
   

 

                                                            

УКРАЇНА 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

КОРЮКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  

П Р О Т О К О Л    

дев’ятнадцятої сесії міської ради VIIІ скликання  

 

від 11 листопада 2022 року                                                                         м. Сновськ 
 

Присутні: 22 члени міської ради (21 депутат міської ради та міський голова). 
 

Загальний склад депутатів: 26 осіб.  
 

Присутні на засіданні депутати: Анищенко С.В., Батюк І.В., Булденко М.Ф., 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., Науменко О.І., Невмовенко В.І., Самойлова Н.В.,        

Симонок С.О., Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко Л.О., Тютюнник П.О.,  

Цуприк В.О. 
 

Відсутні: Виблов С.А., Остроухов В.В., Полюшко А.О., Сергійко В.А., Якубовська І.В. 
 

Присутні на засіданні 19-ї сесії VIIІ скликання:  

Богдан І.Л. – начальник сектору поліцейської діяльності № 1 (м. Сновськ) Корюківського 

районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області; 

Силенок С.В. – заступник міського голови; 

виступаючі з питань порядку денного; 

представники засобів масової інформації. 

 

Голова засідання – Медведьов О.О., міський голова. 

Секретар засідання – Самойлова Н.В., секретар міської ради. 

 

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й :  

№ 

з/п 
Питання Доповідач 

1. Про затвердження Програми місцевих стимулів для лікарів 

на 2023-2025 роки. 

Секретар міської ради 

Самойлова Н.В. 

2. Про затвердження Програми фінансування пільг на оплату 

послуг за пільговий проїзд залізничним транспортом 

окремих категорій громадян на 2023 рік. 

Начальник відділу ЖКГ, 

архітектури, 

містобудування та 

транспорту Аникієнко О.А. 

3. Про затвердження Програми надання соціальних гарантій 

фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду 

на непрофесійній основі, на 2023 рік. 

Завідувач сектору 

соціальної політики 

Біліченко А.В. 

4. Про затвердження Програми надання матеріальної допомоги 

хворим з хронічною нирковою недостатністю, які 

отримують програмний гемодіаліз в лікувально-

профілактичних закладах Чернігівської області, на 2023 рік. 

Завідувач сектору 

соціальної політики 

Біліченко А.В. 

5. Про внесення змін до Комплексної програми профілактики 

правопорушень на 2022-2024 роки. 

Секретар міської ради 

Самойлова Н.В. 

6. Про внесення змін до Цільової соціальної програми розвитку 

цивільного захисту Сновської міської ради на 2018-2022 

роки. 

Завідувач сектору з питань 

праці та надзвичайних 

ситуацій Єфименко М.В. 

 



 2 

№ 

з/п 
Питання Доповідач 

7. Про затвердження звіту про виконання бюджету Сновської 

міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року. 

Начальник фінансового 

відділу Савченко Л.Г. 

8. 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». 

Начальник фінансового 

відділу Савченко Л.Г. 

9. Про внесення змін до складу виконавчого комітету 

Сновської міської ради 8 скликання. 

Керуючий справами  

(секретар) виконавчого 

комітету Карпенко В.М. 

10. Про взяття майна на баланс Сновської міської ради. Головний спеціаліст 

відділу ЖКГ, архітектури, 

містобудування та 

транспорту Гладченко В.М. 

11. Про включення об’єкта до Переліку об’єктів комунальної 

власності Сновської міської територіальної громади, що 

підлягають приватизації у 2021-2022 роках. 

Головний спеціаліст 

відділу ЖКГ, архітектури, 

містобудування та 

транспорту Гладченко В.М. 

12. Про безоплатну передачу майна з балансу Сновської міської 

ради на баланс КНП «Сновська ЦРЛ». 

Головний спеціаліст 

відділу ЖКГ, архітектури, 

містобудування та 

транспорту Гладченко В.М. 

13. Про безоплатну передачу майна з балансу Сновської міської 

ради на баланс КНП «Сновський ЦПМД». 

