УКРАЇНА
СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
сімнадцятої сесії міської ради VIIІ скликання
від 28 червня 2022 року

м. Сновськ

Присутні: 21 член міської ради (20 депутатів міської ради та міський голова).
Всього депутатів: 26 осіб.
Присутні на засіданні депутати: Анищенко С.В., Батюк І.В., Головач О.М., Гордюк В.Г.,
Гукун Г.М., Данилова Л.О., Добненко Н.М., Єфименко Н.Ю., Логвиненко Л.Г., Малетич
М.В., Матвієнко В.І., Невмовенко В.І., Полюшко А.О., Самойлова Н.В., Солодовник П.В.,
Терещенко А.М., Терещенко Л.О., Тютюнник П.О., Цуприк В.О., Якубовська І.В.
Відсутні: Булденко М.Ф., Виблов С.А., Науменко О.І., Остроухов В.В., Сергійко В.А.,
Симонок С.О.
Присутні на засіданні 17-ї сесії VIIІ скликання:
заступники міського голови;
старости;
виступаючі з питань порядку денного;
представники засобів масової інформації;
Бойко С.І. – житель м.Сновськ.
Голова засідання – Медведьов О.О., міський голова.
Секретар засідання – Самойлова Н.В., секретар міської ради.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
№
Питання
Про визнання повноважень депутата Сновської
1.
міської ради 8-го скликання Батюка І.В.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Про внесення змін до рішень Сновської міської
ради.
Про затвердження Порядку формування та
затвердження списку присяжних Щорського
районного суду.
Про внесення змін до рішення Сновської міської
ради від 23.12.2021 року № 15-13/VIII «Про
бюджет Сновської міської територіальної
громади на 2022 рік».
Про внесення змін до рішення 15 сесії 8
скликання від 29.04.2022 року № 4-15/VIII «Про
затвердження Положення про розміщення
зовнішньої реклами на території населених
пунктів Сновської ТГ».
Про внесення змін до Програми надання
одноразової матеріальної допомоги мешканцям
Сновської громади на 2019-2022 роки.
Про перейменування закладів освіти Сновської

Доповідач
Самойлова Н.В., секретар
міської ради
Самойлова Н.В., секретар
міської ради
Самойлова Н.В., секретар
міської ради
Гребенюк Л.М., заступник
начальника фінансового
відділу
Кононенко А.О., головний
спеціаліст відділу юридичної
роботи та взаємодії з
правоохоронними органами
Карпенко В.М., керуючий
справами (секретар)
виконавчого комітету
Коваленко О.І., начальник
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міської ради Корюківського району Чернігівської
області.
Про відкриття відділень видів спорту у ДЮСШ.
8.

9.

10.

Про включення майна до Переліку першого типу
та погодження відділу культури і туризму
Сновської міської ради наміру передачі майна в
оренду на аукціоні.
Про безоплатну передачу майна з балансу КНП
«Сновський центр ПМД» на баланс КНП
«Сновська ЦРЛ».
Блок «Земельні питання»

11.22
23.

Управління освіти, сім’ї,
молоді та спорту
Коваленко О.І., начальник
Управління освіти, сім’ї,
молоді та спорту
Добненко Н. М., начальник
відділу культури і туризму
Якубовська І. В., генеральний
директор КНП «Сновська
ЦРЛ»
Никитенко В.В., головний
спеціаліст відділу земельних
відносин та агропромислового
розвитку

Різне.

