
 
УКРАЇНА 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Двадцята сесія восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

22 грудня 2022 року                                м. Сновськ                                            № 22-20/VIІІ 

 

Про затвердження на посаду  

старости Апришка А.В. 

  

Відповідно до статей 26, 54-1, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 3, 10, 14, 15 Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», ст. 5 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»; 

враховуючи службову необхідність, введення в Україні воєнного стану, близькість 

Гірського старостинського округу до кордону з країною-агресором та з метою 

недопущення випадків загрози життю, здоров'ю та безпеці жителів  Гірського 

старостинського округу Сновської міської територіальної громади під час проведення 

процедури громадського обговорення старости, у зв’язку з віднесенням Сновської МТГ до 

«зони бойових дій»; керуючись рекомендаціями постійної комісії міської ради з питань 

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

спорту, депутатської діяльності та етики 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити АПРИШКА Андрія Володимировича з 09 січня 2023 року за 

основним місцем роботи на посаду старости Гірського старостинського округу Сновської 

міської територіальної громади на період дії в Україні воєнного стану або до спливу 

тримісячного строку після припинення чи скасування воєнного стану, та/або до кінця 

роботи Сновської міської ради 8 скликання, без проведення процедури громадського 

обговорення. 

2. Присвоїти АПРИШКУ Андрію Володимировичу з 09 січня 2023 року                    

11 (одинадцятий) ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах п’ятої категорії 

посад. 

3. Ввести АПРИШКА Андрія Володимировича до складу виконавчого комітету 

Сновської міської ради 8 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». 

4. На час тимчасової відсутності (відпустки, відрядження, тимчасової 

непрацездатності, тощо) старости виконання його обов’язків, за згодою, покладається 

розпорядженням міського голови (особи, що виконує його обов’язки) на іншого старосту, 

без звільнення працівника від своїх основних обов’язків 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу кадрової 

та архівної роботи Т.Сухобок 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 


