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СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

el

ПРОТОКОЛ
десятої сесії Старобільської міської ради

ob

27 липня 2016 року

st

ar

Всього обрано депутатів – 26
Присутні – 23
Відсутні – 3
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g.
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Сесія розпочала роботу о 10 год. 00 хв.
Список депутатів, які взяли участь в роботі пленарного засідання десятої
сесії міської ради 27.07.2016 року додається на 1 арк.
Відповідно до пункту 12 статті 46 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада правомочна вирішувати усі питання,
віднесені до її компетенції.
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Слухали: Про проведення пленарного засідання десятої сесії
Старобільської міської ради, як це передбачено Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні».
Інформував: Липовий Р.О.
Результати голосування: за – 23, проти – 0, утримались – 0. Рішення
прийнято.
Вирішили: Прийняти пропозицію.

st

Сесію міської ради відкрив в.о. міського голови, секретар міської ради
Липовий Р.О.
На початку роботи присутні виконали Державний Гімн України.
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Слухали: Про обрання лічильної комісії.
Інформував:
Липовий Р.О., який запропонував обрати лічильну
комісію у складі 3 (трьох) осіб.
Персонально:
1. Кривошея Валентина Анатоліївна
2. Малахов Віктор Вікторович
3. Моложон Микола Анатолійович
Які будуть пропозиції від депутатів?
Хто за те, щоб лічильну комісію обрати в запропонованому складі, прошу
голосувати.
Результати голосування: за – 23, проти – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: Прийняти пропозицію.
Слухали: Про обрання Секретаріату сесії.
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Інформував:
Липовий Р.О., який запропонував обрати Секретаріат
сесії у складі 1 (однієї) особи.
Персонально:
1. Лаврова Раїса Іванівна.
Немає зауважень?
Які будуть пропозиції від депутатів?
Хто за те, щоб обрати секретаріат у запропонованому складі, прошу
голосувати.
Результати голосування: за – 23, проти – 0, утримались – 0. Рішення
прийнято.
Вирішили: Прийняти пропозицію.
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Прошу членів секретаріату і лічильної комісії зайняти свої місця.
/Депутат Приходько М.І. покинула зал засідань,
В залі присутні 22 депутата/
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Слухали: Про прийняття порядку денного пленарного засідання десятої
сесії Старобільської міської ради за основу.
Інформував: Липовий Р.О.
Результати голосування за прийняття порядку денного за основу: за – 22,
проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято.
Вирішили: Прийняти порядок денний пленарного засідання десятої сесії
Старобільської міської ради за основу:
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1. Про затвердження звіту по виконанню міського бюджету за ІІ квартал
2016 року.
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2. Про затвердження Програми по охороні культурної спадщини м.
Старобільськ.
3. Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік.
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підсумки
роботи
житлово-комунальних
підприємств
4. Про
м. Старобільська в осінньо-зимовий період 2015-2016 рр. і заходах щодо
підготовки об’єктів житлової та соціальної сфери до роботи в осінньозимовий період 2016-2017рр.
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5. Про передачу житлового будинку за адресою: м. Старобільськ,
вул.Залізнична, 11 на баланс об’єднанню співвласників багатоквартирних
будинків «Залізничник-11».
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6. Про розгляд звернення депутата Старобільської міської ради сьомого
скликання Усачової О.С. щодо включення її до складу постійної комісії
міської ради з питань інфраструктури міста.
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7. Про розгляд звернення ректора ДЗ «Луганський національний
університет ім. Т.Г.Шевченка щодо надання згоди на реконструкцію та
оренду об’єкту нерухомості за адресою: м. Старобільськ, вул.
Залізнична,1.
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8. Про затвердження звіту
про експертну грошову
оцінку та
продаж земельної ділянки
несільськогосподарського призначення,
загальною площею 0,0173 га, що підлягає продажу у власність без
проведення аукціону ФОП Краснянському Володимиру Миколайовичу
(1/2 ч) та гр. України Лінник Катерині Миколаївні (1/2 ч) для
обслуговування магазину за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ,
пл. Базарна, 1г.
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9. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж
земельної ділянки
несільськогосподарського призначення, загальною
площею 0,8191 га, що підлягає продажу без проведення аукціону ФОП
Скотнікову Сергію Віталійовичу для обслуговування складського
приміщення за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ,
вул.
Південна,73.
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10.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка
передається у власність громадянину України Д
для обслуговування житлового будинку і господарських
будівель, яка розташована за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ,
.
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11.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка
передається у власність громадянину України Б
для
обслуговування житлового будинку і
господарських будівель, яка розташована за адресою: Луганська обл., м.
Старобільськ,
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12.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в користування Управління капітального будівництва Луганської
обласної державної адміністрації
для розміщення комплексної
трансформаторної підстанції та дизель-генераторів площею 0,0100 га, що
розташована за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, м.
Старобільськ, вул. І. М. Світличного, б/н.
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13.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання
документів, що посвідчують право оренди на земельну ділянку, яка
підлягає поділу гр. Стефанову Володимиру Геннадійовичу для
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м.