Засідання сімнадцятої сесії міської ради восьмого скликання відкрив міський голова
Медведьов О.О. та привітав всіх з Днем Конституції України, наголосивши, що сьогодні
наша держава розвивається за демократичними принципами, які понад усе цінують право
людини на особисте життя, здоров’я, честь і гідність, власну думку, свободу слова та дій.
«Дякую нашим військовим, і волонтерам, і тим, хто сумлінно працює на своєму робочому
місці, забезпечуючи життєдіяльність громади в умовах військового стану. На жаль, не
обходиться без жертв», - зазначив міський голова.
Медведьов О.О., міський голова, оголосив хвилину мовчання за військовими та цивільними,
які загинули під час російської війни проти України.
Хвилина мовчання.
Медведьов О.О., доповів про зареєстрованих та відсутніх на сесії депутатів та про присутніх
осіб на сесії міської ради.
Міський голова Медведьов О.О. довів до відома присутніх, що відповідно до протоколу
Сновської міської територіальної виборчої комісії Корюківського району Чернігівської
області від 23 травня 2022 року № 79 та згідно поданої заяви, Карпенко Володимир
Миколайович достроково припинив повноваження депутата Сновської міської ради у зв’язку
з обранням його на посаду керуючого справами виконавчого комітету, зайняття якої
несумісне з депутатською діяльністю.
Медведьов О.О., міський голова, повідомив, що поки що на жаль через неможливість
застосування електронної системи голосування «Рада Голос», відкрите голосування на
пленарному засіданні буде проводитися шляхом поіменного голосування за списком.
Заперечень немає.
Медведьов О.О., міський голова, відповідно до ст. 32 Регламенту Сновської міської ради
запропонував для роботи сесії обрати лічильну комісію у складі: Полюшко А.О. та
Якубовська І.В.
Вирішили: обрати лічильну комісію у складі: Полюшко А.О., Якубовська І.В.
За це проголосували:
За: 20 (Медведьов О.О., Анищенко С.В., Головач О.М., Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Данилова Л.О., Добненко Н.М., Єфименко
Н.Ю., Логвиненко Л.Г., Малетич М.В., Матвієнко В.І., Невмовенко В.І., Полюшко А.О., Самойлова Н.В., Солодовник П.В.,
Терещенко А.М., Терещенко Л.О., Тютюнник П.О., Цуприк В.О., Якубовська І.В.)

Проти: 0
Утрималися: 0
Не голосували: 1 (Батюк І.В. – не набрав повноважень)
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Прийнято.
Міський голова Медведьов О.О. запропонував порядок денний, який є на руках у депутатів,
прийняти «за основу»:
1. Про визнання повноважень депутата Сновської міської ради 8-го скликання
Батюка І.В.
2. Про внесення змін до рішень Сновської міської ради.
3. Про затвердження Порядку формування та затвердження списку присяжних
Щорського районного суду.
4. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 23.12.2021 року № 1513/VIII «Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2022 рік».
5. Про внесення змін до рішення 15 сесії 8 скликання від 29.04.2022 року № 4-15/VIII
«Про затвердження Положення про розміщення зовнішньої реклами на території
населених пунктів Сновської ТГ».
6. Про внесення змін до Програми надання одноразової матеріальної допомоги
мешканцям Сновської громади на 2019-2022 роки.
7. Про призупинення дії програми «Дитяче харчування».
8. Про перейменування закладів освіти Сновської міської ради Корюківського
району Чернігівської області.
9. Про відкриття відділень видів спорту у ДЮСШ.
10. Про включення майна до Переліку першого типу та погодження відділу культури і
туризму Сновської міської ради наміру передачі майна в оренду на аукціоні.
11. Про безоплатну передачу майна з балансу КНП «Сновський центр ПМД» на
баланс КНП «Сновська ЦРЛ».
12. Блок «Земельні питання».
13. Різне.
Вирішили: прийняти порядок денний «за основу».
За це проголосували:
За: 20 (Медведьов О.О., Анищенко С.В., Головач О.М., Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Данилова Л.О., Добненко Н.М., Єфименко
Н.Ю., Логвиненко Л.Г., Малетич М.В., Матвієнко В.І., Невмовенко В.І., Полюшко А.О., Самойлова Н.В., Солодовник П.В.,
Терещенко А.М., Терещенко Л.О., Тютюнник П.О., Цуприк В.О., Якубовська І.В.)

