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СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

П Р О Т О К О Л № 5
чергового засідання виконавчого комітету 

17 травня 2016 року

Засідання почалось  – 10.00 год.
Засідання закінчилось   – 11.50 год.
Місце проведення: м. Старобільськ, кабінет секретаря міської ради 

Присутні  члени  виконавчого  комітету: Биков  В'ячеслав  Дмитрович,
Кобиляцький  Олександр  Миколайович,  Конкіна  Олена  Андріївна,  Липовий
Роман Олександрович, Фесенко Любов Аркадіївна, Халфін Євген Дмитрович,
Чакіна Ірина Володимирівна,  Чеботарьов Олег Володимирович (запізнився),
Чистікова Наталія Анатоліївна, Чуприна Тетяна Іванівна.

 Відсутні  члени  виконавчого  комітету: Фокіна  Тетяна  Олексіївна  у
відпустці.

Запрошені:  
1.  Соболь  Сергій  Іванович  –  директор комунального  підприємства

«Старобільськбудтехсервіс»;
2.  Коломацька  Галина  Василівна  –  спеціаліст  1  категорії  з  питань

торгівлі та побутового обслуговування населення Старобільської міської ради;
3.  Авраменко  Ольга  Вікторівна  –  начальник  відділу  організаційного

забезпечення виконавчого комітету міської ради;
4.  Ємельянов  Максим  Аркадійович  –  спеціаліст  1  категорії  відділу

правового забезпечення виконавчого комітету міської ради;
5.  Коробець  Ольга  Валентинівна  –  начальник  відділу  реєстрації

виконавчого комітету міської ради;
3.  Липова  Ольга  Володимирівна  -  провідний  спеціаліст  з  питань

комунальної власності,  будівництва та капітального ремонту Старобільської
міської ради;

6.  Луганський  Володимир  Володимирович  -  спеціаліст  I  категорії  з
питань житлово-комунального господарства Старобільської міської ради;

7.  Дем’яненко Ігор Ігоревич (адміністративне правопорушення ст.  197
КУпАП) 

Присутні  на  засіданні  депутати  Старобільської  міської  ради  сьомого
скликання:  Козачок  Олексій  Іванович,  Кривошея  Валентина  Анатоліївна,
Лаврова Раїса Іванівна.

Засідання  виконкому  веде  виконуючий  обов’язки  міського  голови,
секретар міської ради Липовий Р.О.



Слухали:  Про затвердження порядку денного  чергового засідання
виконавчого комітету від 17.05.2016 року.

Інформував: Липовий Р.О.
Результати  голосування:  за  –  9,  проти  –  0,  утримались  –  0.  Рішення

прийнято.
Вирішили: Затвердити порядок денний чергового засідання виконавчого

комітету від 17.05.2016 року:

№ Назва питання Доповідач
1. Звіт  директора  комунального  підприємства

«Старобільськбудтехсервіс» про роботу за 2015 рік 
Соболь С.І.

2. Про  надання  нецільової  матеріальної  допомоги
Клименок А.В.

Конкіна О.А.

3. Про надання нецільової матеріальної допомоги Рипало
Л.М.

Конкіна О.А.

4. Про  надання  нецільової  матеріальної  допомоги
Сафоновій Т.А.

Конкіна О.А.

5. Про  надання  нецільової  матеріальної  допомоги
Семистязі В.В.

Конкіна О.А.

6. Про  внесення  змін  до  додатку  рішення  виконавчого
комітету  міської  ради  від  29.04.2016  №  113  «Про
встановлення  вартості  квитків  на  атракціони  в  КЗ
«Парк культури та відпочинку» Старобільської міської
ради у 2016 році»

Конкіна О.А.

7. Про  внесення  змін  до  штатного  розпису  КЗ  «Парк
культури та відпочинку» Старобільської міської ради

Конкіна О.А.

8. Про  підсумки  роботи  житлово-комунальних
підприємств м.Старобільська в осінньо-зимовий період
2015-2016  років  та  затвердження  заходів  щодо
підготовки житлово-комунального господарства  міста
до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років

Луганський В.В.

9. Про  заходи  щодо  забезпечення  пожежної  безпеки,
санітарно-гігієнічних  норм  і  попередження  загибелі
людей  на  водних  об’єктах  в  місцях  масового
відпочинку населення м.Старобільськ на 2016 рік

Луганський В.В.

