
   

 

                                                            

УКРАЇНА 

СНОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

КОРЮКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  

П Р О Т О К О Л    

двадцятої сесії міської ради VIIІ скликання  

 

від 22 грудня 2022 року                                                                                     м. Сновськ 

 

Присутні: 18 членів міської ради (17 депутатів міської ради та міський голова). 

 

Загальний склад депутатів: 26 осіб.  

Присутні на засіданні депутати: Батюк І.В., Головач О.М., Гукун Г.М., Данилова Л.О., 

Добненко Н.М., Єфименко Н.Ю., Малетич М.В., Науменко О.І., Невмовенко В.І., Полюшко 

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

Тютюнник П.О., Якубовська І.В. 

Відсутні: Анищенко С.В., Булденко М.Ф., Виблов С.А., Гордюк В.Г., Логвиненко Л.Г., 

Матвієнко В.І., Остроухов В.В., Сергійко В.А., Цуприк В.О. 

 

Присутні на засіданні 20-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. 

 

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 плану роботи Сновської міської ради 

на 2023 рік. 

Секретар міської ради 

Самойлова Н.В. 

2. Про затвердження орієнтовного плану роботи 

виконавчого комітету Сновської міської ради на 2023 

рік. 

Керуючий справами  (секретар) 

виконавчого комітету Карпенко 

В.М. 

3. Про  затвердження Програми підтримки  

та розвитку вторинної медичної допомоги 

у Сновській громаді на період 2023 -2025 роки. 

Генеральний директор КНП 

«Сновська ЦРЛ»  Якубовська 

І.В. 

4. Про затвердження  Програми з національно-

патріотичного виховання на 2023-2026 роки. 

В.о. начальника Управління 

освіти, сім’ї, молоді та спорту 

Мірошниченко Л.О. 

5. Про затвердження  Програми «Стратегія популяризації 

української мови «Сильна мова - успішна держава»» на 

2023-2025 роки. 

В.о. начальника Управління 

освіти, сім’ї, молоді та спорту 

Мірошниченко Л.О. 

6. Про затвердження Програми «Дитяче харчування» на 

2023-2025 р.р.  

В.о. начальника Управління 

освіти, сім’ї, молоді та спорту 

Мірошниченко Л.О. 

7. Про  затвердження Цільової соціальної програми 

розвитку цивільного захисту Сновської міської 

територіальної  громади  на 2023-2027 роки. 

Секретар міської ради 

Самойлова Н.В. 
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№ 

з/п 
Питання Доповідач 

8. Про затвердження Програми надання одноразової 

матеріальної допомоги мешканцям Сновської міської 

територіальної громади на 2023 рік. 

Керуючий справами  (секретар) 

виконавчого комітету Карпенко 

В.М. 

9. Про затвердження Програми підтримки народжуваності 

у Сновській міській територіальній громаді на 2023 рік. 

Керуючий справами  (секретар) 

виконавчого комітету Карпенко 

В.М. 

10. Про затвердження Програми організації та проведення 

громадських робіт на 2023 рік. 

Начальник відділу кадрової та 

архівної роботи Сухобок Т.С. 

11. Про затвердження Програми організації суспільно 

корисних робіт для порушників, на яких судом 

накладено адміністративне стягнення у вигляді 

виконання суспільно корисних робіт, у Сновській 

міській раді на 2023-2025 роки. 

Начальник відділу благоустрою 

та господарського забезпечення 

Тютюнник П.О. 

12. Про затвердження Програми з благоустрою Сновської 

міської ради на 2023 рік. 

Заступник міського голови 

Силенок С.В. 

13. Про затвердження Програми охорони навколишнього 

природного середовища на території Сновської міської 

ради на 2023-2024 роки. 

Заступник міського голови 

Силенок С.В. 

14. Про затвердження Програми підтримки органів 

самоорганізації  населення  Сновської МТГ на 2023-2024 

роки. 

Головний спеціаліст відділу 

юридичної роботи та взаємодії 

з правоохоронними органами  

Кононенко А.О. 

15. Про затвердження Програми надання безоплатної 

правової допомоги населенню  Сновської ТГ на 2023 - 

2025 роки. 

Головний спеціаліст відділу 

юридичної роботи та взаємодії 

з правоохоронними органами 

Кононенко А.О. 

16. Про  внесення змін до  Програми забезпечення 

пожежної безпеки на території Сновської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки. 

Секретар міської ради 

Самойлова Н.В. 

17. Про  внесення змін до  Комплексної  програми 

профілактики правопорушень на 2022-2024 роки. 

Секретар міської ради 

Самойлова Н.В. 

18. Про  бюджет Сновської міської територіальної громади 

на 2023 рік. 

Начальник фінансового відділу 

Савченко Л.Г. 

19  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. 

20. Про перейменування вулиць та провулків Сновської 

міської територіальної громади. 

Секретар міської ради 

Самойлова Н.В. 

