
 

 

  

УКРАЇНА 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сімнадцята сесія восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

28 червня 2022 року                               м. Сновськ                                               № 2-17/VIІI 

 

Про внесення змін до рішень  

Сновської міської ради 

 

У зв’язку з припиненням депутатських повноважень депутата Карпенка Володимира 

Миколайовича та визнанням обраним депутатом  Сновської міської ради 8-го скликання 

Батюка Ігоря Володимировича; керуючись  статтями 26, 47, 49, п.9 ст. 51 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 9, 16, 19 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад»; за погодженням постійної комісії міської ради з питань 

законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, 

спорту, депутатської діяльності та етики 

міська рада  в и р і ш и л а: 

 

1. Виключити Батюка Ігоря Володимировича зі складу виконавчого комітету  

Сновської міської ради 8-го скликання. Внести відповідні зміни до рішення першої сесії  

міської ради восьмого скликання від 10 грудня 2020 року № 18-1/VIII  «Про утворення 

виконавчого комітету  Сновської міської ради 8 скликання та  затвердження 

персонального складу  виконавчого комітету».  

 

2. Внести зміни до рішення 1 сесії міської ради 8 скликання від 27.11.2020 № 6-1/VІІІ 

«Про обрання постійних комісій Сновської міської ради», а саме: 

2.1. Виключити Карпенка Володимира Миколайовича зі складу постійної комісії 

з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики; 

2.2. Включити Батюка Ігоря Володимировича до складу постійної комісії з 

питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики; 

2.3. Призначити головою постійної комісії з питань законності, освіти, культури, 

охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської 

діяльності та етики Батюка Ігоря Володимировича.  

 

3. Внести зміни до рішення 6 сесії міської ради 8 скликання від 23.04.2021 № 6-6/VІІІ 

«Про закріплення депутатів міської ради за населеними пунктами громади», замінивши в 

додатку до рішення  депутата Карпенка Володимира Миколайовича на депутата Батюка 

Ігоря Володимировича. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Н.Самойлову 

та на постійну комісію міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики 

(голова І.Батюк). 

 

 

Міський голова                                                              Олександр МЕДВЕДЬОВ 