g.

обслуговування телерадіомайстерні за адресою: Луганська обл.,
Старобільськ, пл. Базарна, 7.
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14.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості), яка передається в оренду громадянину РФ З
для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд терміном на 2 (два) роки, що
розташована за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ,
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15.Про надання громадянам України Чолокян Альвіні Сімонівні, Цатрян
Едгару Сімоновичу, Цатрян Соні Єрібеківні дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, із зміною
цільового призначення, яка надається у спільну часткову оренду за
адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Трудова, 44б.
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16.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право оренди
на земельні ділянки, яка підлягає поділу ТОВ «Старобільський
консервний завод» за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ,
пл. Товарна, 3.
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17.Про надання ПАТ «Луганське регіональне управління автобусних
станцій» дозволу на передачу в суборенду земельних ділянок на
підставі
договору
оренди
землі
від
13.01.2009
року
№251101/040925100001 ПП Ложечці О.С., ПП Мартинюк В. С., ПП
Волковій Т. С., ПП Геніну В. В. ПП Проданчук О. А. гр. Чумаченко В. В.
що розташовані за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, пл.
Базарна, 1-А.
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18.Про припинення громадянину України Шейко Олександру Івановичу
права користування земельною ділянкою наданою на підставі договору
оренди землі №251101/040925100020 від 21.05.2009 року для ведення
городництва за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Лугова,б/н.
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19.Про розгляд клопотання Старобільського обласного спортивнотехнічного клубу Товариства сприяння обороні України щодо надання
дозволу для проведення тренувальних заїздів та змагань з мотокросу на
земельній ділянці розташованої в районі вулиці Лесі Українки (Жукова),
м. Старобільськ.
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20.Різне.
/до залу засідань повернулась депутат Приходько М.І.,
в залі присутні 23 депутата/
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Шановні депутати!
Які будуть пропозиції, зміни до порядку денного?
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Виступив: Кондратьєв О.Л., який звернув увагу, що в порядку денному,
який був розданий депутатам, питання №18 та №19 ідентичні.
Слухали: Липового Р.О., який пояснив, що це технічна помилка та
продиктував депутатам
питання №19: «Про розгляд клопотання
Старобільського обласного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння
обороні України щодо надання дозволу для проведення тренувальних заїздів та
змагань з мотокросу на земельній ділянці розташованої в районі вулиці Лесі
Українки (Жукова), м. Старобільськ»
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Слухали: Липового Р.О., який запропонував питання №7 «Про розгляд
звернення ректора ДЗ «Луганський національний університет ім. Т.Г.Шевченка
щодо надання згоди на реконструкцію та оренду об’єкту нерухомості за
адресою: м. Старобільськ, вул. Залізнична,1» розглянути другим питанням.
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Шановні депутати!
Які будуть ще пропозиції щодо до порядку денного?
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Шановні депутати! Пропоную голосувати за кожну пропозицію окремо.
Хто за те, щоб питання №19 порядку денного включити в новій редакції, прошу
голосувати.
Результати голосування: за – 22, проти – 0, утримались – 1. Рішення
прийнято.
Вирішили: питання №19 порядку денного: «Про розгляд клопотання
Старобільського обласного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння
обороні України щодо надання дозволу для проведення тренувальних заїздів та
змагань з мотокросу на земельній ділянці розташованої в районі вулиці Лесі
Українки (Жукова), м. Старобільськ»
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Шановні депутати! Хто за те, щоб питання №7 розглянути другим
питанням порядку денного, прошу голосувати.
Результати голосування: за – 23, проти – 0, утримались – 0. Рішення
прийнято.
Вирішили: питання №7 «Про розгляд звернення ректора ДЗ «Луганський
національний університет ім. Т.Г.Шевченка щодо надання згоди на
реконструкцію та оренду об’єкту нерухомості за адресою: м. Старобільськ, вул.
Залізнична,1» розглянути другим питанням порядку денного.
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Слухали: Про затвердження порядку денного пленарного засідання
десятої сесії Старобільської міської ради в цілому.
Інформував: Липовий Р.О.
Результати голосування по затвердженню порядку денного в цілому: за –
23, проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято.
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Вирішили: Прийняти порядок денний пленарного засідання десятої сесії
Старобільської міської ради в цілому.