10. Про  затвердження  Положення  про  розміщення
контейнерів  для  твердих  побутових  відходів  у
м.Старобільськ та схем розташування контейнерів

Луганський В.В.

11. Про погодження двоставкового  тарифу ТОВ «ДЕМ І
К» на теплову енергію та послуги децентралізованого
опалення для бюджетних установ м.Старобільська

Луганський В.В.

12. Про  розгляд  протоколу  про  адміністративне
правопорушення  складеного  відносно  громадянина
Дем’яненко І.І.

Коробець О.В.

13. Про  реєстрацію  Органу  самоорганізації  населення
«Вуличний  комітет  «Слов’яночка»  та  затвердження
його Положення 

Авраменко О.В.



14. Про  закріплення кімнати у гуртожитку за адресою: пл.
Гоголя,  2/20, м. Старобільськ за дитиною-сиротою та
дитиною, позбавленої батьківського піклування

Авраменко О.В.

15. Про надання  Морозову  П.О.  дозволу  на   реєстрацію
місця  проживання  в  гуртожитку  за  адресою:  

 м. Старобільськ

Авраменко О.В.

16. Про  взяття  на  квартирний облік  до першочергового
списку  виконавчого  комітету  Старобільської  міської
ради Сахно М.А

Авраменко О.В.

17. Про  взяття на квартирний облік до загального списку
виконавчого  комітету  Старобільської  міської  ради
Воробйової В.І.

Авраменко О.В.

18. Про  відмову  Ткаченко  Г.М.  у  взятті  на  квартирний
облік

Авраменко О.В.

19. Про  відмову в наданні  кімнати у  гуртожитку Кудрі
С.М.

Авраменко О.В.

20. Про   відмову  в  наданні  кімнати  у  гуртожитку
Самойленко С.Л.

Авраменко О.В.

21. Про  відмову в наданні кімнати у гуртожитку Розумяк
С.Г.

Авраменко О.В.

22. Про розгляд заяви ФО-п Гавлодського С.О. Коломацька Г.В.
23. Про розгляд заяви ФО-п Лемонджави Т.М. Коломацька Г.В.
24. Про надання згоди ФО-п Капустіну О.О. на відкриття

об’єкту  роздрібної  торгівлі  за  адресою:
вул.Монастирська, 106, м.Старобільськ

Коломацька Г.В.

25. Про надання згоди ФО-п Чесаловій З.П. на відкриття
об’єкту  роздрібної  торгівлі  за  адресою:
вул.Старотаганрогзька, б/н, м.Старобільськ

Коломацька Г.В.

26. Про  розгляд  звернення  Чумаченко  В.В.  щодо
збільшення  площі  орендованого  майна  за  адресою:
вул. Миру, 1А, м.Старобільськ

Липова О.В.

27. Про присвоєння поштово-адресних номерів квартирам,
які  розташовані  за  адресою:  ,
м.Старобільськ

Липова О.В.

28. Про  присвоєння  поштово-адресного  номеру
нежитловому  приміщенню,  розташованому  за
адресою: пл.Базарна, б/н, м.Старобільськ

Липова О.В.

29. Про  надання  згоди  на  укладення  договору  про
утримання  кімнат  №7,  №21  по  вул..  1  Травня,
м.Старобільськ за заявою ОСББ «Імперіал»

Ємельянов М.А.

1.  Слухали:  Звіт  директора  комунального  підприємства
«Старобільськбудтехсервіс» про роботу за 2015 рік.

Інформував:  Соболь С.І.
Результати  голосування:  за  –  9,  проти  –  0,  утримались  –  0.  Рішення

прийнято.



Вирішили: Рішення № 118 «Звіт директора комунального підприємства
«Старобільськбудтехсервіс» про роботу за 2015 рік» додається.

2.  Слухали:  Про  надання  нецільової  матеріальної  допомоги
Клименок А.В.

Інформувала: Конкіна О.А.  
Результати  голосування:  за  –  9,  проти  –  0,  утримались  –  0.  Рішення

прийнято.
Вирішили: Рішення  №  119  «Про  надання  нецільової  матеріальної

допомоги Клименок А.В.» додається.