Проти: 0
Утрималися: 0
Не голосували: 1 (Батюк І.В. – не набрав повноважень)
Прийнято.
Медведьов О.О., міський голова, запропонував зняти з порядку денного проєкт рішення
«Про призупинення дії програми «Дитяче харчування» у зв’язку з тим, що автор проєкту
рішення відкликає питання та за рекомендаціями гуманітарної та бюджетної комісій.
Вирішили: зняти з порядку денного проєкт рішення «Про призупинення дії програми
«Дитяче харчування»».
За це проголосували:
За: 20 (Медведьов О.О., Анищенко С.В., Головач О.М., Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Данилова Л.О., Добненко Н.М., Єфименко
Н.Ю., Логвиненко Л.Г., Малетич М.В., Матвієнко В.І., Невмовенко В.І., Полюшко А.О., Самойлова Н.В., Солодовник П.В.,
Терещенко А.М., Терещенко Л.О., Тютюнник П.О., Цуприк В.О., Якубовська І.В.)

Проти: 0
Утрималися: 0
Не голосували: 1 (Батюк І.В. – не набрав повноважень)
Прийнято.
Медведьов О.О., міський голова, запитав, чи є ще пропозиції щодо внесення змін до порядку
денного.
Пропозицій немає.
Медведьов О.О., міський голова, поставив на голосування порядок денний сесії зі змінами
«в цілому».
Вирішили: прийняти порядок денний «в цілому».
За це проголосували:
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За: 20

(Медведьов О.О., Анищенко С.В., Головач О.М., Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Данилова Л.О., Добненко Н.М., Єфименко
Н.Ю., Логвиненко Л.Г., Малетич М.В., Матвієнко В.І., Невмовенко В.І., Полюшко А.О., Самойлова Н.В., Солодовник П.В.,
Терещенко А.М., Терещенко Л.О., Тютюнник П.О., Цуприк В.О., Якубовська І.В.)

Проти: 0
Утрималися: 0
Не голосували: 1 (Батюк І.В. – не набрав повноважень)
Прийнято.
Медведьов О.О., міський голова, відповідно до ст. 38 Регламенту міської ради запропонував
затвердити порядок роботи сесії:
доповідь – до 10 хвилин;
співдоповідь – до 5 хвилин;
виступи, обговорення, пропозиції - до 3 хвилин.
Вирішили: затвердити запропонований порядок роботи сесії.
За це проголосували:
За: 20 (Медведьов О.О., Анищенко С.В., Головач О.М., Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Данилова Л.О., Добненко Н.М., Єфименко
Н.Ю., Логвиненко Л.Г., Малетич М.В., Матвієнко В.І., Невмовенко В.І., Полюшко А.О., Самойлова Н.В., Солодовник П.В.,
Терещенко А.М., Терещенко Л.О., Тютюнник П.О., Цуприк В.О., Якубовська І.В.)

Проти: 0
Утрималися: 0
Не голосували: 1 (Батюк І.В. – не набрав повноважень)
Прийнято.
1. Про визнання повноважень депутата Сновської міської ради 8-го скликання
Батюка І.В.
(Проєкт рішення погоджений та рекомендований до затвердження постійною комісією
міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту
населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики).
Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зазначила, що відповідно до постанови
Сновської міської територіальної виборчої комісії Корюківського району Чернігівської
області від 24 травня 2022 року № 81, приймається до відома факт початку повноважень
депутата Сновської міської ради 8-го скликання Батюка Ігоря Володимировича, який
обирався по виборчому списку у територіальному окрузі № 1 від ЧЕРНІГІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ».
Медведьов О.О. запитав, чи є пропозиції та зауваження до проєкту рішення.
Пропозицій та зауважень немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про визнання повноважень депутата Сновської міської ради
8-го скликання Батюка І.В.» (рішення № 1-17/VІІІ додається).
За це рішення проголосували:
За: 20 (Медведьов О.О., Анищенко С.В., Головач О.М., Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Данилова Л.О., Добненко Н.М.,
Єфименко Н.Ю., Логвиненко Л.Г., Малетич М.В., Матвієнко В.І., Невмовенко В.І., Полюшко А.О.,
Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко Л.О., Тютюнник П.О., Цуприк В.О., Якубовська І.В.)