Головний спеціаліст 

відділу ЖКГ, архітектури, 

містобудування та 

транспорту Гладченко В.М. 

14. Про безоплатну передачу майна комунальної власності з 

балансу відділу культури і туризму на баланс КНП 

«Сновський ЦПМД». 

Головний спеціаліст 

відділу ЖКГ, архітектури, 

містобудування та 

транспорту Гладченко В.М. 

15. Про надання згоди територіальному центру Сновської 

міської ради на внесення змін до договору оренди та 

включення майна до Переліку першого типу. 

Головний спеціаліст 

відділу ЖКГ, архітектури, 

містобудування та 

транспорту Гладченко В.М. 

16. Про списання майна комунальної власності Сновської 

міської територіальної громади. 

Головний спеціаліст 

відділу ЖКГ, архітектури, 

містобудування та 

транспорту Гладченко В.М. 

17. Про надання згоди КНП «Сновська ЦРЛ» на внесення змін 

до договору оренди та включення майна до Переліку 

першого типу. 

Головний спеціаліст 

відділу ЖКГ, архітектури, 

містобудування та 

транспорту Гладченко В.М. 

18. Про присвоєння звання «Почесний громадянин Сновської 

міської територіальної громади». 

Секретар міської ради 

Самойлова Н.В. 

19-

31. 

Блок «Земельні питання». Головний спеціаліст 

відділу земельних відносин 

та агропромислового 

розвитку Никитенко В.В. 

32.  Різне.   
 

Засідання дев’ятнадцятої сесії міської ради восьмого скликання відкрив міський голова 

Медведьов О.О. 
 

Медведьов О.О., міський голова, оголосив хвилину мовчання за військовими та цивільними, 

які загинули під час російської війни проти України. 
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Хвилина мовчання. 
 

Медведьов О.О., доповів про зареєстрованих та відсутніх на сесії депутатів та про присутніх 

осіб на сесії міської ради. 
 

Медведьов О.О., міський голова, повідомив, що 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: Гордюк В.Г., Логвиненко 

Л.Г.  

Вирішили: обрати лічильну комісію у складі:  Гордюк В.Г., Логвиненко Л.Г. 

За це проголосували:  

За: 22  (Медведьов О.О., Анищенко С.В., Батюк І.В., Булденко М.Ф., 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., Науменко О.І., Невмовенко В.І., Самойлова Н.В., 

Симонок С.О., Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко Л.О., Тютюнник П.О., Цуприк В.О.) 

Проти: 0 

Утрималися: 0  

Не голосували: 0 

Прийнято. 
 

Міський голова Медведьов О.О. запропонував порядок денний, який є на руках у депутатів, 

прийняти «за основу»:  

1. Про затвердження Програми місцевих стимулів для лікарів на 2023-2025 роки. 

2. Про затвердження Програми фінансування пільг на оплату послуг за пільговий 

проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян на 2023 рік. 

3. Про затвердження Програми надання соціальних гарантій фізичним особам, які 

надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, на 2023 рік. 

4. Про затвердження Програми надання матеріальної допомоги хворим з хронічною 

нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз в лікувально-

профілактичних закладах Чернігівської області, на 2023 рік. 

5. Про внесення змін до Комплексної програми профілактики правопорушень на 2022-

2024 роки. 

6. Про внесення змін до Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту 

Сновської міської ради на 2018-2022 роки. 

7. Про затвердження звіту про виконання бюджету Сновської міської територіальної 

громади за 9 місяців 2022 року. 

8. 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». 

9. Про внесення змін до складу виконавчого комітету Сновської міської ради 8 

скликання.  

10. Про взяття майна на баланс Сновської міської ради. 

11. Про включення об’єкта до Переліку об’єктів комунальної власності Сновської 

міської територіальної громади, що підлягають приватизації у 2021-2022 роках. 

12. Про безоплатну передачу майна з балансу Сновської міської ради на баланс КНП 

«Сновська ЦРЛ». 

