінити слово «Будківка» на слово
«Бутківка» та викласти у наступній редакції: « на території сіл Лиман,
Проїждже, Бутківка, Балакирівка, Проказине».
Обговорення проекту рішення
ГОЛОСУВАЛИ: за основу та в цілому
постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально - економічного розвитку – 2 ( Матюшова А.С. Шаповал С.М.);
За»-2«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності, депутатської
діяльності та етики – 2 ( Закутько Ю.М., Гаркавий А.І.))
«За»-2
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Татаренко
О.Л., Морозова С.П.,)
«За»-3
«Проти»-0
«Утримались»- 0
постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної
власності та благоустрою міста – 1 ( Лимар Н.М.)
За»-1
«Проти»-0
«Утримались»- 0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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15. СЛУХАЛИ п'ятнадцяте питання Порядку денного: Про внесення змін
до рішення міської ради від 23.12.2020 № 3/53 «Про бюджет Старобільської
міської територіальної громади на 2021 рік».
Доповідач: І.Слєпченко, начальник відділу фінансів- керуючись
пунктом 23 частини першої ст.26
Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Законом України
«Про Державний бюджет України на 2021 рік» потрібно внести зміни у пункті
1; у пункті 5; додатки №1,№2, №3, №4, №5, №6, №7 ( матеріали додаються).
Обговорення проекту рішення
При обговоренні питань приймав участь в.о. начальника відділу житловокомунального господарства Мисліченко Ю.М. який дав пояснення по ремонту
доріг на території Старобільської МТГ та докладно ознайомив членів комісій з
додатком ( виділення коштів) вулиць з ямковим ремонтом, а саме: вул.
Горького с. Новоселівка – 175 кв.м; вул. Миру с. Половинкине -50 кв.м. та вул.
Центральна – 50 кв.м.; вул.Центральна – 15 кв.м. та вул. Озерна – 80 кв,м. с.
Світле; вул.Шкільна та вул.Центральна с.Проїждже 275 кв.м.; вул. Чернищова –
30 кв.м. с.Нижнепокровка; вул.Аграрна та вул.Шкільна – 200 кв.м.
с.Калмиківка; вул. Молодіжна – 300 кв.м. с. Новоборове. У с.Лиман ( зі слів
Мисліченко Ю.М.) ямковий ремонт вулиць проводитися не буде.
ГОЛОСУВАЛИ: за основу та в цілому
постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально - економічного розвитку – 2 ( Матюшова А.С. Шаповал С.М.);
За»-2«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності, депутатської
діяльності та етики – 2 ( Закутько Ю.М., Гаркавий А.І.))
«За»-2
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Татаренко
О.Л., Морозова С.П.,)
«За»-3
«Проти»-0
«Утримались»- 0
постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної
власності та благоустрою міста – 1 ( Лимар Н.М.)
За»-1
«Проти»-0
«Утримались»- 0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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16. СЛУХАЛИ
шістнадцяте питання Порядку денного: Звіт про
виконання бюджету Старобільської міської територіальної громади за 1
квартал 2021 року.
Доповідач: І.Слєпченко, начальник відділу фінансів, надала Звіт про
виконання бюджету Старобільської міської територіальної громади за 1
квартал. ( пояснювальна записка до звіту додається.
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Обговорення питання
Членами профільних комісій були поставленні питання відносно:
1. До загального фонду бюджету Старобільскої МТГ за 1 квартал
2. Власні доходи в якому обсязі складалися?
3. Скільки коштів виділяється на утримання установ освіти з бюджету
громади
4. Чи використовувалися кошти по централізованим заходам з лікування
хворих на цукровий та нецукровий діабет
5. Скільки коштів було витрачено на соціальний захист та соціальне
забезпечення; культуру та мистецтво; Фізичну культуру і спорт; житловокомунальне господарство; економічну діяльність?
ГОЛОСУВАЛИ: Звіт про виконання бюджету Старобільської міської
територіальної громади за 1 квартал 2021 року прийняти до відома.
постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально - економічного розвитку – 2 ( Матюшова А.С. Шаповал С.М.);
За»-2«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності, депутатської
діяльності та етики – 2 ( Закутько Ю.М., Гаркавий А.І.))
«За»-2
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Татаренко
О.Л., Морозова С.П.,)
«За»-3
«Проти»-0
«Утримались»- 0
постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної
власності та благоустрою міста – 1 ( Лимар Н.М.)