3. Слухали:  Про надання нецільової матеріальної допомоги Рипало
Л.М.

Інформувала: Конкіна О.А.
Результати  голосування:  за  –  9,  проти  –  0,  утримались  –  0.  Рішення

прийнято.
Вирішили: Рішення  №  120  «Про  надання  нецільової  матеріальної

допомоги Рипало Л.М.» додається.

4.  Слухали:  Про  надання  нецільової  матеріальної  допомоги
Сафоновій Т.А.

Інформувала:  Конкіна О.А.
Результати  голосування:  за  –  9,  проти  –  0,  утримались  –  0.  Рішення

прийнято.
Вирішили: Рішення  №  121  «Про  надання  нецільової  матеріальної

допомоги Сафоновій Т.А.» додається.

5.  Слухали:  Про  надання  нецільової  матеріальної  допомоги
Семистязі В.В.

Інформувала: Конкіна О.А.
Результати  голосування:  за  –  9,  проти  –  0,  утримались  –  0.  Рішення

прийнято.
Вирішили: Рішення  №  122  «Про  надання  нецільової  матеріальної

допомоги Семистязі В.В.» додається.

6.  Слухали:  Про  внесення  змін  до  додатку  рішення  виконавчого
комітету міської ради від 29.04.2016 № 113 «Про встановлення вартості
квитків  на  атракціони  в  КЗ  «Парк  культури  та  відпочинку»
Старобільської міської ради у 2016 році».

Інформувала: Конкіна О.А.
Результати  голосування:  за  –  9,  проти  –  0,  утримались  –  0.  Рішення

прийнято.
Вирішили: Рішення  №  123  «Про  внесення  змін  до  додатку  рішення

виконавчого комітету міської ради від 29.04.2016 № 113 «Про встановлення
вартості  квитків  на  атракціони  в  КЗ  «Парк  культури  та  відпочинку»
Старобільської міської ради у 2016 році» додається.

7.  Слухали:  Про  внесення  змін  до  штатного  розпису  КЗ  «Парк
культури та відпочинку» Старобільської міської ради.

Інформувала: Конкіна О.А.



Результати  голосування:  за  –  9,  проти  –  0,  утримались  –  0.  Рішення
прийнято.

Вирішили: Рішення № 124 «Про внесення змін до штатного розпису КЗ
«Парк культури та відпочинку» Старобільської міської ради» додається.

8.  Слухали:  Про  підсумки  роботи  житлово-комунальних
підприємств м.Старобільська в осінньо-зимовий період 2015-2016 років та
затвердження  заходів  щодо  підготовки  житлово-комунального
господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років.

Інформував: Луганський В.В.
Результати  голосування:  за  –  9,  проти  –  0,  утримались  –  0.  Рішення

прийнято.
Вирішили: Рішення № 125 «Про підсумки роботи житлово-комунальних

підприємств  м.Старобільська  в  осінньо-зимовий  період  2015-2016  років  та
затвердження  заходів  щодо підготовки  житлово-комунального  господарства
міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років» додається.

9.  Слухали:  Про  заходи  щодо  забезпечення  пожежної  безпеки,
санітарно-гігієнічних  норм  і  попередження  загибелі  людей  на  водних
об’єктах в місцях масового відпочинку населення м.Старобільськ на 2016
рік.

Інформував: Луганський В.В.
Результати  голосування:  за  –  9,  проти  –  0,  утримались  –  0.  Рішення

прийнято.
Вирішили: Рішення № 126 «Про заходи щодо забезпечення пожежної

безпеки, санітарно-гігієнічних норм і попередження загибелі людей на водних
об’єктах в місцях масового відпочинку населення м.Старобільськ на 2016 рік»
додається.

10.  Слухали:  Про  затвердження  Положення  про  розміщення
контейнерів  для  твердих  побутових  відходів  у  м.Старобільськ та  схем
розташування контейнерів.

Інформував: Луганський В.В.
Результати  голосування:  за  –  9,  проти  –  0,  утримались  –  0.  Рішення

прийнято.
Вирішили: Рішення  №  127  «Про  затвердження  Положення  про

розміщення контейнерів для твердих побутових відходів у м.Старобільськ та
схем розташування контейнерів» додається.

