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 СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 
П Р О Т О К О Л  № 11/2019 

чергового засідання виконавчого комітету  
 

  19 грудня 2019 року 
 

Початок  – 10.00 год. 

Закінчення   – 11.10 год. 

Загальна кількість членів виконавчого комітету міської ради – 14. 

Загальна кількість членів виконавчого комітету міської ради, які 

зареєструвалися для участі у засіданні - 8. 

Місце проведення: м. Старобільськ, вул.Центральна, 36, міська рада, 

кабінет міського голови (№ 207).  
 

Присутні члени виконавчого комітету: Яна Літвінова, Світлана Барабаш,  

Оксана Кленька, Володимир Луганський, Юлія Челганова, Вячеслав Биков, 

Тетяна  Фокіна, Євген Халфін. 
 

Відсутні члени виконавчого комітету: Анатолій Ковальов, Любов Фесенко, 

Тетяна Чуприна, Олег Пісков, Олександр Лиманський, Дмитро Носаль. 
 

Присутні на засіданні:  

- Наталія Владимирова  –  начальник відділу діловодства, контролю та 

звернень громадян виконавчого комітету міської ради. 

 

Головує на засіданні:  міський голова Яна Літвінова. 
 

Рішеннями Старобільської міської ради від 19.11.2015 № 1/9 «Про 

утворення виконавчого комітету Старобільської міської ради сьомого 

скликання із змінами внесеними рішеннями Старобільської міської ради від  

31.08. 2017 № 29/2 (із змінами) «Про внесення змін та доповнень до чисельності 

та персонального складу виконавчого комітету Старобільської міської ради 

сьомого скликання», від 19.10.2017 № 33/5 «Про звільнення заступника 

міського голови з питань діяльності   виконавчих   органів Старобільської 

міської ради», від  16.08.2018 № 47/1 «Про затвердження керуючого справами 

(секретаря)  виконавчого комітету Старобільської міської ради Луганського 

В.І.», від 20.09.2018 № 48/1 «Про внесення змін до персонального складу 

виконавчого комітету Старобільської міської ради Луганської області сьомого 

скликання», від 20.12.2018 № 51/1 «Про внесення змін до персонального складу 

виконавчого комітету Старобільської міської ради сьомого скликання» 

визначений кількісний склад виконавчого комітету Старобільської міської ради 

у кількості 14 осіб та затверджений його персональний склад.  
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Відповідно до ст.53 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», засідання є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини 

від загального складу виконавчого комітету. У відповідності до ст.53 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» є необхідний кворум для 

проведення засідання виконавчого комітету міської ради, що зафіксовано 

листом реєстрації від 19.12.2019 року (додається до протоколу). 

Головуючий на засіданні виконавчого міський голова Яна Літвінова  

запропонувала розпочати засідання виконавчого комітету Старобільської 

міської ради. 

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

прийнято. 

Вирішили: Розпочати чергове засідання виконавчого комітету 

Старобільської міської ради. 
 

Слухали: Про затвердження порядку денного чергового засідання 
виконавчого комітету Старобільської міської ради від 19.12.2019 року.  

Інформувала:  Яна Літвінова   

Результати голосування за основу та в цілому: за – 8, проти – 0, 

утримались – 0.  

Рішення прийнято. 

Вирішили: Прийняти порядок денний чергового засідання виконавчого 

комітету від 19.12.2019 року: 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СТАРОБІЛЬСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ 

 

1. Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Старобільської   

міської   ради  на  1  квартал  2020  року. 

 Доповідач Володимир Луганський  

 

 Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету 

 

2. Про  надання  дозволу на торгівлю новорічними ялинками. 

 Доповідачка Галина Коломацька  Спеціаліст 1 категорії з питань 

торгівлі та побутового 

обслуговування населення 

 

3. Про  надання  дозволу на торгівлю новорічними ялинками. 

 Доповідачка Галина Коломацька 

 

 -*- 

4. Про затвердження актів обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню у м. Старобільськ. 

 Доповідач Олександр Плясуля  

 

 Спеціаліст 1 категорії з питань 

ЖКГ відділу з питань ЖКГ та 

ком.майна 
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5. 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 

 

6. Про  присвоєння  поштово-адресних номерів нежитловим приміщенням, 

розташованим  у  будинку   за    адресою:   м.Старобільськ,  вул. Руднєва, 

буд. № 21. 