13. Про безоплатну передачу майна з балансу Сновської міської ради на баланс КНП 

«Сновський ЦПМД». 

14. Про безоплатну передачу майна комунальної  власності з балансу відділу культури і 

туризму на баланс КНП «Сновський ЦПМД».  

15. Про надання згоди територіальному центру Сновської міської ради на внесення змін 

до договору оренди та включення майна до Переліку першого типу. 

16. Про списання майна комунальної власності Сновської міської територіальної 

громади.  

17. Блок «Земельні питання». 

18. Різне. 
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Вирішили: прийняти порядок денний «за основу». 

За це проголосували:   

За: 22  (Медведьов О.О., Анищенко С.В., Батюк І.В., Булденко М.Ф., 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., Науменко О.І., Невмовенко В.І., Самойлова Н.В., 

Симонок С.О., Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко Л.О., Тютюнник П.О., Цуприк В.О.) 

Проти: 0 

Утрималися: 0  

Не голосували: 0 

Прийнято. 

Медведьов О.О., міський голова, повідомив, що за рекомендацією комунальної комісії 

пропонується включити до порядку денного сесії питання «Про надання згоди КНП 

«Сновська ЦРЛ» на внесення змін до договору оренди та включення майна до Переліку 

першого типу». За рекомендацією гуманітарної комісії пропонується включити до порядку денного 

сесії питання «Про присвоєння звання «Почесний громадянин Сновської міської територіальної 

громади»».  

Медведьов О.О., міський голова, запитав, чи є ще пропозиції щодо внесення змін до порядку 

денного. 

Пропозицій немає. 

Вирішили: включити до порядку денного сесії питання: «Про надання згоди КНП 

«Сновська ЦРЛ» на внесення змін до договору оренди та включення майна до Переліку 

першого типу», «Про присвоєння звання «Почесний громадянин Сновської міської 

територіальної громади»». 

За це проголосували:  

За: 22  (Медведьов О.О., Анищенко С.В., Батюк І.В., Булденко М.Ф., 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., Науменко О.І., Невмовенко В.І., Самойлова Н.В., 

Симонок С.О., Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко Л.О., Тютюнник П.О., Цуприк В.О.) 

Проти: 0 

Утрималися: 0  

Не голосували: 0 

Прийнято. 

Медведьов О.О., міський голова,  поставив на голосування порядок денний сесії зі змінами 

«в цілому».  

Вирішили: прийняти порядок денний «в цілому». 

За це проголосували:  

За: 22  (Медведьов О.О., Анищенко С.В., Батюк І.В., Булденко М.Ф., 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., Науменко О.І., Невмовенко В.І., Самойлова Н.В., 
Симонок С.О., Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко Л.О., Тютюнник П.О., Цуприк В.О.) 

Проти: 0 

Утрималися: 0  

Не голосували: 0 

Прийнято. 

 

Медведьов О.О., міський голова, відповідно до ст. 38 Регламенту міської ради та з метою 

оперативного проведення сесії запропонував затвердити порядок роботи сесії: 

доповідь – до 10 хвилин; 

співдоповідь – до 3 хвилин; 

виступи, обговорення, пропозиції - до 3 хвилин. 

Вирішили: затвердити запропонований порядок роботи сесії. 

За це проголосували:  

За: 22  (Медведьов О.О., Анищенко С.В., Батюк І.В., Булденко М.Ф., 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., Науменко О.І., Невмовенко В.І., Самойлова Н.В., 
Симонок С.О., Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко Л.О., Тютюнник П.О., Цуприк В.О.) 

Проти: 0 

Утрималися: 0  

Не голосували: 0 

Прийнято. 

 

1. Про затвердження Програми місцевих стимулів для лікарів на 2023-2025 роки.  
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(Проєкт рішення погоджений та рекомендований до затвердження постійними комісіями 

міської ради: з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; 

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. 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 затвердження Програми місцевих стимулів для лікарів 

на 2023-2025 роки» (рішення № 1-19/VІІІ додається).  