Конкіна О.А.., член виконавчого комітету Старобільської міської ради,
залишила засідання виконкому міської ради.

11. Слухали:  Про погодження двоставкового тарифу ТОВ «ДЕМ І
К»  на  теплову  енергію  та  послуги  децентралізованого  опалення  для
бюджетних установ м.Старобільська.

Інформував: Луганський В.В. 
Результати  голосування:  за  –  8,  проти  –  0,  утримались  –  0.  Рішення

прийнято.



Вирішили: Рішення № 128 «Про погодження двоставкового тарифу ТОВ
«ДЕМ І К» на теплову енергію та послуги децентралізованого опалення для
бюджетних установ м.Старобільська» додається.

Прибула  на  засідання  виконкому  Конкіна  О.А.,  член  виконавчого
комітету Старобільської міської ради.

12.  Слухали:  Про  розгляд  протоколу  про  адміністративне
правопорушення складеного відносно громадянина Дем’яненко І.І.

Інформувала: Коробець О.В. 
Результати  голосування:  за  –  9,  проти  –  0,  утримались  –  0.  Рішення

прийнято.
Вирішили: Рішення  №  129  «Про  розгляд  протоколу  про

адміністративне  правопорушення  складеного  відносно  громадянина
Дем’яненко І.І.» додається.

Конкіна О.А.., член виконавчого комітету Старобільської міської ради,
залишила засідання виконкому міської ради.

13.  Слухали:  Про  реєстрацію  Органу  самоорганізації  населення
«Вуличний комітет «Слов’яночка» та затвердження його Положення.

Інформувала: Авраменко О.В.
Результати  голосування:  за  –  8,  проти  –  0,  утримались  –  0.  Рішення

прийнято.
Вирішили: Рішення  №  130  «Про  реєстрацію  Органу  самоорганізації

населення  «Вуличний  комітет  «Слов’яночка»  та  затвердження  його
Положення» додається.

14. Слухали: Про  закріплення кімнати у гуртожитку за адресою: пл.
Гоголя,  2/20,  м.  Старобільськ  за  дитиною-сиротою  та  дитиною,
позбавленої батьківського піклування.

Інформувала: Авраменко О.В.
Результати  голосування:  за  –  8,  проти  –  0,  утримались  –  0.  Рішення

прийнято.
Вирішили: Рішення № 131 «Про  закріплення кімнати у гуртожитку за

адресою: пл. Гоголя, 2/20, м. Старобільськ за дитиною-сиротою та дитиною,
позбавленої батьківського піклування» додається.

Прибула  на  засідання  виконкому  Конкіна  О.А.,  член  виконавчого
комітету Старобільської міської ради.

15.  Слухали:  Про надання Морозову П.О.  дозволу на  реєстрацію
місця  проживання  в  гуртожитку  за  адресою:  ,  м.
Старобільськ.

Інформувала: Авраменко О.В.
Результати  голосування:  за  –  9,  проти  –  0,  утримались  –  0.  Рішення

прийнято.
Вирішили: Рішення  № 132  «Про  надання  Морозову  П.О.  дозволу  на

реєстрацію місця проживання в гуртожитку за адресою: , м.
Старобільськ» додається.



16. Слухали:  Про  взяття на квартирний облік до першочергового
списку виконавчого комітету Старобільської міської ради Сахно М.А.

Інформувала: Авраменко О.В.
Результати  голосування:  за  –  9,  проти  –  0,  утримались  –  0.  Рішення

прийнято.
Вирішили: Рішення  №  133  «Про   взяття  на  квартирний  облік  до

першочергового  списку  виконавчого  комітету  Старобільської  міської  ради
Сахно М.А» додається.

17. Слухали: Про  взяття на квартирний облік до загального списку
виконавчого комітету Старобільської міської ради Воробйової В.І.

Інформувала: Авраменко О.В.
Результати  голосування:  за  –  9,  проти  –  0,  утримались  –  0.  Рішення

прийнято.
Вирішили: Рішення  №  134  «Про   взяття  на  квартирний  облік  до

загального  списку  виконавчого  комітету  Старобільської  міської  ради
Воробйової В.І.» додається.

18. Слухали:  Про  відмову Ткаченко Г.М. у взятті на квартирний
облік.