 Доповідачка Ольга Липова 

 

 -*- 

7. Про присвоєння  нового поштово-адресного  номеру  комплексу за  адресою: 

м. Старобільськ,  вул.  Велика Садова (колишня вул. ІІІ Інтернаціоналу), 

буд. 8. 

 Доповідачка Ольга Липова 

 

 -*- 

8. Про  закріплення кімнати  у гуртожитку за адресою:  

 за дитиною позбавленої батьківського піклування Григоренко Валерією 

Юріївною. 

 Доповідачка Ольга Липова 

 

 -*- 

9. Про  внесення  змін  в  рішення  виконавчого  комітету   Старобільської  

міської  ради від   27.09.2016    № 212    «Про   передачу   у    приватну   

власність   жилих приміщень у гуртожитку за  адресою: м. Старобільськ 

».    

 Доповідачка Ольга Липова 

 

 -*- 

10. Про   затвердження звіту про незалежну оцінку нерухомого майна 

комунальної власності - житлового будинку, загальною площею 66,0 кв. м за 

адресою: м. Старобільськ, вул. Червоне містечко, буд.7. 

 Доповідачка Ольга Липова 

 

 -*- 

11. Про   затвердження звіту про незалежну оцінку нерухомого майна 

комунальної власності - квартири загальною площею 16,8 кв.м, за адресою: 

м. Старобільськ, вул. Айдарська, буд.11, кв.1. 

 Доповідачка Ольга Липова 

 

 -*- 

12. Про  погодження Актів про списання багатоквартирних будинків з балансу  

КП «Благоустрій м.Старобільськ» Старобільської міської ради Луганської 

області. 

 Доповідачка Ольга Липова 

 

 

 -*- 
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13. Про взяття на квартирний облік Возняка Владислава Володимировича. 

 Доповідачка Людмила Зіньковська  Спеціаліст 1 категорії відділу 

діловодства, контролю та 

звернень громадян 

 

14. Про внесення  змін  в рішення виконавчого комітету від 25.12.1991 № 373.  

 Доповідачка Людмила Зіньковська 

 

 -*- 

15. Про  зняття з квартирного  обліку Ткаченка Віталія Миколайовича. 

 Доповідачка Людмила Зіньковська 

 

 -*- 

16. Про  зняття з квартирного  обліку Абіятова Володимира Олександровича. 

 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 затвердження фінансового плану комунального підприємства    

«Благоустрій м.Старобільськ» Старобільської міської ради на 2020 рік 

 Доповідач 

 

Співдопові 

дачка 

Олексій Скляров 

 

Оксана Кленька 

 Головний бухгалтер КП 

«Благоустрій м.Старобільськ» 

Провідний спеціаліст з 

бухгалтерського обліку – 

заступник головного 

бухгалтера, в.о.заступника 

міського голови з фінансових 

питань, головного бухгалтера 

 

19. Про розгляд проєкту рішення «Про міський бюджет міста Старобільськ на 

2020 рік» та прогнозу міського бюджету міста Старобільськ на наступні за 

плановим два бюджетні періоди (2021-2022 роки). 

 Доповідач Оксана Кленька 

 

 Провідний спеціаліст з 

бухгалтерського обліку – 

заступник головного 

бухгалтера, в.о.заступника 

міського голови з фінансових 

питань, головного бухгалтера 

 

20. Про безоплатну передачу майна з балансу виконавчого комітету 

Старобільської міської ради на баланс КП «Благоустрій м.Старобільськ» 

Старобільської міської ради.  

 Доповідачка Оксана Кленька  -*- 
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21. Про надання нецільової матеріальної допомоги  Олійнику Юрію 

Володимировичу. 

 Доповідачка Оксана Кленька 

 

 -*- 

22. Про надання нецільової матеріальної допомоги  Черв’як Ірині Дмитрівні. 

 Доповідачка Оксана Кленька 

 

 -*- 

23. Про надання нецільової матеріальної допомоги  Рябіковій Людмилі 

Петрівні. 

 Доповідачка Оксана Кленька 

 

 -*- 

24. Про надання нецільової матеріальної допомоги  Квітко Раїсі Григорівні. 

 Доповідачка Оксана Кленька 

 

 -*- 

25. Про надання нецільової матеріальної допомоги  Кисельову Віталію 

Миколайовичу. 

