
                                                                                                 
СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

міського голови 

 
 

20 січня 2020 р. м. Старобільськ № 10  

 

Про  скликання  чергового  засідання 

виконавчого комітету Старобільської  
міської ради Луганської області 

 

Відповідно до ст.ст. 42, 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Регламенту виконавчого комітету та виконавчих органів 

Старобільської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету 

Старобільської міської ради від 29.03.2016 № 56 (зі змінами), 

зобов'язую: 

 
1. Скликати чергове засідання виконавчого комітету Старобільської 

міської ради 28 січня 2020 року о 10.00 в службовому кабінеті міського голови 

по вул.Центральна, 36. 

2. На розгляд засідання виконавчого комітету винести питання, згідно 

Порядку денного, що додається. 

3. Відділу діловодства, контролю та звернень громадян виконавчого 

комітету міської ради (Наталія Владимирова, Світлана Бєлаш) забезпечити явку 

членів виконавчого комітету та запрошених осіб. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 
 

Секретарка міської ради, 

в.о.міського голови                                                            Світлана БАРАБАШ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                   розпорядження міського голови  

                                                                        ________________№ __________  
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  28 січня 2020 року 

     

 1. Про  робочу  групу   з управління впровадженням Стратегії економічного   

розвитку        міста Старобільська на період до 2025 року. 

 Доповідач Володимир Луганський  

 

 Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету 

 

 2. Про затвердження  переліку об`єктів та  видів робіт в м. Старобільськ на 

2020 рік для відпрацювання  безоплатних громадських робіт для порушників,   на   

яких   судом накладене адміністративне стягнення у вигляді  громадських  робіт 

та  для засуджених   до  громадських   робіт. 

 Доповідач Володимир Луганський  

 

 -*- 

 3. Про затвердження  переліку об`єктів та видів оплачуваних суспільно – 

корисних робіт в м.Старобільськ на    2020 рік для осіб до  яких застосоване   

стягнення  у вигляді суспільно-корисних робіт відповідно до   Закону   України  

від 07.12.2017 № 2234-VІІІ.  

 Доповідач Володимир Луганський  

 

 -*- 

 4. Про  роботу  адміністративної  комісії  при  виконавчому  комітеті 

Старобільської  міської  ради за 2019 рік. 

 Доповідач Володимир Луганський  

 

 -*- 

  

 Доповідач Олександр Плясуля  

 

 Спеціаліст 1 категорії з питань 

ЖКГ відділу з питань ЖКГ та 

ком.майна 

 

 6. Про внесення   змін     до    рішення виконавчого комітету від 22.12.2015 

Старобільської        міської  ради № 93 «Про     створення   комісії    по 

обстеженню     зелених    насаджень».  

 Доповідач Олександр Плясуля  

 

 -*- 

 7. Про присвоєння  поштово-адресних номерів   квартирам    у     будинку    

за  адресою:    м.  Старобільськ,   

 Доповідачка Ольга Липова  Провідний спеціаліст з питань 

ком. власності, будівництва та 

капремонту відділу з питань 

ЖКГ та ком.майна 

 8. Про присвоєння  нового поштово -адресного  номеру   житловому будинку  



 

за  адресою: м. Старобільськ,   

 Доповідачка Ольга Липова 

 

 -*- 

 9. Про присвоєння  поштово-адресного номеру   квартирі   у   будинку  за  

адресою: м.  Старобільськ,   

 Доповідачка Ольга Липова 

 

 -*- 

 10. Про присвоєння поштово-адресного номеру нежитловій будівлі за  

адресою: м. Старобільськ,  кв. Ватутіна, б/н. 

 Доповідачка Ольга Липова 

 

 -*- 

 11. Про  внесення  змін  в  рішення  виконавчого  комітету   Старобільської  

міської  ради від   19.12.2019    № 344 «Про  присвоєння  поштово-адресних 

номерів нежитловим приміщенням, розташованим  у  будинку   за    адресою:   

м.Старобільськ,  ». 

 Доповідачка Ольга Липова 

 

 -*- 

 12. Про визначення поштових адрес деяким об’єктам нерухомого майна на 

території м. Старобільськ,  Луганської області 

 Доповідачка Ольга Липова 

 

 -*- 

 13. Про  передачу в приватну власність квартири за адресою:  

, м. Старобільськ,  Луганська область 

 Доповідачка Ольга Липова 

 

 -*- 

 14. Про  погодження Актів про списання багатоквартирних будинків з 

балансу  КП «Благоустрій м.Старобільськ» Старобільської міської ради 

Луганської області 

 Доповідачка Ольга Липова 

 

 -*- 

 15. Про взяття на квартирний облік Кузьміної Анастасії Вікторівни. 

 Доповідачка Людмила Зіньковська  Спеціаліст 1 категорії відділу 

діловодства, контролю та 

звернень громадян 

 

 16. Про внесення  змін  в рішення виконавчого комітету від 29.08.2018 № 299  

 Доповідачка Людмила Зіньковська 

 

 -*- 

 17. Про затвердження переліку осіб, які перебувають на квартирному обліку 

у виконавчому комітеті Старобільської міської ради та пройшли щорічну  

перереєстрацію у 2019 р. 

 Доповідачка Людмила Зіньковська 

 

 

 

 

-*- 

 18. Про надання нецільової матеріальної допомоги  Дубовій Олександрі 



 

Павлівні. 

 Доповідачка Оксана Кленька 

 

 -*- 

 19. Про надання нецільової матеріальної допомоги  Заяц Ніні Олександрівні. 

 Доповідачка Оксана Кленька 

 

 -*- 

 20. Про надання нецільової матеріальної допомоги  Єремєєву Миколі 

Івановичу. 

 Доповідачка Оксана Кленька 

 

 -*- 

 21. Про надання нецільової матеріальної допомоги  Шейко Світлані 

Леонідівні 

 Доповідачка Оксана Кленька 

 

 -*- 

 22. Різне. 
 

 

Керуючий справами(секретар) 

виконавчого комітету                                                               Володимир ЛУГАНСЬКИЙ 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

     

  

     

  

     

  

     

  

     

  

     

  

     

  

     

  
  

              