Інформувала: Авраменко О.В.
Результати  голосування:  за  –  9,  проти  –  0,  утримались  –  0.  Рішення

прийнято.
Вирішили: Рішення  № 135  «Про  відмову  Ткаченко  Г.М.  у  взятті  на

квартирний облік» додається.

19. Слухали:  Про  відмову в наданні кімнати у гуртожитку Кудрі
С.М.

Інформувала: Авраменко О.В.
Результати  голосування:  за  –  9,  проти  –  0,  утримались  –  0.  Рішення

прийнято.
Вирішили: Рішення  №  136  «Про   відмову  в  наданні  кімнати  у

гуртожитку Кудрі С.М.» додається.

20.  Слухали:  Про   відмову  в  наданні  кімнати  у  гуртожитку
Самойленко С.Л.

Інформувала: Авраменко О.В.
Виступив: Липовий Р.О., зазначив, що  громадській комісії з житлових

питань  при  виконавчому  комітеті  Старобільської  міської  ради необхідно
більш  детальніше  розглянути  порушене  у  заяві  Самойленко  С.Л.  питання
щодо  надання  кімнати  у  гуртожитку  та  членам  комісії  здійснити  вихід  за
місцем реєстрації Самойленко С.Л.

Результати  голосування:  за  –  9,  проти  –  0,  утримались  –  0.  Рішення
прийнято.

Вирішили: повернути проект рішення на доопрацювання.

21. Слухали: Про  відмову в наданні кімнати у гуртожитку Розумяк
С.Г.

Інформувала: Авраменко О.В.



Результати  голосування:  за  –  9,  проти  –  0,  утримались  –  0.  Рішення
прийнято. 

Вирішили: Рішення  №  137  «Про   відмову  в  наданні  кімнати  у
гуртожитку Розумяк С.Г.» додається.

22. Слухали: Про розгляд заяви ФО-п Гавлодського С.О.
Інформувала: Коломацька Г.В.
Результати  голосування:  за  –  9,  проти  –  0,  утримались  –  0.  Рішення

прийнято.
Вирішили: Рішення  №  138  «Про  розгляд  заяви  ФО-п  Гавлодського

С.О.» додається.

23. Слухали: Про розгляд заяви ФО-п Лемонджави Т.М.
Інформувала: Коломацька Г.В.
Результати  голосування:  за  –  9,  проти  –  0,  утримались  –  0.  Рішення

прийнято.
Вирішили: Рішення № 139 «Про розгляд заяви ФО-п Лемонджави Т.М.»

додається.

24. Слухали: Про надання згоди ФО-п Капустіну О.О. на відкриття
об’єкту  роздрібної  торгівлі  за  адресою:  вул.Монастирська,  106,
м.Старобільськ.

Інформувала: Коломацька Г.В.
Результати  голосування:  за  –  9,  проти  –  0,  утримались  –  0.  Рішення

прийнято.
Вирішили: Рішення № 140 «Про надання згоди ФО-п Капустіну О.О. на

відкриття  об’єкту  роздрібної  торгівлі  за  адресою:  вул.Монастирська,  106,
м.Старобільськ» додається.

Прибув  на  засідання  виконкому  Чеботарьов  О.В.,  член  виконавчого
комітету Старобільської міської ради.

25. Слухали:  Про надання згоди ФО-п Чесаловій З.П. на відкриття
об’єкту  роздрібної  торгівлі  за  адресою:  вул.Старотаганрогзька,  б/н,
м.Старобільськ.

Інформувала: Коломацька Г.В.
Виступила: Фесенко Л.А., зазначила, що спочатку ФО-п Чесаловій З.П.

необхідно оформити право користування земельною ділянкою, а  потім вже
отримувати дозвіл на відкриття об’єкту роздрібної торгівлі.

Результати голосування: за – 8, проти – 1 (Фесенко Л.А.), утримались – 1
(Чуприна Т.І.). Рішення прийнято.

Вирішили: Рішення № 141 «Про надання згоди ФО-п Чесаловій З.П. на
відкриття об’єкту роздрібної торгівлі за адресою: вул.Старотаганрогзька, б/н,
м.Старобільськ» додається.