el

В.о. міського голови, секретар міської ради Липовий Р.О. зазначив, що
згідно ст.25 Регламенту міської ради встановлено такі обмеження часу: для
доповіді до 30 хвилин, для виступу у дебатах до 5 хвилин, для відповідей на
питання доповідачу до 10 хвилин, для довідок та питань до 3 хвилин.
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Слухали перше питання порядку денного: Про затвердження звіту по
виконанню міського бюджету за ІІ квартал 2016 року.
Інформувала: Конкіна О.А. – заступник міського голови з фінансових
питань – головний бухгалтер, яка ознайомила депутатів із звітом по виконанню
міського бюджету за ІІ квартал 2016 року та запропонувала на розгляд
депутатам проект рішення.
Результати голосування за основу: за – 23, проти – 0, утримались – 0.
Виступила: Приходько М.І. – голова постійної комісії міської ради з
питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності,
яка ознайомила депутатів з висновками комісії.
Результати голосування в цілому: за – 23, проти – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №10/1 додається.
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Слухали друге питання порядку денного: Про розгляд звернення
ректора ДЗ «Луганський національний університет ім. Т.Г.Шевченка щодо
надання згоди на реконструкцію та оренду об’єкту нерухомості за адресою: м.
Старобільськ, вул. Залізнична,1.
Інформував: Липовий Р.О.
Результати голосування за основу: за – 23, проти – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
Слухали: Липового Р.О., який доповів про необхідність внести зміни в
свідоцтво на право власності в частині назви об’єкту.
Виступила: Лаврова Р.І., яка запропонувала внести зміни також до
Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою по
вул. Залізнична,1.
Виступила: Барабаш С.О., яка запропонувала п.4 даного проекту рішення
доповнити словами: «погодивши договір з головами постійних комісій».
Результати голосування в цілому із запропонованими змінами: за – 23,
проти – 0, утримались – 0.
Вирішили: Рішення №10/2 (із запропонованими змінами) додається.
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Слухали трете питання порядку денного: Про затвердження Програми
по охороні культурної спадщини м. Старобільськ.
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/ зал засідань покинув депутат Малахов В.В.,
в залі присутні 22 депутата/
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Інформувала: Конкіна О.А. ознайомила депутатів з Програмою по
охороні культурної спадщини м. Старобільськ та запропонувала проект
рішення.
Результати голосування за основу: за – 23, проти – 0, утримались – 0.
/дискусія депутатів/
Результати голосування в цілому: за – 19, проти – 0, утримались – 4.
Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №10/3 додається.
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Слухали четверте питання порядку денного: Про внесення змін до
міського бюджету на 2016 рік.
Інформувала: Конкіна О.А., яка ознайомила депутатів із змінами, які
необхідно внести до міського бюджету на 2016 рік.
Результати голосування за основу: за –22, проти – 0, утримались – 0.
Виступила: Приходько М.І. – голова постійної комісії міської ради з
питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності,
яка ознайомила депутатів з висновками комісії.