За»-1
«Проти»-0
«Утримались»- 0
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17. СЛУХАЛИ сімнадцяте питання Порядку денного: Про внесення змін
до міської програми поховання померлих одиноких громадян, осіб без
певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися
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рідні, знайдених невпізнаних трупів на території Старобільської міської
територіальної громади на 2021-2025 рік.
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Доповідач: – В.Луганський спеціаліст 1 категорії відділу з питань
ЖКГ, комунального майна - озайомив присутніх з Проєкт омрішення «Про
внесення змін до міської програми поховання померлих одиноких громадян,
осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися
рідні, знайдених невпізнаних трупів на території Старобільської міської
територіальної громади на 2021-2025 рік.» розроблений у відповідності до
Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «
Про поховання та порохонну справу» з метою фінансування необхідних на
поховання померлих одиноких громадян. У розділі 4 « Механізм забезпечення
програми» міської програми на поховання одиноких громадян заплановано 10
тис.грн. на 2021 рік, а у відповідності на поховання необхідно збільшити
витрати на 15 тис.грн. тобто на 2012 рік запланувати не 10 тис.грн. а 25 тис.грн.
У Паспорті міської програми поховання померлих одиноких громадян, осіб без
певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні,
знайдених невпізнаних трупів на території Старобільскої МТГ на 2021 -2025 рік
у пунктах 5,6 збільшити фінансування на 15 тис.грн. викласти в редакції
«65.00».
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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 – 2 ( Матюшова А.С. Шаповал С.М.);
За»-2«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності, депутатської
діяльності та етики – 2 ( Закутько Ю.М., Гаркавий А.І.))
«За»-2
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Татаренко
О.Л., Морозова С.П.,)
«За»-3
«Проти»-0
«Утримались»- 0
постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної
власності та благоустрою міста – 1 ( Лимар Н.М.)
За»-1
«Проти»-0
«Утримались»- 0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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18. СЛУХАЛИ вісімнадцяте питання Порядку денного: Про внесення
змін до Програми «Поліцейський офіцер громади» на території
Старобільської міської територіальної громади Луганської області на 2021
рік.»
Доповідач: О.Кленька – начальник відділу бухгалтерського обліку –
головний бухгалтер. Внести зміни до програми «Про внесення змін до
Програми «Поліцейський офіцер громади» на території Старобільської міської
територіальної громади Луганської області на 2021 рік.», затвердженої
рішенням від 22.04.2021 №10/11, а саме: 1. У рядку 7 Паспорту програми
«Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми»
збільшити видатки на 550 000 грн. та, відповідно, замінити цифри «200 000» на
цифри «750 000»; 2. Абзац сьомий розділу 3 «Завдання та заходи щодо
реалізації Програми» викласти в наступній редакції : «Надання
відремонтованого приміщення та автомобіля у користування, у відповідності до
чинного законодавства»; 3. Додаток до програми «Напрямки діяльності та
заходи Програми «Поліцейський офіцер громади» на території Старобільської
міської територіальної громади Луганської області на 2021 рік» викласти у
новій редакції, згідно додатку.
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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 – 2 ( Матюшова А.С. Шаповал С.М.);
За»-2«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності, депутатської
діяльності та етики – 2 ( Закутько Ю.М., Гаркавий А.І.))
«За»-2
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Татаренко
О.Л., Морозова С.П.,)
«За»-2
«Проти»- 0
«Утримались»- 1 (Татаренко О.Л.)
постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної
власності та благоустрою міста – 1 ( Лимар Н.М.)
За»-1
«Проти»-0
«Утримались»- 0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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19. СЛУХАЛИ дев'ятнадцяте питання Порядку денного: Про надання
згоди на придбання квартир у комунальну власність Старобільської
міської територіальної громади для формування фонду житла для
тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та забезпечення
службовим житлом лікарів.
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Доповідач: Липова О.В.- провідний спеціаліст сектору з питань
будівництва та комунального майна відділу житлово-комунального
господарства, благоустрою та будівництва, – З метою розмежування
повноважень під час виконання заходів по реалізації Програми забезпечення
тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб та Програми забезпечення
службовим житлом лікарів, виникла потреба у прийнятті відповідного рішення.
Потрібно прийняти на наступній сесія такі рішення: 1. Надати згоду на
придбання у комунальну власність Старобільської МТГ нерухомого майна (
квартир), протягом 2021 року у відповідності до затверджених Програм . 2.