26.  Слухали:  Про  розгляд  звернення  Чумаченко  В.В.  щодо
збільшення  площі  орендованого  майна  за  адресою:  вул.  Миру,  1А,
м.Старобільськ.

Інформувала: Липова О.В.



Результати голосування:  за  – 10,  проти – 0,  утримались – 0.  Рішення
прийнято.

Вирішили: Рішення  №  142  «Про  розгляд  звернення  Чумаченко  В.В.
щодо  збільшення  площі  орендованого  майна  за  адресою:  вул.  Миру,  1А,
м.Старобільськ» додається.

27. Слухали: Про присвоєння поштово-адресних номерів квартирам,
які розташовані за адресою: , м.Старобільськ.

Інформувала: Липова О.В.
Результати голосування:  за  – 10,  проти – 0,  утримались – 0.  Рішення

прийнято.
Вирішили: Рішення № 143 «Про присвоєння поштово-адресних номерів

квартирам, які розташовані за адресою: , м.Старобільськ»
додається.

28.  Слухали:  Про  присвоєння  поштово-адресного  номеру
нежитловому приміщенню, розташованому за адресою: пл.Базарна,  б/н,
м.Старобільськ.

Інформувала: Липова О.В.
Результати голосування:  за  – 10,  проти – 0,  утримались – 0.  Рішення

прийнято.
Вирішили: Рішення № 144 «Про присвоєння поштово-адресного номеру

нежитловому  приміщенню,  розташованому  за  адресою:  пл.Базарна,  б/н,
м.Старобільськ» додається.

29.  Слухали:  Про  надання  згоди  на  укладення  договору  про
утримання кімнат №7, №21 по вул.. 1 Травня, м.Старобільськ за заявою
ОСББ «Імперіал».

Інформував: Ємельянов М.А.
Виступив:  Липовий  Р.О.,  зазначив,  що  для  вирішення  порушеного

питання по суті необхідна більш детальніша інформація і  питання потрібно
розглянути  в  ширшому  аспекті  відповідно  до  чинного  законодавства.
Запропонував повернути проект рішення на доопрацювання.

Результати голосування:  за  – 10,  проти – 0,  утримались – 0.  Рішення
прийнято.

Вирішили: повернути проект рішення «Про надання згоди на укладення
договору про утримання кімнат №7, №21 по вул.. 1 Травня, м.Старобільськ за
заявою ОСББ «Імперіал» на доопрацювання.

ВИКОНУЮЧИЙ ОБОВ’ЯЗКИ
      МІСЬКОГО ГОЛОВИ,
СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ (оригінал підписано) Р.О. ЛИПОВИЙ



П Е Р Е Л І К
рішень, які було прийнято між засіданнями

виконавчого комітету Старобільської міської ради

№
з/п

Номер
рішенн

я

Дата
прийняття

НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ

1. № 113 29.04.2016
Про встановлення вартості квитків на атракціони в КЗ 
"Парк культури та відпочинку" Старобільської міської 
ради у 2016 році

2. № 114 29.04.2016
Про внесення змін до штатного розпису КЗ "Парк 
культури та відпочинку" Старобільської міської ради 

3. № 115 29.04.2016
Про погодження штатного розкладу КП "Благоустрій 
м.Старобільськ"

4. № 116 29.04.2016

Про погодження калькуляцій по наданню послуг з 
благоустрою, транспортних послуг з робіт по 
благоустрою міста на 2016 рік по 2016 рік по КП 
"Благоустрій м.Старобільськ"

5. № 117 04.05.2016
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
Старобільської міської ради від 22.12.2015 №93 "Про 
створення комісії по обстеженню зелених насаджень"

П Е Р Е Л І К
рішень, які було прийнято на засіданні

виконавчого комітету Старобільської міської ради

№
з/п

Номер
рішення

Дата
прийнятт

я
НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ

1. № 118 17.05.2016
Звіт  директора  комунального  підприємства
«Старобільськбудтехсервіс» про роботу за 2015 рік 

2. № 119 17.05.2016
Про  надання  нецільової  матеріальної  допомоги
Клименок А.В.

3. № 120 17.05.2016
Про  надання  нецільової  матеріальної  допомоги
Рипало Л.М.

4. № 121 17.05.2016
Про  надання  нецільової  матеріальної  допомоги
Сафоновій Т.А.