21. Про звільнення старости Пищур Світлани Василівни. Секретар міської ради 

Самойлова Н.В. 

22. Про затвердження на посаду старости Апришка А.В. Секретар міської ради 

Самойлова Н.В. 

23. Про припинення дії рішень міської ради. Секретар міської ради 

Самойлова Н.В. 

24. Про внесення змін до рішення 7 сесії  7 скликання «Про 

створення органу приватизації Сновської міської ради» 

від 25.05.2017 року № 2-7/VIІI. 

Головний спеціаліст відділу 

ЖКГ, архітектури, 

містобудування та транспорту  

Гладченко В.М. 
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№ 

з/п 
Питання Доповідач 

25. Про прийняття майна до комунальної власності 

Сновської міської територіальної громади. 

Головний спеціаліст відділу 

ЖКГ, архітектури, 

містобудування та транспорту 

Гладченко В.М. 

26. Про включення майна до Переліку першого типу та 

передачу майна в оренду на аукціоні. 

Головний спеціаліст відділу 

ЖКГ, архітектури, 

містобудування та транспорту 

Гладченко В.М. 

27. Про безоплатну передачу майна комунальної власності 

Сновської міської територіальної громади до 

комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади.   

Головний спеціаліст відділу 

ЖКГ, архітектури, 

містобудування та транспорту 

Гладченко В.М. 

28. Про списання майна комунальної власності Сновської 

міської територіальної громади. 

Головний спеціаліст відділу 

ЖКГ, архітектури, 

містобудування та транспорту  

Гладченко В.М. 

29. Про включення майна до Переліку другого типу та 

надання дозволу Управлінню освіти на передачу в 

оренду майна без проведення аукціону. 

В.о. начальника Управління 

освіти, сім’ї, молоді та спорту  

Мірошниченко Л.О. 

30. Про надання дозволу Управлінню освіти, сім'ї, молоді та 

спорту Сновської міської ради на списання майна. 

В.о. начальника Управління 

освіти, сім’ї, молоді та спорту 

Мірошниченко Л.О. 

31-

47. 

Блок «Земельні питання». Головний спеціаліст відділу 

земельних відносин та 

агропромислового розвитку 

Никитенко В.В. 

48.  Різне.   

 

Засідання двадцятої 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. 

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: Тютюнник П.О., Полюшко 

А.О. 

Вирішили: обрати лічильну комісію у складі: Тютюнник П.О., Полюшко А.О. 

За це проголосували:  

За: 18  (Медведьов О.О., Батюк І.В., Головач О.М., Гукун Г.М., Данилова Л.О., Добненко Н.М., Єфименко Н.Ю., Малетич М.В., 

Науменко О.І., Невмовенко В.І., Полюшко А.О., Самойлова Н.В., Симонок С.О., Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко 
Л.О., Тютюнник П.О., Якубовська І.В.) 

Проти: 0 
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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 плану роботи Сновської міської ради на 2023 рік.  

2. Про затвердження орієнтовного плану роботи виконавчого комітету Сновської міської 

ради на 2023 рік. 

3. Про затвердження Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги у 

Сновській громаді на період 2023 -2025 роки. 

4. Про затвердження Програми з національно-патріотичного виховання на 2023-2026 роки. 

5. Про затвердження  Програми «Стратегія популяризації української мови «Сильна мова - 

успішна держава»» на 2023-2025 роки. 

6. Про затвердження Програми «Дитяче харчування» на 2023-2025 р.р. 

7. Про затвердження Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Сновської 

міської територіальної громади на 2023-2027 роки. 

8. Про затвердження Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям 

Сновської міської територіальної громади на 2023 рік. 

9. Про затвердження Програми підтримки народжуваності у Сновській міській 

територіальній громаді на 2023 рік. 

10. Про затвердження Програми організації та проведення громадських робіт на 2023 рік. 

11. Про затвердження Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на 

яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних 

робіт, у Сновській міській раді на 2023-2025 роки. 

12. Про затвердження Програми з благоустрою Сновської міської ради на 2023 рік. 

13. Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища на 

території Сновської міської ради на 2023-2024 роки. 

14. Про затвердження Програми підтримки органів самоорганізації  населення  Сновської 

МТГ на 2023-2024 роки. 

15. Про затвердження Програми надання безоплатної правової допомоги населенню  

Сновської ТГ на 2023 - 2025 роки. 

16. Про внесення змін до  Програми забезпечення пожежної безпеки на території Сновської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки. 

17. Про внесення змін до  Комплексної програми профілактики правопорушень на 2022-2024 

роки. 

18. Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2023 рік. 

19. 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». 

20. Про перейменування вулиць та провулків Сновської міської територіальної громади. 

21. Про звільнення старости Пищур Світлани Василівни. 

22. Про затвердження на посаду старости Апришка А.В. 

23. Про припинення дії рішень міської ради. 

24. Про внесення змін до рішення 7 сесії 7 скликання «Про створення органу приватизації 

Сновської міської ради» від 25.05.2017 року № 2-7/VIІI. 