 Доповідачка Оксана Кленька 

 

 -*- 

26. Про надання нецільової матеріальної допомоги  Удовиченку Дмитру 

Олексійовичу. 

 Доповідачка Оксана Кленька 

 

 -*- 

27. Про надання нецільової матеріальної допомоги  Дудар Ользі Іванівні. 

 Доповідачка Оксана Кленька 

 

 -*- 

28. Різне. 

 
1. Слухали:   Про затвердження плану роботи виконавчого комітету 

Старобільської   міської   ради  на  1  квартал  2020  року.  
Інформував: Володимир Луганський. 

Результати голосування за основу та в цілому: за – 8, проти – 0, 

утримались – 0. 

Рішення прийнято. 

Вирішили: Рішення  № 339 « Про затвердження плану роботи виконавчого 

комітету Старобільської   міської   ради  на  1  квартал  2020  року» додається. 

          

2. Слухали: Про надання дозволу на торгівлю новорічними 
ялинками. 

Інформувала: Галина Коломацька. 

Результати голосування за основу та в цілому: за – 8, проти – 0, 

утримались – 0.  

Рішення прийнято. 

Вирішили: Рішення № 340 «Про   надання  дозволу на торгівлю 

новорічними ялинками» додається. 
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3. Слухали:  Про надання дозволу на торгівлю новорічними 
ялинками. 

Інформувала: Галина Коломацька. 

Результати голосування за основу та в цілому: за – 8, проти – 0, 

утримались – 0.  

Рішення прийнято. 

Вирішили: Рішення № 341 «Про  надання дозволу на торгівлю 

новорічними ялинками» додається. 

 

4. Слухали:  Про затвердження актів обстеження зелених насаджень, 
що підлягають видаленню у м. Старобільськ.  
        Інформував: Олександр Плясуля. 

Результати голосування за основу та в цілому: за – 8, проти – 0, 

утримались – 0.  

Рішення прийнято. 

Вирішили: Рішення № 342 «Про  затвердження актів обстеження зелених 

насаджень, що підлягають видаленню у м. Старобільськ» додається. 

 

5. Слухали:  Про присвоєння поштово - адресних номерів   квартирам     
у  будинку  за  адресою: м.  Старобільськ,    
        Інформувала: Ольга Липова. 

Результати голосування за основу та в цілому: за – 8, проти – 0, 

утримались – 0.  

Рішення прийнято. 

Вирішили: Рішення № 343 «Про присвоєння поштово - адресних номерів 

квартирам  у  будинку  за  адресою: м. Старобільськ, »  

додається. 

 

На засідання прибув та приймає участь член виконавчого комітету 
Анатолій Ковальов. 

 

6. Слухали:  Про  присвоєння  поштово-адресних номерів нежитловим 
приміщенням, розташованим  у  будинку   за    адресою:   м.Старобільськ,  
вул. Руднєва, буд. № 21. 

Інформувала: Ольга Липова. 

Результати голосування за основу: за – 9, проти – 0, утримались – 0. 

Результати голосування в цілому: за – 8, проти – 0, утримались – 1. 

Рішення прийнято. 

Вирішили: Рішення № 344 «Про  присвоєння  поштово-адресних номерів 

нежитловим приміщенням, розташованим  у  будинку   за    адресою:   

м.Старобільськ,  вул. Руднєва, буд. № 21». 
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7. Слухали:  Про присвоєння  нового поштово-адресного  номеру  
комплексу за  адресою: м. Старобільськ,  вул.  Велика Садова (колишня 
вул. ІІІ Інтернаціоналу), буд. 8. 

Інформувала: Ольга Липова. 

Результати голосування за основу та в цілому: за – 9, проти – 0, 

утримались – 0.  

Рішення прийнято. 

Вирішили: Рішення № 345 «Про  присвоєння  нового поштово-адресного  

номеру  комплексу за  адресою: м. Старобільськ,  вул.  Велика Садова (колишня 

вул. ІІІ Інтернаціоналу), буд. 8»  додається. 

 

8. Слухали:  Про   закріплення кімнати  у гуртожитку за 
адресою:    за дитиною позбавленої батьківського 
піклування Григоренко Валерією Юріївною. 

Інформувала: Ольга Липова. 

Результати голосування за основу та в цілому: за – 9, проти – 0, 

утримались – 0.  