Самойлова Н.В.,

Проти: 0
Утрималися: 0
Не голосували: 1 (Батюк І.В. – не набрав повноважень)
Рішення прийнято.
Медведьов О.О., міський голова, привітав Батюка І.В. та вручив посвідчення депутата. Також
міський голова повідомив присутніх, що відповідно до поданих заяв Батюк І.В. стає головою
депутатської фракції в Сновській міській раді – політичної партії «СЛУГА НАРОДУ».
2. Про внесення змін до рішень Сновської міської ради.
(Проєкт рішення погоджений та рекомендований до затвердження постійною комісією
міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту
населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики).
Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зазначила, що у зв’язку з початком
повноважень депутата Сновської міської ради 8-го скликання Батюка Ігоря Володимировича,
даним проєктом рішення Батюк І.В. виходить зі складу виконавчого комітету Сновської
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міської ради 8-го скликання, а також вносяться зміни до складу постійних комісій міської
ради та до рішення «Про закріплення депутатів міської ради за населеними пунктами
громади»; ознайомила зі змінами.
Медведьов О.О., міський голова, запитав, чи є пропозиції та зауваження до проєкту рішення.
Пропозицій та зауважень немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до рішень Сновської міської ради»
(рішення № 2-17/VІІІ додається).
За це рішення проголосували:
За: 21 (Медведьов О.О., Анищенко С.В., Батюк І.В., Головач О.М., Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Данилова Л.О., Добненко Н.М.,
Єфименко Н.Ю., Логвиненко Л.Г., Малетич М.В., Матвієнко В.І., Невмовенко В.І., Полюшко А.О.,
Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко Л.О., Тютюнник П.О., Цуприк В.О., Якубовська І.В.)

Самойлова Н.В.,

Проти: 0
Утрималися: 0
Не голосували: 0
Рішення прийнято.
3. Про затвердження Порядку формування та затвердження списку присяжних
Щорського районного суду.
(Проєкт рішення погоджений та рекомендований до затвердження постійною комісією
міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту
населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики).
Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка доповіла, що, розглянувши подання
Територіального управління Державної судової адміністрації України в Чернігівській
області, проєктом рішення пропонується затвердити Порядок формування списку присяжних
Щорського районного суду, ознайомила присутніх з порядком формування списку
присяжних, зупинилася на основних вимогах до кандидатів у присяжні районного суду.
Медведьов О.О., міський голова, запитав, чи є пропозиції та зауваження до проєкту рішення.
Пропозицій та зауважень немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження Порядку формування та затвердження
списку присяжних Щорського районного суду» (рішення № 3-17/VІІІ додається).
За це рішення проголосували:
За: 21 (Медведьов О.О., Анищенко С.В., Батюк І.В., Головач О.М., Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Данилова Л.О., Добненко Н.М.,
Єфименко Н.Ю., Логвиненко Л.Г., Малетич М.В., Матвієнко В.І., Невмовенко В.І., Полюшко А.О.,
Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко Л.О., Тютюнник П.О., Цуприк В.О., Якубовська І.В.)

Самойлова Н.В.,

Проти: 0
Утрималися: 0
Не голосували: 0
Рішення прийнято.
4. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 23.12.2021 року № 15-13/VIII
«Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2022 рік».
(Проєкт рішення погоджений та рекомендований до затвердження постійною комісією
міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку).
Слухали: Гребенюк Л.М., заступника начальника фінансового відділу, яка ознайомила з
показниками дохідної та видаткової частин міського бюджету. Зачитала присутнім
пояснювальну записку до проєкту рішення (додається).
Медведьов О.О., міський голова, запитав, чи є пропозиції та зауваження до проєкту рішення.
Пропозицій та зауважень немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення Сновської міської ради
від 23.12.2021 року № 15-13/VIII «Про бюджет Сновської міської територіальної громади на
2022 рік»» (рішення № 4-17/VІІІ додається).
За це рішення проголосували:
За: 21 (Медведьов О.О., Анищенко С.В., Батюк І.В., Головач О.М., Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Данилова Л.О., Добненко Н.М.,
Єфименко Н.Ю., Логвиненко Л.Г., Малетич М.В., Матвієнко В.І., Невмовенко В.І., Полюшко А.О.,
Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко Л.О., Тютюнник П.О., Цуприк В.О., Якубовська І.В.)