sk

/дискусія депутатів/

el

/ до залу засідань повернувся депутат Малахов В.В.,
в залі присутні 23 депутата/

st
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Результати голосування в цілому: за –23, проти – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №10/4 додається.
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Слухали п’яте питання порядку денного: Про підсумки роботи
житлово-комунальних підприємств м. Старобільська в осінньо-зимовий період
2015-2016 рр. і заходах щодо підготовки об’єктів житлової та соціальної сфери
до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017рр.
Інформував: Халфін Є.Д. – в.о. директора РКП «Старобільськвода».
Інформувала: Кривошея В.А. – заступник директора КП «Благоустрій м.
Старобільськ».
/зал засідань покинули депутати Демковський С.П., Козачок О.І., Толок
М.В., Трубачов С.А., в залі засідань присутні 19 депутатів/
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Результати голосування за основу: за – 19, проти – 0, утримались – 0.
Результати голосування в цілому: за – 19, проти – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №10/5 додається.
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Слухали шосте питання порядку денного: Про передачу житлового
будинку за адресою: м. Старобільськ, вул.Залізнична, 11 на баланс об’єднанню
співвласників багатоквартирних будинків «Залізничник-11».
Інформував: Плясуля О.Д. – спеціаліст І категорії міської ради з питань
ЖКГ, який ознайомив депутатів із заявою голови ОСББ «Залізничник»
Луганського В. С. щодо передачі житлового будинку на баланс ОСББ.
Результати голосування за основу: за – 19, проти – 0, утримались – 0.
Результати голосування в цілому: за – 19, проти – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №10/6 додається.
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Слухали сьоме питання порядку денного: Про розгляд звернення
депутата Старобільської міської ради сьомого скликання Усачової О.С. щодо
включення її до складу постійної комісії міської ради з питань інфраструктури
міста.
Інформував: Липовий Р.О.
Результати голосування за основу: за – 19, проти – 0, утримались –0.
Результати голосування в цілому: за – 19, проти – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: Включити депутата міської ради Усачову О.С. до складу
постійної комісії з питань інфраструктури міста.
Рішення №10/7 додається.
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Шановні депутати! Переходимо до розгляду земельних питань.
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Слухали восьме питання порядку денного: Про затвердження звіту
про
експертну
грошову
оцінку та продаж земельної ділянки
несільськогосподарського призначення, загальною площею 0,0173 га, що
підлягає продажу у власність без проведення аукціону ФОП Краснянському
Володимиру Миколайовичу (1/2 ч) та гр. України Лінник Катерині Миколаївні
(1/2 ч) для
обслуговування магазину за
адресою: Луганська обл., м.
Старобільськ, пл. Базарна, 1г.
Інформувала: Чакіна І.В. – начальник відділу земельних відносин.

g.

/зал засідань покинула депутат Михайлова Н.Є.,
в залі присутні 18 депутатів/
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Результати голосування за основу: за – 18, проти – 0, утримались – 0.
Результати голосування в цілому: за – 17, проти – 0, утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №10/8 додається.
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Слухали дев’яте питання порядку денного: Про затвердження звіту
про експертну
грошову оцінку та
продаж земельної ділянки
несільськогосподарського призначення, загальною площею 0,8191 га, що
підлягає продажу без проведення аукціону ФОП Скотнікову Сергію
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/до залу засідань повернулась депутат Михайлова Н.Є.,
в залі присутні 19 депутатів/

.l

g.