За це рішення проголосували: 

За: 22  (Медведьов О.О., Анищенко С.В., Батюк І.В., Булденко М.Ф., 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., Науменко О.І., Невмовенко В.І., Самойлова Н.В., 

Симонок С.О., Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко Л.О., Тютюнник П.О., Цуприк В.О.) 

Проти: 0 

Утрималися: 0  

Не голосували: 0 

Рішення прийнято. 
 

2. Про затвердження Програми фінансування пільг на оплату послуг за пільговий проїзд 

залізничним транспортом окремих категорій громадян на 2023 рік.  

(Проєкт рішення погоджений та рекомендований до затвердження постійними комісіями 

міської ради: з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; 

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. 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 затвердження Програми фінансування пільг на оплату 

послуг за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян на 2023 

рік» (рішення № 2-19/VІІІ додається).  

За це рішення проголосували: 

За: 22  (Медведьов О.О., Анищенко С.В., Батюк І.В., Булденко М.Ф., 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., Науменко О.І., Невмовенко В.І., Самойлова Н.В., 

Симонок С.О., Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко Л.О., Тютюнник П.О., Цуприк В.О.) 

Проти: 0 

Утрималися: 0  

Не голосували: 0 

Рішення прийнято. 

 

3. Про затвердження Програми надання соціальних гарантій фізичним особам, які 

надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, на 2023 рік. 

(Проєкт рішення погоджений та рекомендований до затвердження постійними комісіями 

міської ради: з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; 

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. 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.  
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Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження Програми надання соціальних гарантій 

фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, на 2023 

рік» (рішення № 3-19/VІІІ додається).  

За це рішення проголосували: 

За: 22  (Медведьов О.О., Анищенко С.В., Батюк І.В., Булденко М.Ф., 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., Науменко О.І., Невмовенко В.І., Самойлова Н.В., 

Симонок С.О., Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко Л.О., Тютюнник П.О., Цуприк В.О.) 

Проти: 0 

Утрималися: 0  

Не голосували: 0 

Рішення прийнято. 

 

4. Про затвердження Програми надання матеріальної допомоги хворим з хронічною 

нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз в лікувально-

профілактичних закладах Чернігівської області, на 2023 рік. 

(Проєкт рішення погоджений та рекомендований до затвердження постійними комісіями 

міської ради: з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; 

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. 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 затвердження Програми надання матеріальної допомоги 

хворим з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз в 

лікувально-профілактичних закладах Чернігівської області, на 2023 рік» (рішення № 4-

19/VІІІ додається).  

За це рішення проголосували: 

За: 22  (Медведьов О.О., Анищенко С.В., Батюк І.В., Булденко М.Ф., 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., Науменко О.І., Невмовенко В.І., Самойлова Н.В., 

Симонок С.О., Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко Л.О., Тютюнник П.О., Цуприк В.О.) 

Проти: 0 

Утрималися: 0  

Не голосували: 0 

Рішення прийнято. 

 

5. Про внесення змін до Комплексної програми профілактики правопорушень на 2022-

2024 роки. 

(Проєкт рішення погоджений та рекомендований до затвердження постійними комісіями 

міської ради: з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; 

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. 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 Комплексної програми профілактики 

правопорушень на 2022-2024 роки» (рішення № 5-19/VІІІ додається).  

За це рішення проголосували: 

За: 22  (Медведьов О.О., Анищенко С.В., Батюк І.В., Булденко М.Ф., 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., Науменко О.І., Невмовенко В.І., Самойлова Н.В., 
Симонок С.О., Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко Л.О., Тютюнник П.О., Цуприк В.О.) 

Проти: 0 
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Утрималися: 0  

Не голосували: 0 

Рішення прийнято. 

 

6. Про внесення змін до Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту 

Сновської міської ради на 2018-2022 роки. 

(Проєкт рішення погоджений та рекомендований до затвердження постійними комісіями 

міської ради: з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; 

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. 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 Цільової соціальної програми розвитку 

цивільного захисту Сновської міської ради на 2018-2022 роки» (рішення № 6-19/VІІІ 

додається).  