Проти: 0
Утрималися: 0

Самойлова Н.В.,
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Не голосували: 0
Рішення прийнято.
5. Про внесення змін до рішення 15 сесії 8 скликання від 29.04.2022 року № 4-15/VIII «Про
затвердження Положення про розміщення зовнішньої реклами на території населених
пунктів Сновської ТГ».
(Проєкт рішення погоджений та рекомендований до затвердження постійними комісіями
міської ради: з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства,
промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг; з питань законності,
освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту,
депутатської діяльності та етики).
Слухали: Медведьова О.О., міського голову, який довів до відома, що питання розглянуто та
погоджено двома профільними депутатськими комісіями, розглядалося на засіданнях двох
інших комісій. Проєктом рішення вносяться зміни до складу комісії через кадрові зміни в
міській раді. Запитав, чи є необхідність надавати слово доповідачу.
Необхідності немає.
Медведьов О.О., міський голова запитав, чи є пропозиції та зауваження до проєкту рішення.
Пропозицій та зауважень немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 15 сесії 8 скликання від
29.04.2022 року № 4-15/VIII «Про затвердження Положення про розміщення зовнішньої
реклами на території населених пунктів Сновської ТГ»» (рішення № 5-17/VІІІ додається).
За це рішення проголосували:
За: 21 (Медведьов О.О., Анищенко С.В., Батюк І.В., Головач О.М., Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Данилова Л.О., Добненко Н.М.,
Єфименко Н.Ю., Логвиненко Л.Г., Малетич М.В., Матвієнко В.І., Невмовенко В.І., Полюшко А.О.,
Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко Л.О., Тютюнник П.О., Цуприк В.О., Якубовська І.В.)

Самойлова Н.В.,

Проти: 0
Утрималися: 0
Не голосували: 0
Рішення прийнято.
6. Про внесення змін до Програми надання одноразової матеріальної допомоги
мешканцям Сновської громади на 2019-2022 роки .
(Проєкт рішення погоджений та рекомендований до затвердження постійною комісією
міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту
населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики).
Слухали: Медведьова О.О., міського голову, який довів до відома, що питання розглянуто та
погоджено депутатською комісією, також зазначив, що даним проєктом рішення вносяться
зміни до складу комісії з попереднього розгляду заяв у зв’язку з кадровими змінами в міській
раді. Запитав, чи є необхідність надавати слово доповідачу.
Необхідності немає.
Медведьов О.О., міський голова запитав, чи є пропозиції та зауваження до проєкту рішення.
Пропозицій та зауважень немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми надання одноразової
матеріальної допомоги мешканцям Сновської громади на 2019-2022 роки» (рішення № 617/VІІІ додається).
За це рішення проголосували:
За: 21 (Медведьов О.О., Анищенко С.В., Батюк І.В., Головач О.М., Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Данилова Л.О., Добненко Н.М.,
Єфименко Н.Ю., Логвиненко Л.Г., Малетич М.В., Матвієнко В.І., Невмовенко В.І., Полюшко А.О.,
Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко Л.О., Тютюнник П.О., Цуприк В.О., Якубовська І.В.)

Самойлова Н.В.,

Проти: 0
Утрималися: 0
Не голосували: 0
Рішення прийнято.
7. Про перейменування закладів освіти Сновської міської ради Корюківського району
Чернігівської області.
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(Проєкт рішення погоджений та рекомендований до затвердження постійною комісією
міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту
населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики).
Слухали: Коваленко О.І., начальника Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту, яка
зазначила, що з метою приведення у відповідність до законодавства назв закладів освіти
даним проєктом рішення пропонується перейменувати 7 навчальних закладів І-ІІІ ступенів та
Сновську гімназію в ліцеї. Відповідно, затвердити Статути 8 ліцеїв.
Медведьов О.О., міський голова запитав, чи є пропозиції та зауваження до проєкту рішення.
Пропозицій та зауважень немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про перейменування закладів освіти Сновської міської ради
Корюківського району Чернігівської області» (рішення № 7-17/VІІІ додається).
За це рішення проголосували:
За: 21 (Медведьов О.О., Анищенко С.В., Батюк І.В., Головач О.М., Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Данилова Л.О., Добненко Н.М.,
Єфименко Н.Ю., Логвиненко Л.Г., Малетич М.В., Матвієнко В.І., Невмовенко В.І., Полюшко А.О.,
Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко Л.О., Тютюнник П.О., Цуприк В.О., Якубовська І.В.)

