
ПРОТОКОЛ № 3 

засідання виконавчого комітету 

Сновської міської ради VIIІ скликання 

 

12 квітня 2022 року                              м.Сновськ 

       

Головуючий  – Медведьов О.О., Сновський міський голова. 

Секретар – Кравець Р.В., керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету міської ради. 

 

Присутні: 24 члени комітету.  

Відсутні:  11 членів комітету. 

Запрошені: 9 чоловік (списки додаються).  

 

Порядок денний: 
 

1 Про внесення змін до Положення про цільовий фонд Сновської міської 

ради  

2 Про затвердження звіту про виконання бюджету Сновської міської 

територіальної громади за 2021 рік 

3 Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 23.12.2021 

року № 15-13/VІІІ «Про бюджет Сновської міської територіальної 

громади на 2022 рік» 

4 Про надання дозволу орендодавцям майна комунальної власності щодо 

звільнення від орендної плати під час воєнного стану   

5 Про скасування рішення міської ради від 17.02.2022 року № 14 «Про 

проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення 

рідких побутових відходів на території м.Сновськ та Сновської 

територіальної громади Чернігівської області»  

 

Дев’ятнадцяте засідання виконавчого комітету Сновської міської ради 

восьмого скликання відкрив міський голова Медведьов О.О., який повідомив 

про зареєстрованих, відсутніх членів виконавчого комітету та запрошених 

осіб на засідання.  

На початку засідання головуючий коротко описав ситуацію, яка є на 

даний час на Сновщині, повідомив, що на даний час працюють в повному 

обсязі військовий комісаріат, служба безпеки, поліція. 

ВИСТУПИЛИ: 

Дрозд Д.С. - інструктор відділення рекрутингу та комплектування 

другого відділу Корюківського РТЦК та СП, який звернувся до присутніх та 

старост Сновської громади, щоб про всі події, зокрема про місце 

знаходження, пересування військової техніки, негайно повідомляли до 

військового комісаріату. Крім того, на території громади залишилась від 

окупантів техніка та боєприпаси, зазначив не допускати розкомплектування 



та розкрадання військової техніки та майна, це несе за собою кримінальну 

відповідальність. Наголосив не полишати родини військовослужбовців, які 

перебувають у місцях проведення бойових дій, на одинці зі своїми 

проблемами, підтримувати їх. 

Уманський В.В. – начальник відділу юридичної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами міської ради, який надав роз’яснення старостам з 

приводу комплексних виплат за зруйноване майно внаслідок збройної агресії 

РФ. Наголосив на можливості самостійно зареєструватися на порталі Дія для 

отримання допомоги. 

Далі Медведьов О.О., міський голова, запропонував для роботи 

засідання обрати лічильну комісію у складі: Кошової Г.І. та                 

Шевардіної А.А.  

ВИРІШИЛИ:    

Обрати  лічильну комісію у складі: Кошової Г.І. та                 

Шевардіної А.А.  

ГОЛОСУВАЛИ: 
 «за» – 24,  

 «проти» – 0,  

«утримався» – 0. 
 

Медведьов О.О., міський голова запропонував порядок денний, який є 

на руках у членів виконавчого комітету, прийняти «за основу»: 

ВИРІШИЛИ:  

 Прийняти порядок денний «за основу». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «за» – 24, 

 «проти» – 0, 

 «утримався» – 0. 
 

Головуючий запитав щодо внесення змін до порядку денного. 

Пропозицій не надійшло. 
 

Медведьов О.О., міський голова зазначив, що у зв’язку з цим порядок 

денний прийнятий «за основу» вважається прийнятим «в цілому». 
 

1. Про внесення змін до Положення про цільовий фонд Сновської 

міської ради 

СЛУХАЛИ: 

Виблову С.А.  – начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності 

– головного бухгалтера міської ради, яка ознайомила присутніх зі змінами до 

Положення про цільовий фонд Сновської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення «Про внесення змін до Положення про цільовий 

фонд Сновської міської ради». 

(рішення додається).   

 



ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» – 24, 

«проти» – 0, 

«утримався» – 0. 

 

2. Про затвердження звіту про виконання бюджету Сновської 

міської територіальної громади за 2021 рік  

СЛУХАЛИ:  

Савченко Л.Г.  – начальника фінансового відділу міської ради, яка 

детально ознайомила зі звітом про виконання бюджету Сновської міської 

територіальної громади за 2021 рік. 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету 

Сновської міської територіальної громади за 2021 рік». 

(рішення додається).   

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» – 24, 

«проти» – 0, 

«утримався» – 0. 