За це рішення проголосували: 

За: 22  (Медведьов О.О., Анищенко С.В., Батюк І.В., Булденко М.Ф., 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., Науменко О.І., Невмовенко В.І., Самойлова Н.В., 

Симонок С.О., Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко Л.О., Тютюнник П.О., Цуприк В.О.) 

Проти: 0 

Утрималися: 0  

Не голосували: 0 

Рішення прийнято. 

 

7. Про затвердження звіту про виконання бюджету Сновської міської територіальної 

громади за 9 місяців 2022 року. 

(Проєкт рішення погоджений та рекомендований до затвердження постійною комісією 

міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку). 

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка прозвітувала про виконання 

бюджету громади за 9 місяців 2022 року (пояснювальна записка додається). Назвала 

найбільших платників податків до бюджету серед юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців. 

Медведьов О.О., міський голова, запитав, чи є пропозиції та зауваження до проєкту рішення. 

Пропозицій та зауважень немає.  

Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження звіту про виконання  бюджету Сновської 

міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року» (рішення № 7-19/VІІІ додається).  

За це рішення проголосували: 

За: 22  (Медведьов О.О., Анищенко С.В., Батюк І.В., Булденко М.Ф., 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., Науменко О.І., Невмовенко В.І., Самойлова Н.В., 

Симонок С.О., Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко Л.О., Тютюнник П.О., Цуприк В.О.) 

Проти: 0 

Утрималися: 0  

Не голосували: 0 

Рішення прийнято. 

 

8. 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: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх з 

показниками дохідної та видаткової частин міського бюджету (пояснювальна записка 

додається).  
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Медведьов О.О., міський голова, у зв’язку з тим, що фінансовим відділом запропоновані 

зміни до проєкту рішення, поставив проєкт рішення на голосування «за основу». 

Вирішили: прийняти «за основу» проєкт 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»».  

За це проголосували: 

За: 22  (Медведьов О.О., Анищенко С.В., Батюк І.В., Булденко М.Ф., 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., Науменко О.І., Невмовенко В.І., Самойлова Н.В., 

Симонок С.О., Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко Л.О., Тютюнник П.О., Цуприк В.О.) 

Проти: 0 

Утрималися: 0  

Не голосували: 0 

Прийнято. 

Виступили: Савченко Л.Г., начальник фінансового відділу, яка доповіла, що 3 листопада 

2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про державний бюджет України 

на 2023 рік», згідно ст. 32 даного Закону залишки коштів за освітньою субвенцією з 

державного бюджету місцевим бюджетам, які утворилися на рахунках місцевих бюджетів на 

кінець 2022 року, будуть перераховуватися Державною казначейською службою України до 

спеціального фонду Державного бюджету України для Міністерства освіти і науки України з 

метою подальшого розподілу таких коштів за рішеннями Кабінету Міністрів України. У 

зв’язку з цим Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту міської ради внесло додатково 

пропозицію про перерозподіл асигнувань залишків освітньої субвенції, які утворилися 

станом на 1 січня 2022 року, а саме: перерозподілити поточні видатки загального фонду у 

сумі 940581 грн. 60 коп., зменшити видатки загального фонду та одночасно збільшити 

видатки спеціального фонду, направивши кошти за цільовим напрямком використання згідно 

заходів, затверджених Постановою КМУ від 14 січня 2015 року № 6, на оновлення 

матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів. Зазначені зміни 

відобразяться в рішенні та в додатках 2,3 до рішення. 

Солодовник П.В., депутат міської ради, запитав, про конкретні заходи щодо направлених 

коштів на зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти. 

Савченко Л.Г., відповіла, що ці кошти планується використати для виготовлення ПКД для 

ремонту Сновської початкової школи, придбання генераторів, холодильників та плит для 

закладів освіти. 