Віталійовичу для обслуговування складського приміщення за адресою:
Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Південна,73.
Інформувала: Чакіна І.В.
Результати голосування за основу: за – 18, проти – 0, утримались – 0.
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Результати голосування в цілому: за – 18, проти – 0, утримались – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №10/9 додається.
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Слухали десяте питання порядку денного: Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості), яка передається у власність громадянину України
Д
для обслуговування житлового будинку і
господарських будівель, яка розташована за адресою: Луганська обл., м.
Старобільськ,
.
Інформувала: Чакіна І.В.
Результати голосування за основу: за – 19, проти – 0, утримались – 0.
Результати голосування в цілому: за – 19, проти – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №10/10 додається.
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Слухали одинадцяте питання порядку денного: Про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості), яка передається у власність громадянину
України Б
для обслуговування житлового
будинку і господарських будівель, яка розташована за адресою: Луганська обл.,
м. Старобільськ,
.
Інформувала: Чакіна І.В.
Результати голосування за основу: за – 19, проти – 0, утримались – 0.
Результати голосування в цілому: за – 19, проти – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №10/11 додається.
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Слухали дванадцяте питання порядку денного: Про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування
Управління капітального будівництва Луганської обласної державної
адміністрації для розміщення комплексної трансформаторної підстанції та
дизель-генераторів площею 0,0100 га, що розташована за адресою: Луганська
обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. І. М. Світличного, б/н.
Інформувала: Чакіна І.В.
Результати голосування за основу: за – 19, проти – 0, утримались – 0.
Результати голосування в цілому: за – 19, проти – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №10/ 12 додається.
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Слухали тринадцяте питання порядку денного: Про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що
посвідчують право оренди на земельну ділянку, яка підлягає поділу гр.
Стефанову Володимиру Геннадійовичу для обслуговування телерадіомайстерні
за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, пл. Базарна, 7.
Інформувала: Чакіна І.В.
Результати голосування за основу: за – 19, проти – 0, утримались – 0.
Результати голосування в цілому: за – 19, проти – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №10/13 додається.
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Слухали чотирнадцяте питання порядку денного: Про надання
дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка передається в
оренду громадянину РФ З
для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд
терміном на 2 (два) роки, що розташована за адресою: Луганська обл., м.
Старобільськ,
.
Інформувала: Чакіна І.В.
Результати голосування за основу: за – 19, проти – 0, утримались – 0.
Результати голосування за основу: за – 18, проти – 1, утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №10/14 додається.
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Слухали п’ятнадцяте питання порядку денного: Про надання
громадянам України Чолокян Альвіні Сімонівні, Цатрян Едгару Сімоновичу,
Цатрян Соні Єрібеківні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, із зміною цільового призначення, яка надається
у спільну часткову оренду за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул.
Трудова, 44б.
Інформувала: Чакіна І.В.
Результати голосування за основу: за – 19, проти – 0, утримались – 0.
/зал засідань покинув депутат Чуприна В.О.,
в залі присутні 18 депутатів/
Результати голосування в цілому: за – 11, проти – 0, утримались – 7.
Рішення не прийнято.
/дискусія депутатів/
Виступив: Авдєєнко В.І., який пояснив депутатам про необхідність
прийняття даного рішення та запропонував переголосувати за дане питання.
/до залу засідань повернулись депутат Чуприна В.О. та Трубачов С.А.,
в залі присутні 20 депутатів/
Результати повторного голосування в цілому: за – 14, проти – 0,
утримались – 6. Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №10/15 додається.