 

3. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 23.12.2021 

року № 15-13/VІІІ «Про бюджет Сновської міської територіальної 

громади на 2022 рік» 

СЛУХАЛИ: 

Савченко Л.Г.  – начальника фінансового відділу міської ради, яка 

детально ознайомила зі змінами до бюджету Сновської міської 

територіальної громади на 2022 рік. 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення «Про внесення змін до рішення Сновської міської 

ради від 23.12.2021 року № 15-13/VІІІ «Про бюджет Сновської міської 

територіальної громади на 2022 рік». 

(рішення  додається).   

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» – 24, 

«проти» – 0, 

«утримався» – 0. 

 

          4. Про надання дозволу орендодавцям майна комунальної власності 

щодо звільнення від орендної плати під час воєнного стану   

СЛУХАЛИ: 

Аникієнко О.А. –  начальника відділу житлово-комунального 

господарства, архітектури, містобудування та транспорту міської ради, яка 

ознайомила присутніх із проєктом рішення. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення «Про надання дозволу орендодавцям майна 

комунальної власності щодо звільнення від орендної плати під час воєнного 

стану». 

(рішення додається).   

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» – 24, 

«проти» – 0, 

«утримався» – 0. 

 

          5. Про скасування рішення міської ради від 17.02.2022 року № 14 «Про 

проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення рідких 

побутових відходів на території м.Сновськ та Сновської територіальної 

громади Чернігівської області» 

СЛУХАЛИ: 

Шило Т.М. - завідувача сектором з публічних закупівель міської ради, 

який ознайомила з проєктом рішення. 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення «Про скасування рішення міської ради від 

17.02.2022 року № 14 «Про проведення конкурсу на визначення виконавця 

послуг з вивезення рідких побутових відходів на території м.Сновськ та 

Сновської територіальної громади Чернігівської області»». 

(рішення додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» – 24, 

«проти» – 0, 

«утримався» – 0. 

 

           

 

 

Міський голова                                                               Олександр МЕДВЕДЬОВ 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                           Руслан КРАВЕЦЬ 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 



Список 

членів виконавчого комітету, які були присутні на засіданні 

 

12 квітня 2022 року                                          м.Сновськ 

 

1. Медведьов О.О. 

2. Мірошниченко П.Л. 

3. Силенок С.В. 

4. Кравець Р.В. 

5. Артюшенко О.А. 

6. Безручко Л.І. 

7. Бондаренко А.М. 

8. Васько М.М. 

9. Грабовський О.В. 

10. Дворник Н.Й. 

11. Деркач М.Ф. 

12. Журавльов В.М. 

13. Кромський  С.В. 

14. Коваленко О.І. 

15. Кошова Г.І. 

16. Кривошей Л.О. 

17. Мірошниченко Ю.О. 

18. Мороз М.І. 

19. Недвига О.М. 

20. Пищур С.В. 

21. Силенко Р.М. 

22. Шарпан О.І. 

23. Шевардіна А.А. 

24. Шуляк І.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список 

членів виконавчого комітету, які були відсутні на засіданні 

 

12 квітня 2022 року                                       м.Сновськ 

 

1. Самойлова Н.В. 

2. Батюк І.В. 

3. Гончаренко О.О. 

4. Гориченко О.О. 

5. Добродій Б.О. 

6. Ларченко А.М. 

7. Сірий С.А. 

8. Скороход С.І. 

9. Тєлєгін С.І. 

10. Чибис Н.М. 

11. Шуляк І.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список 

запрошених осіб на засідання виконавчого комітету 

 

12 квітня 2022 року                   м.Сновськ 

 

 

1. Аникієнко О.А. – начальник відділу житлово-комунального 

господарства, архітектури, містобудування та транспорту міської ради. 

2. Батюк О.М. – головний спеціаліст відділу організаційної роботи, 

інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю міської ради. 

3. Виблова С.А. – начальник бухгалтерського обліку та звітності – 

головний бухгалтер міської ради. 

4. Дрозд Д.С. - інструктор відділення рекрутингу та комплектування 

другого відділу Корюківського РТЦК та СП. 

5. Орда І.Г. – перший заступник Корюківської районної ради. 

6. Орда С.С. – головний спеціаліст загального відділу міської ради. 

7. Савченко Л.Г. – начальник фінансового відділу міської ради. 

8. Уманський В.В.  – начальник відділу юридичної роботи та 

взаємодії з правоохоронними органами міської ради. 

9. Шило Т.М. - завідувач сектором з публічних закупівель міської 

ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