Рішення прийнято. 

Вирішили: Рішення № 346 «Про    закріплення кімнати   у 

гуртожитку за адресою:    за дитиною позбавленої 

батьківського піклування Григоренко Валерією Юріївною»  додається. 

 

9. Слухали: Про   внесення  змін  в  рішення  виконавчого  комітету   
Старобільської  міської  ради від   27.09.2016    № 212    «Про   передачу   у    
приватну   власність   жилих приміщень у гуртожитку за  адресою: м. 
Старобільськ ».   

Інформувала: Ольга Липова. 
Результати голосування за основу та в цілому: за – 9, проти – 0, 

утримались – 0.  

Рішення прийнято. 

Вирішили: Рішення № 347 «Про   внесення  змін  в  рішення  виконавчого  

комітету   Старобільської  міської  ради від  27.09.2016  № 212   «Про   передачу  

у   приватну   власність   жилих приміщень у гуртожитку за  адресою: м. 

Старобільськ » додається. 

 

10. Слухали: Про затвердження звіту про незалежну оцінку нерухомого 
майна комунальної власності - житлового будинку, загальною площею 66,0 
кв. м за адресою: м. Старобільськ, вул. Червоне містечко, буд.7. 

Інформувала: Ольга Липова. 
Результати голосування за основу та в цілому: за – 9, проти – 0, 

утримались – 0.  

Рішення прийнято. 

Вирішили: Рішення № 348 «Про   затвердження звіту про незалежну 

оцінку нерухомого майна комунальної власності - житлового будинку, 
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загальною площею 66,0 кв. м за адресою: м. Старобільськ, вул. Червоне 

містечко, буд.7» додається. 

 

11. Слухали: Про затвердження звіту про незалежну оцінку нерухомого 
майна комунальної власності - квартири загальною площею 16,8 кв.м, за 
адресою: м. Старобільськ, вул. Айдарська, буд.11, кв.1. 

Інформувала: Ольга Липова. 
Результати голосування за основу та в цілому: за – 9, проти – 0, 

утримались – 0.  

Рішення прийнято. 

Вирішили: Рішення № 349 «Про  затвердження звіту про незалежну 

оцінку нерухомого майна комунальної власності - квартири загальною площею 

16,8 кв.м, за адресою: м. Старобільськ, вул. Айдарська, буд.11, кв.1» додається. 

 

12. Слухали: Про   погодження Актів про списання багатоквартирних 
будинків з балансу  КП «Благоустрій м.Старобільськ» Старобільської 
міської ради Луганської області. 

Інформувала: Ольга Липова. 
Результати голосування за основу та в цілому: за – 9, проти – 0, 

утримались – 0.  

Рішення прийнято. 

Вирішили: Рішення № 350 «Про  погодження Актів про списання 

багатоквартирних будинків з балансу  КП «Благоустрій м.Старобільськ» 

Старобільської міської ради Луганської області» додається. 

 

13. Слухали: Про взяття на квартирний облік Возняка Владислава 
Володимировича. 

Інформувала: Людмила Зіньковська. 
Результати голосування за основу та в цілому: за – 9, проти – 0, 

утримались – 0.  

 Рішення прийнято. 

Вирішили: Рішення № 351 «Про взяття на квартирний облік Возняка 

Владислава Володимировича» додається. 

 

14. Слухали: Про внесення  змін  в  рішення   виконавчого  комітету 
від 25.12.1991 № 373. 

Інформувала: Людмила Зіньковська. 
Результати голосування за основу та в цілому: за – 9, проти – 0, 

утримались – 0.  

Рішення прийнято. 

Вирішили: Рішення № 352 «Про внесення  змін  в  рішення   виконавчого  

комітету від 25.12.1991 № 373» додається. 
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15. Слухали: Про зняття  з квартирного обліку Ткаченка Віталія 
Миколайовича. 

Інформувала: Людмила Зіньковська. 
Результати голосування за основу та в цілому: за – 9, проти – 0, 

утримались – 0.  

Рішення прийнято. 

Вирішили: Рішення № 353 «Про зняття з квартирного обліку Ткаченка 

Віталія Миколайовича» додається. 

 

16. Слухали: Про зняття  з квартирного обліку Абіятова Володимира 
Олександровича. 

Інформувала: Людмила Зіньковська. 
Результати голосування за основу та в цілому: за – 9, проти – 0, 

утримались – 0.  