Самойлова Н.В.,

Проти: 0
Утрималися: 0
Не голосували: 0
Рішення прийнято.
8. Про відкриття відділень видів спорту у ДЮСШ.
(Проєкт рішення погоджений та рекомендований до затвердження постійною комісією
міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту
населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики).
Слухали: Коваленко О.І., начальника Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту, яка
проінформувала, що даним проєктом рішення пропонується дозволити Управлінню освіти,
сім'ї, молоді та спорту міської ради відкрити з 1 вересня 2022 року у Сновській ДЮСШ 2
(два) відділення з наступних видів спорту: вільна боротьба та кікбоксинг.
Медведьов О.О., міський голова запитав, чи є пропозиції та зауваження до проєкту рішення.
Пропозицій та зауважень немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про відкриття відділень видів спорту у ДЮСШ» (рішення
№ 8-17/VІІІ додається).
За це рішення проголосували:
За: 21 (Медведьов О.О., Анищенко С.В., Батюк І.В., Головач О.М., Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Данилова Л.О., Добненко Н.М.,
Єфименко Н.Ю., Логвиненко Л.Г., Малетич М.В., Матвієнко В.І., Невмовенко В.І., Полюшко А.О.,
Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко Л.О., Тютюнник П.О., Цуприк В.О., Якубовська І.В.)

Самойлова Н.В.,

Проти: 0
Утрималися: 0
Не голосували: 0
Рішення прийнято.
9. Про включення майна до Переліку першого типу та погодження відділу культури і
туризму Сновської міської ради наміру передачі майна в оренду на аукціоні.
(Проєкт рішення погоджений та рекомендований до затвердження постійною комісією
міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства,
промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг).
Слухали: Добненко Н.М., начальника відділу культури і туризму, яка повідомила присутнім,
що даним проєктом рішення погоджується намір відділу культури щодо передачі в оренду на
аукціоні майна комунальної власності Сновської міської територіальної громади,
розташованого за адресою: м. Сновськ, вул. Незалежності, 4, терміном на 4 роки 11 місяців, а
саме: приміщення (дві кімнати) на першому поверсі Сновського Будинку культури площею
35,10 кв. По процедурі необхідно включити вищезазначений об’єкт до Переліку першого
типу об’єктів комунальної власності територіальної громади, що підлягають передачі в
оренду на аукціоні.
Медведьов О.О., міський голова запитав, чи є пропозиції та зауваження до проєкту рішення.
Пропозицій та зауважень немає.
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Вирішили: прийняти рішення «Про включення майна до Переліку першого типу та
погодження відділу культури і туризму Сновської міської ради наміру передачі майна в
оренду на аукціоні» (рішення № 9-17/VІІІ додається).
За це рішення проголосували:
За: 21 (Медведьов О.О., Анищенко С.В., Батюк І.В., Головач О.М., Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Данилова Л.О., Добненко Н.М.,
Єфименко Н.Ю., Логвиненко Л.Г., Малетич М.В., Матвієнко В.І., Невмовенко В.І., Полюшко А.О.,
Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко Л.О., Тютюнник П.О., Цуприк В.О., Якубовська І.В.)