Медведьов О.О. запитав, чи є ще пропозиції та зауваження до проєкту рішення. 

Пропозицій та зауважень немає. 

Медведьов О.О., міський голова, поставив на голосування зміни до проєкту рішення. 

Вирішили: внести запропоновані фінансовим відділом зміни до проєкту 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»» (направити залишки 

освітньої субвенції у сумі 940581 грн. 60 коп. на оновлення матеріально-технічної бази 

загальноосвітніх навчальних закладів).  

За це проголосували: 

За: 22  (Медведьов О.О., Анищенко С.В., Батюк І.В., Булденко М.Ф., 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., Науменко О.І., Невмовенко В.І., Самойлова Н.В., 

Симонок С.О., Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко Л.О., Тютюнник П.О., Цуприк В.О.) 

Проти: 0 

Утрималися: 0  

Не голосували: 0 

Прийнято. 

Медведьов О.О., міський голова, поставив проєкт рішення на голосування зі змінами «в 

цілому». 

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 № 8-19/VІІІ додається).  

За це рішення проголосували: 
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За: 22  (Медведьов О.О., Анищенко С.В., Батюк І.В., Булденко М.Ф., 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., Науменко О.І., Невмовенко В.І., Самойлова Н.В., 

Симонок С.О., Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко Л.О., Тютюнник П.О., Цуприк В.О.) 

Проти: 0 

Утрималися: 0  

Не голосували: 0 

Рішення прийнято. 

 

9. Про внесення змін до складу виконавчого комітету Сновської міської ради 8 скликання.  

(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 гуманітарною комісією міської ради, розглядалося на засіданнях інших комісій. 

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 складу виконавчого комітету 

Сновської міської ради 8 скликання» (рішення № 9-19/VІІІ додається).  

За це рішення проголосували: 

За: 22  (Медведьов О.О., Анищенко С.В., Батюк І.В., Булденко М.Ф., 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., Науменко О.І., Невмовенко В.І., Самойлова Н.В., 
Симонок С.О., Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко Л.О., Тютюнник П.О., Цуприк В.О.) 

Проти: 0 

Утрималися: 0  

Не голосували: 0 

Рішення прийнято. 

 

10.- 17. Блок «Комунальні питання». 

(Проєкти рішень погоджені та рекомендовані до затвердження постійною комісією міської 

ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, 

підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг). 

Виступили: Єфименко Н.Ю., депутат міської ради, секретар постійної комісії міської ради з 

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, 

підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, яка зазначила, що всі проєкти рішень з 

комунальних питань були детально розглянуті на засіданні постійної комісії, порушень та 

спірних питань не було. Запропонувала голосувати одним пакетом за рішення з блоку 

«Комунальні питання».  

Медведьов О.О., міський голова, поставив на голосування пропозицію Єфименко Н.Ю. 

проголосувати одним пакетом за рішення з блоку «Комунальні питання»: з проєкту рішення 

№ 10 по № 17 включно. 

Вирішили: голосувати одним пакетом за рішення з блоку «Комунальні питання» (проєкти 

рішень з № 10 по № 17 включно). 

За це проголосували: 

За: 22  (Медведьов О.О., Анищенко С.В., Батюк І.В., Булденко М.Ф., 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., Науменко О.І., Невмовенко В.І., Самойлова Н.В., 
Симонок С.О., Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко Л.О., Тютюнник П.О., Цуприк В.О.) 

Проти: 0 

Утрималися: 0  

Не голосували: 0 

Прийнято. 

Медведьов О.О., міський голова запитав, чи є пропозиції та зауваження до проєктів рішень з 

блоку «Комунальні питання». 

Пропозицій та зауважень немає.  