Рішення прийнято. 

Вирішили: Рішення № 354 «Про зняття з квартирного обліку Абіятова 

Володимира Олександровича» додається. 

 

17. Слухали: Про затвердження переліку осіб, які перебувають на 
квартирному обліку у виконавчому комітеті Старобільської міської ради 
та пройшли щорічну  перереєстрацію у 2019 р. 

Інформувала: Людмила Зіньковська. 
Результати голосування за основу та в цілому: за – 9, проти – 0, 

утримались – 0.  

Рішення прийнято. 

Вирішили: Рішення № 355 «Про затвердження переліку осіб, які 

перебувають на квартирному обліку у виконавчому комітеті Старобільської 

міської ради та пройшли щорічну  перереєстрацію у 2019 р.» додається. 

 

       18. Слухали: Про затвердження фінансового плану комунального 
підприємства  «Благоустрій м.Старобільськ» Старобільської міської ради на 
2020 рік. 

Інформували: Олексій Скляров, Оксана Кленька. 
Результати голосування за основу та в цілому: за – 9, проти – 0, 

утримались – 0.  

Рішення прийнято. 

        Вирішили: Рішення № 356 «Про затвердження фінансового плану 

комунального підприємства «Благоустрій м.Старобільськ» Старобільської 

міської ради на 2020 рік» додається. 

 

19. Слухали: Про  розгляд проєкту рішення «Про міський бюджет міста 
Старобільськ на 2020 рік» та прогнозу міського бюджету міста 
Старобільськ на наступні за плановим два бюджетні періоди (2021-2022 
роки).   
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Інформувала: Оксана Кленька. 

Результати голосування за основу та в цілому: за – 9, проти – 0, 

утримались – 0. 

Рішення прийнято. 

Вирішили: Рішення № 357 «Про розгляд проєкту рішення «Про міський 

бюджет міста Старобільськ на 2020 рік» та прогнозу міського бюджету міста 

Старобільськ на наступні за плановим два бюджетні періоди (2021-2022 роки)» 

додається. 

 

20. Слухали: Про   безоплатну передачу майна з балансу виконавчого 
комітету Старобільської міської ради на баланс КП «Благоустрій 
м.Старобільськ» Старобільської міської ради.   

Інформувала: Оксана Кленька. 

Результати голосування за основу та в цілому: за – 9, проти – 0, 

утримались – 0. 

Рішення прийнято. 

Вирішили: Рішення № 358 «Про  безоплатну передачу майна з балансу 

виконавчого комітету Старобільської міської ради на баланс КП «Благоустрій 

м.Старобільськ» додається. 

 
21. Слухали: Про надання нецільової матеріальної допомоги  Олійнику 

Юрію Володимировичу. 
Інформувала: Оксана Кленька. 

Результати голосування за основу: за – 9, проти – 0, утримались – 0.  

Висновки обговорення членів виконкому щодо необхідності надання 

матеріальної допомоги та її розміру у даному випадку – визначити матеріальну 

допомогу у розмірі 1500 грн.  

Результати голосування в цілому: за – 9, проти – 0, утримались – 0.  

Рішення прийнято. 

Вирішили: Рішення № 359 «Про надання нецільової матеріальної 

допомоги  Олійнику Юрію Володимировичу» додається. 

 

22. Слухали: Про надання нецільової матеріальної допомоги  Черв’як 
Ірині Дмитрівні. 

Інформувала: Оксана Кленька. 

Результати голосування за основу: за – 9, проти – 0, утримались – 0.  

Висновки обговорення членів виконкому щодо необхідності надання 

матеріальної допомоги та її розміру у даному випадку – визначити матеріальну 

допомогу у розмірі 800 грн.  

Результати голосування в цілому: за – 9, проти – 0, утримались – 0.  

Рішення прийнято. 

Вирішили: Рішення № 360 «Про надання нецільової матеріальної 

допомоги  Черв’як Ірині Дмитрівні» додається. 
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23. Слухали: Про надання нецільової матеріальної допомоги  Рябіковій 
Людмилі Петрівні. 

Інформувала: Оксана Кленька. 

Результати голосування за основу: за – 9, проти – 0, утримались – 0.  

Висновки обговорення членів виконкому щодо необхідності надання 

матеріальної допомоги та її розміру у даному випадку – визначити матеріальну 

допомогу у розмірі 1500 грн.  