Доручити Старобільському міському голові Я.Літвіновій укладати договори
куплі-продажу нерухомого майна ( квартир). 3.відділу житлово-комунального
господарства, благоустрою та будівництва вжити необхідні заходи щодо
придбання нерухомого майна, у комунальну власність Старобільської МТГ в
особі Старобільської міської ради. 4.здійснювати шляхом безготівкового
перерахунку грошових коштів Продавцю в сумі, вказаній в договорах купліпродажу, після підписання та нотаріального посвідчення Договору купліпродажу. 5. Визначити Відділ житлово-комунального господарства,
благоустрою та будівництва балансоутримувачем придбаного нерухомого
майна.
Обговорення проекту рішення
ГОЛОСУВАЛИ: за основу та в цілому
постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально - економічного розвитку – 2 ( Матюшова А.С. Шаповал С.М.);
За»-2«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності, депутатської
діяльності та етики – 2 ( Закутько Ю.М., Гаркавий А.І.))
«За»-2
«Проти» -0
«Утримались» - 0
постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді та спорту- 3 ( Кривошея В.А., Татаренко
О.Л., Морозова С.П.,)
«За»-3
«Проти»-0
«Утримались»- 0
постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної
власності та благоустрою міста – 1 ( Лимар Н.М.)
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За»-1
«Проти»-0
«Утримались»- 0
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
20. СЛУХАЛИ двадцяте питання Порядку денного: Про використання
піску для потреб Старобільської міської територіальної громади
Луганської області.
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Доповідач: Калініна І. – начальник відділу земельних відносин.
Ознайомила членів профільних комісій з проєктом рішення «Про використання
піску для потреб Старобільської МТГ Луганської області, який був
підготовлений керуючись п.34,п.36 ч.1 ст.26 закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 23 Кодексу
України «Про надра». Керуючись Розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 12.06. 2020 №717-р «Про визначення адміністративних центрів та
затвердження територій громад Луганської області», враховуючи потреби
громади у піску для виконання робіт по ремонту та обслуговування
комунальних доріг та будівель, благоустрою дитячих та спортивних
майданчиків, кладовищ, місць відпочинку та забезпеченню потреб мешканців
громади Старобільська міська рада Луганської області вирішила визначити
місця видобування піску місцевого значення глибиною розробки до 2,0 метрів
для комунальних потреб Старобільської міської територіальної громади; також
надати дозвіл КП «Благоустрій м. Старобільськ» на видобування піску на
землях комунальної власності у місцях виходу на поверхню пластів піску
глибиною до 2.0 метрів у визначених місцях згідно додатків п.1 рішення.
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Обговорення проекту рішення
При обговоренні даного рішення виникли запитання від членів профільних
комісій:
1. Чому даний проєкт рішення не було оприлюднено на сайті
Старобільської міської ради?
2. Чому немає на час проведення засідання профільної комісії додатків (
адреси розташування місць видобування піску)?
3. Чому місця видобування піску не мають кадастрових номерів?
ГОЛОСУВАЛИ: за основу та в цілому : винести дане питання на розгляд
сесії
постійна комісія з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та
соціально - економічного розвитку – 2 ( Матюшова А.С. Шаповал С.М.);
За»-2«Проти»- 0
«Утримались» -0
постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності, депутатської
діяльності та етики – 2 ( Закутько Ю.М., Гаркавий А.І.))
«За»-2
«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., Татаренко
О.Л., Морозова С.П.,)
«За»-2
«Проти»-1 ( Кривошея В.А.)
«Утримались»- 0
постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної
власності та благоустрою міста – 1 ( Лимар Н.М.)
СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ: Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
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Слухали двадцять шосте питання порядку денного: Різне
До членів профільних комісій звернулася депутат міської ради Татаренко
О.Л. з питанням допомоги для Старобільського шахового клубу в придбанні
інвентаря та приміщення.
Обговорення питання
Рішення: прийняти до відома
Питання порядку денного спільного засідання постійних комісій вичерпано.
Засідання закрито.

_________

Ольга ТАТАРЕНКО
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Заступник голови постійної комісії
з питань охорони здоров'я,
соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму, молоді і спорту
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Секретар постійної комісії
з питань охорони здоров'я,
соціального захисту населення,
освіти, культури, туризму,
молоді і спорту

_________ Валентина КРИВОШЕЯ