Медведьов О.О., міський голова, поставив на голосування проєкти рішень з блоку 

«Комунальні питання» (з № 10 по № 17 включно).  
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Вирішили: прийняти рішення: «Про взяття майна на баланс Сновської міської ради» 

(рішення № 10-19/VІІІ додається); «Про включення об’єкта до Переліку об’єктів 

комунальної власності Сновської міської територіальної громади, що підлягають 

приватизації у 2021-2022 роках» (рішення № 11-19/VІІІ додається); «Про безоплатну 

передачу майна з балансу Сновської міської ради на баланс КНП «Сновська ЦРЛ»» (рішення 

№ 12-19/VІІІ додається); «Про безоплатну передачу майна з балансу Сновської міської ради 

на баланс КНП «Сновський ЦПМД»» (рішення № 13-19/VІІІ додається); «Про безоплатну 

передачу майна комунальної  власності з балансу відділу культури і туризму на баланс КНП 

«Сновський ЦПМД»» (рішення № 14-19/VІІІ додається); «Про надання згоди 

територіальному центру Сновської міської ради на внесення змін до договору оренди та 

включення майна до Переліку першого типу» (рішення № 15-19/VІІІ додається); «Про 

списання майна комунальної власності Сновської міської територіальної громади» (рішення 

№ 16-19/VІІІ додається); «Про надання згоди КНП «Сновська ЦРЛ» на внесення змін до 

договору оренди та включення майна до Переліку першого типу» (рішення № 17-19/VІІІ 

додається). 

За ці рішення проголосували: 

За: 22  (Медведьов О.О., Анищенко С.В., Батюк І.В., Булденко М.Ф., 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., Науменко О.І., Невмовенко В.І., Самойлова Н.В., 

Симонок С.О., Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко Л.О., Тютюнник П.О., Цуприк В.О.) 

Проти: 0 

Утрималися: 0  

Не голосували: 0 

Рішення прийняті. 

 

18. Про присвоєння звання «Почесний громадянин Сновської міської територіальної 

громади». 

(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 

Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин Сновської міської територіальної 

громади» проєктом рішення пропонується присвоїти зазначене звання Тереховичу Леоніду 

Никифоровичу (посмертно) за активну громадську позицію, видатні заслуги в галузі 

літератури, творчу діяльність, що сприяла просуванню позитивного іміджу Сновської МТГ в 

Україні.  

Медведьов О.О., міський голова запитав, чи є пропозиції та зауваження до проєкту рішення. 

Пропозицій та зауважень немає.  

Вирішили: прийняти рішення «Про присвоєння звання «Почесний громадянин Сновської 

міської територіальної громади»» (рішення № 18-19/VІІІ додається).  

За це рішення проголосували: 

За: 22  (Медведьов О.О., Анищенко С.В., Батюк І.В., Булденко М.Ф., 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., Науменко О.І., Невмовенко В.І., Самойлова Н.В., 

Симонок С.О., Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко Л.О., Тютюнник П.О., Цуприк В.О.) 

Проти: 0 

Утрималися: 0  

Не голосували: 0 

Рішення прийнято. 

Медведьов О.О., міський голова, передав начальнику відділу культури та туризму  

посвідчення, Диплом та нагрудний знак, як експонати для використання в  музейних 

експозиціях та заходах. 

 

19.- 31. 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 
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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 № 

19 по № 31 включно. 

Вирішили: голосувати одним пакетом за рішення з блоку «Земельні питання» (проєкти 

рішень з № 19 по № 31 включно). 

За це проголосували: 

За: 22  (Медведьов О.О., Анищенко С.В., Батюк І.В., Булденко М.Ф., 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., Науменко О.І., Невмовенко В.І., Самойлова Н.В., 

Симонок С.О., Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко Л.О., Тютюнник П.О., Цуприк В.О.) 

Проти: 0 

Утрималися: 0  

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 з  

блоку «Земельні питання» (з № 19 по № 31 включно).  