Результати голосування в цілому: за – 9, проти – 0, утримались – 0.  

Рішення прийнято. 

Вирішили: Рішення № 361 «Про надання нецільової матеріальної 

допомоги  Рябіковій Людмилі Петрівні» додається. 

 

24. Слухали: Про надання нецільової матеріальної допомоги  Квітко 
Раїсі Григорівні. 

Інформувала: Оксана Кленька. 

Результати голосування за основу: за – 9, проти – 0, утримались – 0.  

Висновки обговорення членів виконкому щодо необхідності надання 

матеріальної допомоги та її розміру у даному випадку – визначити матеріальну 

допомогу у розмірі 500 грн.  

Результати голосування в цілому: за – 9, проти – 0, утримались – 0.  

Рішення прийнято. 

Вирішили: Рішення № 362 «Про надання нецільової матеріальної 

допомоги  Квітко Раїсі Григорівні» додається. 

 

25. Слухали: Про надання нецільової матеріальної допомоги 
Кисельову Віталію Миколайовичу. 

Інформувала: Оксана Кленька. 

Результати голосування за основу: за – 9, проти – 0, утримались – 0.  

Висновки обговорення членів виконкому щодо необхідності надання 

матеріальної допомоги та її розміру у даному випадку – визначити матеріальну 

допомогу у розмірі 1500 грн.  

Результати голосування в цілому: за – 9, проти – 0, утримались – 0.  

Рішення прийнято. 

Вирішили: Рішення № 363 «Про надання нецільової матеріальної 

допомоги  Кисельову Віталію Миколайовичу» додається. 

 

26. Слухали: Про надання нецільової матеріальної допомоги  
Удовиченку Дмитру Олексійовичу. 

Інформувала: Оксана Кленька. 

Результати голосування за основу: за – 9, проти – 0, утримались – 0.  

Висновки обговорення членів виконкому щодо необхідності надання 

матеріальної допомоги та її розміру у даному випадку – визначити матеріальну 

допомогу у розмірі 1500 грн.  

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

Вирішили: Рішення № 364 «Про надання нецільової матеріальної 

допомоги  Удовиченку Дмитру Олексійовичу» додається. 

 

27. Слухали: Про надання нецільової матеріальної допомоги  Дудар 
Ользі Іванівні. 

Інформувала: Оксана Кленька. 

Результати голосування за основу: за – 9, проти – 0, утримались – 0.  

Висновки обговорення членів виконкому щодо необхідності надання 

матеріальної допомоги та її розміру у даному випадку – визначити матеріальну 

допомогу у розмірі 1000 грн.  

Результати голосування в цілому: за – 9, проти – 0, утримались – 0.  

Рішення прийнято. 

Вирішили: Рішення № 365 «Про надання нецільової матеріальної 

допомоги  Дудар Ользі Іванівні» додається. 

 

 
Головуючий на засіданні: 
Міський голова                                                                          Яна ЛІТВІНОВА   
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П Е Р Е Л І К 
рішень, які було прийнято між засіданнями 

виконавчого комітету Старобільської міської ради 
 

№ 
з/п 

Номер 
рішення 

Дата 
прийняття 

НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ 

1. 336 04.12.2019 
Про надання дозволу на торгівлю новорічними 

ялинками 

2. 337 10.12.2019 

Про встановлення    ТОВ «ДЕМ І К»     двоставкового 

тарифу        на       теплову      енергію        та       послуги 

децентралізованого опалення для бюджетних установ 

м. Старобільськ 

3. 338 10.12.2019 

Про затвердження протоколу засідання  конкурсного   

комітету  від 06.12.2019 з визначення перевізника 

пасажирів автомобільним транспортом на міському 

автобусному маршруті загального користування № 2 в  

м. Старобільськ 

 

 

П Е Р Е Л І К 
рішень, які було прийнято 19.12.2019 р. на черговому засіданні 

виконавчого комітету Старобільської міської ради 
 

 
 

Номер 
рішення 

Дата 
прийняття 

НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ 

1. 339 19.12.2019 

Про затвердження плану роботи виконавчого комітету 

Старобільської   міської   ради  на  1  квартал  2020  

року 

2. 340 19.12.2019 
Про   надання  дозволу на торгівлю новорічними 

ялинками 

3. 341 19.12.2019 
Про   надання  дозволу на торгівлю новорічними 

ялинками 

4. 342 19.12.2019 

Про затвердження актів обстеження зелених 

насаджень, що підлягають видаленню у м. 