sk
.l
g.
ua

ar

ob

el

Слухали шістнадцяте питання порядку денного: Про надання дозволу
на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання
документів, що посвідчують право оренди на земельні ділянки, яка підлягає
поділу ТОВ «Старобільський консервний завод» за адресою: Луганська обл., м.
Старобільськ, пл. Товарна, 3.
Інформувала:
Чакіна І.В.
Результати голосування за основу: за – 20, проти – 0, утримались – 0.
Результати голосування в цілому: за – 20, проти – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №10/16 додається.
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Слухали сімнадцяте питання порядку денного: Про надання ПАТ
«Луганське регіональне управління автобусних станцій» дозволу на передачу
в суборенду земельних ділянок на підставі договору оренди землі від 13.01.2009
року №251101/040925100001 ПП Ложечці О.С., ПП Мартинюк В. С., ПП
Волковій Т. С., ПП Геніну В. В. ПП Проданчук О. А. гр. Чумаченко В. В. що
розташовані за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, пл. Базарна, 1-А.
Інформувала:
Чакіна І.В.
Результати голосування за основу: за – 20, проти – 0, утримались – 0.
Результати голосування в цілому: за – 18, проти – 0, утримались – 2.
Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №10/17 додається.
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Слухали вісімнадцяте питання порядку денного: Про припинення
громадянину України Шейко Олександру Івановичу права користування
земельною ділянкою наданою на підставі договору оренди землі
№251101/040925100020 від 21.05.2009 року для ведення городництва за
адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Лугова,б/н.
Інформувала:
Чакіна І.В.
Результати голосування за основу: за – 20, проти – 0, утримались – 0.
Результати голосування в цілому: за – 20, проти – 0, утримались – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення №10/18 додається.
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Слухали дев’ятнадцяте питання порядку денного: Про розгляд
клопотання Старобільського обласного спортивно-технічного клубу Товариства
сприяння обороні України щодо надання
дозволу для проведення
тренувальних заїздів та змагань з мотокросу на земельній ділянці розташованої
в районі вулиці Лесі Українки (Жукова), м. Старобільськ.
Інформувала:
Чакіна І.В.
Результати голосування за основу: за – 20, проти – 0, утримались – 0.
Виступив: Чуприна В.О.- секретар постійної комісії міської ради з питань
земельних відносин та охорони навколишнього середовища, який ознайомив
депутатів з висновками комісії, а саме не заперечувати щодо проведення в
районі вул. Лесі Українки (Жукова)
тренувальних заїздів та змагань з
мотокросу щодня з 10.00 до 18.00.
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Виступила: Лаврова Р.І., яка запропонувала свій проект рішення, в якому:
«Не заперечувати щодо проведення в районі вул. Лесі Українки (Жукова)
тимчасово тренувальних заїздів та змагань з мотокросу три дні на тиждень, а
саме у вівторок, четвер та суботу з 11.00 до 17.00. до затвердження схем
розміщення під індивідуальну забудову житлових будинків та господарських
будівель по вул. Лесі Українки.
Виступила: Барабаш С.О., яка повідомила про необхідність розгляду
даного питання не на комісії з питань земельних відносин та охорони
навколишнього середовища, а на комісії з питань депутатської діяльності,
законності, правопорядку та інформації.
/дискусія депутатів/
Результати голосування в цілому за пропозицію депутата Лаврової Р.І.:
за – 11, проти – 0, утримались – 9. Рішення не прийнято.
Результати голосування в цілому за пропозицію постійної комісії:
за – 11, проти – 1, утримались – 8. Рішення не прийнято.
/дискусія депутатів/
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/до залу засідань повернувся депутат Толок М.В.,
в залі присутній 21 депутат/
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Виступив: Липовий Р.О., який запропонував проект рішення: «Не
заперечувати щодо проведення в районі вул. Лесі Українки (Жукова)
тренувальних заїздів та змагань з мотокросу у п’ятницю, суботу та неділю з
10.00 до 18.00 години до затвердження схем розміщення під індивідуальну
забудову житлових будинків та господарських будівель по вул. Лесі Українки».
Результати голосування в цілому за пропозицію Липового Р.О.:
за – 15, проти – 0, утримались – 6. Рішення прийнято.
Вирішили: Не заперечувати щодо проведення в районі вул. Лесі Українки
(Жукова) тренувальних заїздів та змагань з мотокросу у п’ятницю, суботу та
неділю з 10.00 до 18.00 години до затвердження схем розміщення під
індивідуальну забудову житлових будинків та господарських будівель по вул.
Лесі Українки
Рішення №10/19 додається.
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Шановні депутати, переходимо до розділу «Різне».

sk

.l

Слухали: Липовий Р.О. повідомив депутатам про підготовлений звіт про
роботу Виконавчого комітету за період з січня по червень 2016 року і всі
бажаючі отримають його електронною поштою.
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Пленарне засідання десятої сесії Старобільської міської ради сьомого
скликання завершило свою роботу.
Присутні виконали Державний Гімн України.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Р.О. Липовий