Вирішили: прийняти рішення: «Про надання дозволу на розроблення технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості)» (рішення № 19-19/VІІІ додається); «Про надання дозволу на 

розроблення технічної документації  із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок» 

(рішення № 20-19/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 № 21-19/VІІІ додається); «Про надання земельної 

ділянки комунальної власності територіальної громади в оренду Фомиченко О.Л.» (рішення 

№ 22-19/VІІІ додається); «Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки» 

(рішення № 23-19/VІІІ додається); «Про продовження терміну дії договорів оренди 

земельних ділянок АТ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»» (рішення № 24-19/VІІІ додається); 

«Про внесення змін до Договору оренди земельної ділянки від 05.07.2019 року укладеного з 

гр.Зимою В.В., Шаповал З.О. та Шаповал О.К.» (рішення № 25-19/VІІІ додається); «Про 

вилучення земельних ділянок з користування громадян» (рішення № 26-19/VІІІ додається); 

«Про укладення додаткової угоди до договору оренди землі» (рішення № 27-19/VІІІ 

додається); «Про укладення додаткової угоди до договору оренди землі» (рішення № 28-

19/VІІІ додається); «Про прийняття земельних ділянок у комунальну власність» (рішення № 

29-19/VІІІ додається); «Про проведення земельних торгів в формі аукціону» (рішення № 30-

19/VІІІ додається); «Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 24.05.2018 

року/21 сесія 7 скликання/№25-21/VII «Про визначення переліку  земельних ділянок для 

продажу права оренди на земельних торгах окремими лотами»» (рішення № 31-19/VІІІ 

додається). 

За ці рішення проголосували: 

За: 22  (Медведьов О.О., Анищенко С.В., Батюк І.В., Булденко М.Ф., 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., Науменко О.І., Невмовенко В.І., Самойлова Н.В., 

Симонок С.О., Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко Л.О., Тютюнник П.О., Цуприк В.О.) 

Проти: 0 

Утрималися: 0  

Не голосували: 0 

Рішення прийняті. 

 

32. Різне.  

1. Про кошти резервного фонду. 
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Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка доповіла, що на виконання п.4 ст.24 

Бюджетного кодексу України, фінансовий відділ повідомляє, що  протягом серпня – жовтня 

2022 року  витрачання коштів резервного фонду за прямим призначенням не було. Залишок 

коштів резервного фонду бюджету Сновської міської територіальної громади станом на 

01.11.2022 року складає 40000 гривень. 

Інформація прийнята до відома. 

 

2. Про питання, які були розглянуті на засіданні виконавчого комітету Сновської 

міської ради в міжсесійний період. 

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила, що пропозиція депутатів 

щодо доповідей на сесії про роботу виконавчого комітету  вносилася з метою активізації 

роботи ВК зокрема колишнього керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету 

Кравця Р.В. Наразі нарікань та зауважень на роботу виконавчого комітету немає, проєкти 

рішень вчасно готуються та оприлюднюються, розсилаються до відома депутатів. Запитала, 

чи є наразі необхідність і надалі доповідати на сесії про роботу ВК. 

Необхідності немає. 

 

3. Про евакуацію підопічних стаціонарного відділення територіального центру. 

Слухали: Медведьова О.О., міського голову, який доповів, що Сновською міською радою 

були розроблені заходи з тимчасової евакуації підопічних стаціонарного відділення 

територіального центру, що знаходиться в селі Нові Боровичі. Зазначені дії були вчинені 

відповідно до норм чинного законодавства, у зв’язку з тим, що громада знаходиться у зоні 

бойових дій та з метою збереження життя та здоров’я людей, які проживають у закладі 

комунальної власності міської ради. Було досягнуто домовленості про тимчасове 

переселення підопічних до Чернігівського пансіонату. Про це повідомлені всі відповідні 

служби та відомства. На сьогоднішній день є заяви підопічних Новоборовицького 

стаціонарного відділення про те, що вони не згодні на евакуацію, тому заходи по евакуації 

припинено. 

Інформація прийнята до відома. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова    Олександр МЕДВЕДЬОВ 

(головуючий на сесії) 
 

(підпис) 
 

(прізвище) 

 

Секретар міської ради 

    

Наталія САМОЙЛОВА 

(секретар сесії) 
 

(підпис) 
 

(прізвище) 

                                             МП 

 