5. № 122 17.05.2016
Про  надання  нецільової  матеріальної  допомоги
Семистязі В.В.

6. № 123 17.05.2016

Про внесення змін до додатку рішення виконавчого
комітету  міської  ради  від  29.04.2016  №  113  «Про
встановлення  вартості  квитків  на  атракціони  в  КЗ
«Парк  культури  та  відпочинку»  Старобільської
міської ради у 2016 році»

7. № 124 17.05.2016
Про внесення  змін  до  штатного  розпису  КЗ  «Парк
культури та відпочинку» Старобільської міської ради

8. № 125 17.05.2016
Про  підсумки  роботи  житлово-комунальних
підприємств  м.Старобільська  в  осінньо-зимовий



період 2015-2016 років та затвердження заходів щодо
підготовки  житлово-комунального  господарства
міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017
років

9. № 126 17.05.2016

Про  заходи  щодо  забезпечення  пожежної  безпеки,
санітарно-гігієнічних норм і  попередження загибелі
людей  на  водних  об’єктах  в  місцях  масового
відпочинку населення м.Старобільськ на 2016 рік

10. № 127 17.05.2016
Про  затвердження  Положення  про  розміщення
контейнерів  для  твердих  побутових  відходів  у
м.Старобільськ та схем розташування контейнерів

11. № 128 17.05.2016
Про погодження двоставкового тарифу ТОВ «ДЕМ І
К» на теплову енергію та послуги децентралізованого
опалення для бюджетних установ м.Старобільська

12. № 129 17.05.2016
Про  розгляд  протоколу  про  адміністративне
правопорушення  складеного  відносно  громадянина
Дем’яненко І.І.

13. № 130 17.05.2016
Про  реєстрацію  Органу  самоорганізації  населення
«Вуличний  комітет  «Слов’яночка»  та  затвердження
його Положення 

14. № 131 17.05.2016

Про  закріплення кімнати у гуртожитку за адресою:
пл.  Гоголя,  2/20,  м.  Старобільськ  за  дитиною-
сиротою  та  дитиною,  позбавленої  батьківського
піклування

15. № 132 17.05.2016
Про надання Морозову П.О. дозволу на  реєстрацію
місця проживання в гуртожитку за  адресою: 

, м. Старобільськ

16. № 133 17.05.2016
Про  взяття на квартирний облік до першочергового
списку виконавчого комітету Старобільської міської
ради Сахно М.А

17. № 134 17.05.2016
Про   взяття  на  квартирний  облік  до  загального
списку виконавчого комітету Старобільської міської
ради Воробйової В.І.

18. № 135 17.05.2016
Про  відмову Ткаченко Г.М. у взятті на квартирний
облік

19. № 136 17.05.2016
Про  відмову в наданні кімнати у гуртожитку Кудрі
С.М.

20. № 137 17.05.2016
Про   відмову  в  наданні  кімнати  у  гуртожитку
Розумяк С.Г.

21. № 138 17.05.2016 Про розгляд заяви ФО-п Гавлодського С.О.
22. № 139 17.05.2016 Про розгляд заяви ФО-п Лемонджави Т.М.

23. № 140 17.05.2016
Про надання згоди ФО-п Капустіну О.О. на відкриття
об’єкту  роздрібної  торгівлі  за  адресою:
вул.Монастирська, 106, м.Старобільськ

24. № 141 17.05.2016
Про надання згоди ФО-п Чесаловій З.П. на відкриття
об’єкту  роздрібної  торгівлі  за  адресою:



вул.Старотаганрогзька, б/н, м.Старобільськ

25. № 142 17.05.2016
Про  розгляд  звернення  Чумаченко  В.В.  щодо
збільшення  площі  орендованого  майна  за  адресою:
вул. Миру, 1А, м.Старобільськ

26. № 143 17.05.2016
Про  присвоєння  поштово-адресних  номерів
квартирам, які розташовані за адресою: 

, м.Старобільськ

27. № 144 17.05.2016
Про  присвоєння  поштово-адресного  номеру
нежитловому  приміщенню,  розташованому  за
адресою: пл.Базарна, б/н, м.Старобільськ

   КЕРУЮЧА СПРАВАМИ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ (оригінал підписано) Н.А. ЧИСТІКОВА
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