Самойлова Н.В.,

Проти: 0
Утрималися: 0
Не голосували: 0
Рішення прийнято.
10. Про безоплатну передачу майна з балансу КНП «Сновський центр ПМД» на баланс
КНП «Сновська ЦРЛ».
(Проєкт рішення погоджений та рекомендований до затвердження постійною комісією
міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства,
промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг).
Слухали: Якубовську І. В., генерального директора КНП «Сновська ЦРЛ», яка зазначила,
що даним проєктом рішення пропонується безоплатно передати з балансу комунального
некомерційного підприємства «Сновський центр первинної медичної допомоги» на баланс
комунального некомерційного підприємства «Сновська центральна районна лікарня» та
закріпити за ним на праві оперативного управління майно комунальної власності
територіальної громади - апарат високочастотний електрохірургічний (діатермокоагулятор) з
насадками, 2012 року випуску.
Медведьов О.О., міський голова запитав, чи є пропозиції та зауваження до проєкту рішення.
Пропозицій та зауважень немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про безоплатну передачу майна з балансу КНП «Сновський
центр ПМД» на баланс КНП «Сновська ЦРЛ» (рішення № 10-17/VІІІ додається).
За це рішення проголосували:
За: 21 (Медведьов О.О., Анищенко С.В., Батюк І.В., Головач О.М., Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Данилова Л.О., Добненко Н.М.,
Єфименко Н.Ю., Логвиненко Л.Г., Малетич М.В., Матвієнко В.І., Невмовенко В.І., Полюшко А.О.,
Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко Л.О., Тютюнник П.О., Цуприк В.О., Якубовська І.В.)

Самойлова Н.В.,

Проти: 0
Утрималися: 0
Не голосували: 0
Рішення прийнято.
11.- 22. Блок «Земельні питання».
(Проєкти рішень погоджені та рекомендовані до затвердження постійною комісією міської
ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи).
Виступили: Невмовенко В.І., депутат міської ради, голова постійної комісії з питань
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який зазначив, що всі
проєкти рішень з земельних питань були детально розглянуті на засіданні постійної комісії,
порушень та спірних питань не було, всі питання підготовлені з урахуванням норм діючого
земельного законодавства. Запропонував голосувати одним пакетом за рішення з блоку
«Земельні питання».
Медведьов О.О., міський голова поставив на голосування пропозицію Невмовенка В.І.
проголосувати одним пакетом за рішення з блоку «Земельні питання»: з проєкту рішення №
12 по № 23 включно.
Вирішили: голосувати одним пакетом за рішення з блоку «Земельні питання» (проєкти
рішень з № 12 по № 23 включно).
За це проголосували:
За: 21 (Медведьов О.О., Анищенко С.В., Батюк І.В., Головач О.М., Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Данилова Л.О., Добненко Н.М.,
Єфименко Н.Ю., Логвиненко Л.Г., Малетич М.В., Матвієнко В.І., Невмовенко В.І., Полюшко А.О.,
Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко Л.О., Тютюнник П.О., Цуприк В.О., Якубовська І.В.)

Проти: 0
Утрималися: 0

Самойлова Н.В.,
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Не голосували: 0
Прийнято.
Медведьов О.О., міський голова запитав, чи є пропозиції та зауваження до проєктів рішень з
блоку «Земельні питання».
Пропозицій та зауважень немає.
Медведьов О.О., міський голова, поставив на голосування проєкти рішень блоку «Земельні
питання» (з № 12 по № 23 включно).
Вирішили: прийняти рішення: «Про надання дозволу на розроблення технічних
документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості)» (рішення № 11-17/VІІІ додається); «Про надання дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки»
(рішення № 12-17/VІІІ додається); «Про надання дозволу на виготовлення технічних
документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) Сновській районній державній лікарні ветеринарної медицини»
(рішення № 13-17/VІІІ додається); «Про затвердження технічних документацій із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) з метою передачі земельних ділянок комунальної власності Сновської міської
ради в оренду громадянам» (рішення № 14-17/VІІІ додається); «Про затвердження технічних
документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (паїв)
в натурі (на місцевості) для реєстрації права власності» (рішення № 15-17/VІІІ додається);
«Про вилучення земельних ділянок з користування громадян» (рішення № 16-17/VІІІ
додається); «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в постійне користування КП «Сновська ЖЕД»» (рішення № 17-17/VІІІ
додається); «Про продовження терміну дії договорів оренди земельних ділянок» (рішення №
18-17/VІІІ додається); «Про надання земельної ділянки комунальної власності територіальної
громади в оренду Понамаренко Ж.В.» (рішення № 19-17/VІІІ додається); «Про припинення
договору оренди земельної ділянки та надання земельної ділянки комунальної власності в
оренду Литвин К.А» (рішення № 20-17/VІІІ додається); «Про продаж земельної ділянки
комунальної власності територіальної громади, в особі Сновської міської ради,
Скоробогатько В.В.» (рішення № 21-17/VІІІ додається); «Про продаж земельної ділянки
комунальної власності територіальної громади, в особі Сновської міської ради, КП
«БУДМАТЕРІАЛИ»» (рішення № 22-17/VІІІ додається).
За ці рішення проголосували:
За: 21 (Медведьов О.О., Анищенко С.В., Батюк І.В., Головач О.М., Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Данилова Л.О., Добненко Н.М.,
Єфименко Н.Ю., Логвиненко Л.Г., Малетич М.В., Матвієнко В.І., Невмовенко В.І., Полюшко А.О.,
Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко Л.О., Тютюнник П.О., Цуприк В.О., Якубовська І.В.)