Старобільськ 

5. 343 19.12.2019 

Про присвоєння поштово-адресних номерів квартирам  

у будинку за адресою: м. Старобільськ,  

 

6. 344 19.12.2019 

Про  присвоєння  поштово-адресних номерів 

нежитловим приміщенням, розташованим  у  будинку   

за  адресою:   м.Старобільськ,  вул. Руднєва, буд. № 21 

7. 345 19.12.2019 

Про  присвоєння  нового поштово-адресного  номеру  

комплексу за  адресою: м. Старобільськ,  вул.  Велика 

Садова (колишня вул. ІІІ Інтернаціоналу), буд. 8 
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8. 346 19.12.2019 

Про    закріплення кімнати  у гуртожитку за 

адресою:      за дитиною 

позбавленої батьківського піклування Григоренко 

Валерією Юріївною 

9. 347 19.12.2019 

Про   внесення  змін  в  рішення  виконавчого  

комітету   Старобільської  міської  ради від  27.09.2016  

№ 212   «Про   передачу  у   приватну   власність   

жилих приміщень у гуртожитку за  адресою: м. 

Старобільськ  

10. 348 19.12.2019 

Про   затвердження звіту про незалежну оцінку 

нерухомого майна комунальної власності - житлового 

будинку, загальною площею 66,0 кв. м за адресою: м. 

Старобільськ, вул. Червоне містечко, буд.7 

11. 349 19.12.2019 

Про  затвердження звіту про незалежну оцінку 

нерухомого майна комунальної власності - квартири 

загальною площею 16,8 кв.м, за адресою: м. 

Старобільськ, вул. Айдарська, буд.11, кв.1 

12. 350 19.12.2019 

Про  погодження Актів про списання 

багатоквартирних будинків з балансу  КП 

«Благоустрій м.Старобільськ» Старобільської міської 

ради Луганської області 

13. 351 19.12.2019 
Про взяття на квартирний облік Возняка Владислава 

Володимировича 

14. 352 19.12.2019 
Про внесення  змін  в  рішення   виконавчого  комітету 

від 25.12.1991 № 373 

15. 353 19.12.2019 
Про зняття з квартирного обліку Ткаченка Віталія 

Миколайовича 

16. 354 19.12.2019 
Про зняття з квартирного обліку Абіятова Володимира 

Олександровича 

17. 355 19.12.2019 

Про затвердження переліку осіб, які перебувають на 

квартирному обліку у виконавчому комітеті 

Старобільської міської ради та пройшли щорічну  

перереєстрацію у 2019 р. 

18. 356 19.12.2019 

Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Благоустрій м.Старобільськ» 

Старобільської міської ради Луганської області на 

2020 рік 

19. 357 19.12.2019 

Про розгляд проєкту рішення «Про міський бюджет 

міста Старобільськ на 2020 рік» та прогнозу міського 

бюджету міста Старобільськ на наступні за плановим 

два бюджетні періоди (2021-2022 роки) 

20. 358 19.12.2019 

Про  безоплатну передачу майна з балансу 

виконавчого комітету Старобільської міської ради на 

баланс КП «Благоустрій м.Старобільськ» 
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21. 359 19.12.2019 
Про надання нецільової матеріальної допомоги  

Олійнику Юрію Володимировичу 

22. 360 19.12.2019 
Про надання нецільової матеріальної допомоги  

Черв’як Ірині Дмитрівні 

23. 361 19.12.2019 
Про надання нецільової матеріальної допомоги  

Рябіковій Людмилі Петрівні 

24. 362 19.12.2019 
Про надання нецільової матеріальної допомоги  Квітко 

Раїсі Григорівні 

25. 363 19.12.2019 
Про надання нецільової матеріальної допомоги  

Кисельову Віталію Миколайовичу 

26. 364 19.12.2019 
Про надання нецільової матеріальної допомоги  

Удовиченку Дмитру Олексійовичу 

27. 365 19.12.2019 
Про надання нецільової матеріальної допомоги  Дудар 

Ользі Іванівні 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету  

Старобільської міської ради                                     Володимир ЛУГАНСЬКИЙ 

 

 




