
ПРОТОКОЛ № 10 

засідання виконавчого комітету 

Сновської міської ради VIIІ скликання 

 

20 грудня 2022 року        м.Сновськ 

       

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

Секретар – Карпенко В.М., керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету міської ради. 

 

Присутні: 22 члени комітету.  

Відсутні:  15 членів комітету. 

Запрошені: 5 чоловік (списки додаються).  

 

Порядок денний: 

 

1 
Про схвалення проєкту бюджету Сновської міської територіальної 

громади на 2023 рік  

2 

Про оголошення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення 

твердих побутових відходів на території Сновської міської ради 

Чернігівської області 

3 

Про перелік об’єктів та видів суспільно корисних робіт, оплачуваних 

робіт для порушників на яких судом накладено адміністративне 

стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт на території Сновської 

міської територіальної громади у 2023 році    

4 

Про перелік об’єктів та видів робіт для порушників та засуджених, котрі 

були засуджені, та на яких судом накладено адміністративне стягнення у 

вигляді громадських робіт на території Сновської міської територіальної 

громади у 2023 році 

5 Про надання дозволу на валку дерев та обрізку гілок 

 

Двадцять шосте 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. 

Перед початком засідання присутні хвилиною мовчання вшанували 

пам’ять загиблих захисників України.  

Далі міський голова від імені Корюківської РВА  оголосив подяки Інні 

Харченко та Денису Данилову за волонтерську діяльність, а також вручив 

Грамоту районної військової адміністрації старості Гірського старостату 

Світлані Пищур. 

Після урочистої частини Медведьов О.О., міський голова, запропонував 

для роботи засідання обрати лічильну комісію у складі: Артюшенка О.А. та    

Луц О.М.  

ВИРІШИЛИ:    
Обрати  лічильну комісію у складі: Артюшенка О.А. та Луц О.М.  



2 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «за» – 22,  

 «проти» – 0,  

«утримався» – 0. 

 

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

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

 ВИРІШИЛИ:  

 Прийняти порядок денний «за основу». 

 ГОЛОСУВАЛИ: 

 «за» – 22, 

 «проти» – 0, 

 «утримався» – 0. 

 

Далі 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 схвалення проєкту бюджету Сновської міської 

територіальної громади на 2023 рік.  

СЛУХАЛИ: 

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

яка детально ознайомила присутніх з проєктом бюджету Сновської міської 

територіальної громади на 2023 рік.  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення «Про схвалення проєкту бюджету Сновської міської 

територіальної громади на 2023 рік» (рішення додається).   

 ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» – 22, 

«проти» – 0, 

«утримався» – 0. 

 

2. Про оголошення конкурсу на визначення виконавця послуг з 

вивезення твердих побутових відходів на території Сновської міської ради 

Чернігівської області. 

СЛУХАЛИ: 

Шило Т.М. – завідувача сектору з публічних закупівель відділу 

бухгалтерського обліку та звітності міської ради, яка ознайомила присутніх з 

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ:    

Прийняти  рішення  «Про оголошення конкурсу на визначення виконавця 

послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Сновської міської 

ради Чернігівської області» (рішення  додається).   
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 ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» – 22, 

«проти» – 0, 

«утримався» – 0. 

 

          3. Про перелік об’єктів та видів суспільно корисних робіт, оплачуваних 

робіт для порушників на яких судом накладено адміністративне стягнення у 

вигляді суспільно-корисних робіт на території Сновської міської 

територіальної громади у 2023 році.    

 СЛУХАЛИ: 

          Карпенка В.М., керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету 

міської ради, який ознайомив присутніх з проєктом рішення.  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення «Про перелік об’єктів та видів суспільно корисних 

робіт, оплачуваних робіт для порушників на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт на території 

Сновської міської територіальної громади у 2023 році» (рішення додається).   

 ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» – 22,  

«проти» – 0, 

«утримався» – 0. 

 

4. Про перелік об’єктів та видів робіт для порушників та засуджених, 

котрі були засуджені, та на яких судом накладено адміністративне 

стягнення у вигляді громадських робіт на території Сновської міської 

територіальної громади у 2023 році. 

СЛУХАЛИ:  

        Карпенка В.М., керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету 

міської ради, який ознайомив присутніх з проектом рішення.  

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення «Про перелік об’єктів та видів робіт для порушників 

та засуджених, котрі були засуджені, та на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт на території Сновської 

міської територіальної громади у 2023 році» (рішення додається).   

 ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» – 22, 

«проти» – 0, 

«утримався» – 0. 

  

5. Про надання дозволу на валку дерев та обрізку гілок 

 СЛУХАЛИ: 

Карпенка В.М., керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету 

міської ради, який детально ознайомив присутніх із проєктом рішення. 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення «Про надання дозволу на валку дерев та обрізку гілок» 

(рішення додається) 



4 

 ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» – 22, 

«проти» – 0, 

«утримався» – 0. 

 

 

 

 

Міський голова              Олександр МЕДВЕДЬОВ 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради    Володимир КАРПЕНКО 
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Список 

членів виконавчого комітету, які були присутні на засіданні 

 

20 грудня 2022 року                                          м.Сновськ 

 

1. Медведьов О.О. 

2. Самойлова Н.В. 

3. Силенок С.В. 

4. Карпенко В.М. 

5. Анищенко О.І. 

6. Артюшенко О.А. 

7. Безручко Л.І. 

8. Бондаренко А.М. 

9. Грабовський О.В. 

10. Гончаренко О.О. 

11. Дворник Н.Й. 

12. Деркач М.Ф. 

13. Добродій Б.О. 

14. Кромський  С.В. 

15. Кривошей Л.О. 

16. Луц О.М. 

17. Мірошниченко Ю.О. 

18. Мороз М.І. 

19. Недвига О.М. 

20. Пищур С.В. 

21. Шарпан О.І. 

22. Шевардіна А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

Список 

членів виконавчого комітету, які були відсутні на засіданні 

 

20 грудня 2022 року                                       м.Сновськ 

 

1. Богдан І.Л. 

2. Васько М.М. 

3. Журавльов В.М. 

4. Ісаченко А.О. 

5. Коваленко О.І. 

6. Кошова Г.І. 

7. Ларченко А.М. 

8. Мірошниченко П.Л. 

9. Силенко Р.М. 

10. Скороход О.М. 

11. Тєлєгін С.І. 

12. Чибис Н.М. 

13. Шеремет С.М. 

14. Шмаровоз М.П. 

15. Шуляк І.С. 
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Список 

запрошених осіб на засідання виконавчого комітету 

 

20 грудня 2022 року                   м.Сновськ 

 

 

1. Кононенко А.О. – головний спеціаліст відділу юридичної роботи та 

взаємодії з правоохоронними органами міської ради; 

2. Куліш Н.О. – начальник загального відділу міської ради; 

3. Мартиненко Л.О. – головний спеціаліст відділу організаційної 

роботи, інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю міської 

ради; 

4. Савченко Л.Г. –  начальник фінансового відділу міської ради; 

5. Шило Т.М. – завідувач сектору з публічних закупівель відділу 

бухгалтерського обліку та звітності міської ради.  

 

 

 

 

 

 

 

 