Самойлова Н.В.,

Проти: 0
Утрималися: 0
Не голосували: 0
Рішення прийняті.
23. Різне.
1. Про розгляд депутатського запиту Солодовника П.В.
Слухали: Солодовника П.В., депутата міської ради, який зачитав запит щодо існування у
громаді церков московського патріархату (запит додається).
Виступили: Самойлова Н.В., секретар міської ради, яка проінформувала, що до депутатів
міської ради надійшло звернення від парафіян Свято-Миколаївського храму, яке було
детально розглянуто на депутатських комісіях; зачитала головні тези звернення (звернення
додається).
Солодовник П.В., депутат міської ради, запропонував направити звернення депутатів
Сновської міської ради священнослужителям та прихожанам парафії УПЦ.
Самойлова Н.В., секретар міської ради, зазначила, що на основі запита депутата
Солодовника П.В. підготовлено звернення депутатів з даного питання; ознайомила з його
змістом (звернення додається).
Медведьов О.О., міський голова, поставив на голосування звернення депутатів
священнослужителям та прихожанам парафій УПЦ.
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Вирішили: направити звернення депутатів Сновської міської ради священнослужителям та
прихожанам парафій УПЦ, які діють у громаді (звернення додається).
За це проголосували:
За: 19 (Медведьов О.О., Анищенко С.В., Батюк І.В., Головач О.М., Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Данилова Л.О., Добненко Н.М.,
Єфименко Н.Ю., Логвиненко Л.Г., Матвієнко В.І., Полюшко А.О.,
Терещенко Л.О., Тютюнник П.О., Цуприк В.О., Якубовська І.В.)

Проти: 0
Утрималися: 2 (Малетич М.В.,
Не голосували: 0
Прийнято.

Самойлова Н.В.,

Солодовник П.В., Терещенко А.М.,

Невмовенко В.І.)

2. Про питання, які були розглянуті на засіданні виконавчого комітету Сновської
міської ради в міжсесійний період.
Слухали: Карпенка В.М., керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, який
доповів про питання, які були розглянуті на засіданні виконавчого комітету 17.06.2022 року.
Інформація прийнята до відома.
3. Про звернення колективу Станції юних техніків Сновської міської ради.
Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка ознайомила присутніх з листом від
колективу Сновської СЮТ з проханням винести повторно питання реорганізації (злиття)
Сновської СЮТ та Сновського ЦДЮТ на сесію міської ради (лист додається); зачитала
відповідь міської ради на дане звернення (додається).
Запитань та зауважень не надійшло.
Інформація прийнята до відома.
4. Про вартість газу на території громади.
Слухали: Бойка С.І., жителя міста Сновськ, який висловив свою думку щодо шляхів
вирішення питання поставки та вартості газу.

Міський голова
(головуючий на сесії)
Секретар міської ради
(секретар сесії)
МП

(підпис)

Олександр МЕДВЕДЬОВ
(прізвище)

(підпис)

Наталія САМОЙЛОВА
(прізвище)