25. Про прийняття майна до комунальної власності Сновської міської територіальної 

громади. 

26. Про включення майна до Переліку першого типу та передачу майна в оренду на аукціоні. 

27. Про безоплатну передачу майна комунальної власності Сновської міської територіальної 

громади до комунальної власності Корюківської міської територіальної громади.   

28. Про списання майна комунальної власності Сновської міської територіальної громади. 

29. Про включення майна до Переліку другого типу та надання дозволу Управлінню освіти 

на передачу в оренду майна без проведення аукціону. 

30. Про надання дозволу Управлінню освіти, сім'ї, молоді та спорту Сновської міської ради 

на списання майна. 
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31. Блок «Земельні питання». 

32. Різне. 

Вирішили: прийняти порядок денний «за основу». 

За це проголосували:   

За: 18  (Медведьов О.О., Батюк І.В., Головач О.М., Гукун Г.М., Данилова Л.О., Добненко Н.М., Єфименко Н.Ю., Малетич М.В., 

Науменко О.І., Невмовенко В.І., Полюшко А.О., Самойлова Н.В., Симонок С.О., Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко 

Л.О., Тютюнник П.О., Якубовська І.В.) 

Проти: 0 

Утрималися: 0  

Не голосували: 0 

Прийнято. 

Медведьов О.О. запитав, чи є пропозиції щодо внесення змін до порядку денного. 

Пропозицій немає. 

Медведьов О.О. зазначив, що у зв’язку з тим, що пропозицій немає, порядок денний, 

прийнятий «за основу», вважається прийнятим «в цілому». 

 

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 15 хвилин; 

співдоповідь – до 7 хвилин; 

виступи, обговорення, пропозиції - до 3 хвилин. 

Вирішили: затвердити запропонований порядок роботи сесії. 

За це проголосували:  

За: 18  (Медведьов О.О., Батюк І.В., Головач О.М., Гукун Г.М., Данилова Л.О., Добненко Н.М., Єфименко Н.Ю., Малетич М.В., 

Науменко О.І., Невмовенко В.І., Полюшко А.О., Самойлова Н.В., Симонок С.О., Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко 
Л.О., Тютюнник П.О., Якубовська І.В.) 

Проти: 0 

Утрималися: 0  

Не голосували: 0 

Прийнято. 

 

1. Про затвердження плану роботи Сновської міської ради на 2023 рік.  

(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 повідомила присутнім, що з метою 

системного забезпечення діяльності міської ради у 2023 році, даним проєктом рішення 

пропонується затвердити план роботи міської ради на 2023 рік. Зупинилася на головних 

розділах Плану. 

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

Пропозицій та зауважень немає.  

Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження плану роботи Сновської міської ради на 

2023 рік» (рішення № 1-20/VІІІ додається).  

За це рішення проголосували: 

За: 18  (Медведьов О.О., Батюк І.В., Головач О.М., Гукун Г.М., Данилова Л.О., Добненко Н.М., Єфименко Н.Ю., Малетич М.В., 

Науменко О.І., Невмовенко В.І., Полюшко А.О., Самойлова Н.В., Симонок С.О., Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко 
Л.О., Тютюнник П.О., Якубовська І.В.) 

Проти: 0 

Утрималися: 0  

Не голосували: 0 

Рішення прийнято. 

 

2. Про затвердження орієнтовного плану роботи виконавчого комітету Сновської 

міської ради на 2023 рік.  

(Проєкт рішення погоджений та рекомендований до затвердження виконавчим комітетом 

міської ради, постійною комісією міської ради з питань законності, освіти, культури, 
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охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності 

та етики). 
Слухали: Карпенка В.М.,  керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, який  

повідомив, що з метою системного забезпечення діяльності виконавчого комітету Сновської 

міської ради у 2023 році, даним проєктом рішення пропонується затвердити орієнтовний 

План роботи виконавчого комітету Сновської міської ради на 2023 рік. Запропонований план 

роботи був погоджений на засіданні виконавчого комітету. 

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

Пропозицій та зауважень немає.  

Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження орієнтовного плану роботи виконавчого 

комітету Сновської міської ради на 2023 рік» (рішення № 2-20/VІІІ додається).  

За це рішення проголосували: 

За: 18  (Медведьов О.О., Батюк І.В., Головач О.М., Гукун Г.М., Данилова Л.О., Добненко Н.М., Єфименко Н.Ю., Малетич М.В., 

Науменко О.І., Невмовенко В.І., Полюшко А.О., Самойлова Н.В., Симонок С.О., Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко 

Л.О., Тютюнник П.О., Якубовська І.В.) 

Проти: 0 

Утрималися: 0  

Не голосували: 0 

Рішення прийнято. 

 

3.- 17. Блок «Програми та внесення змін до Програм». 

(Проєкти рішень погоджені та рекомендовані до затвердження профільними комісіями 

міської ради) 

Виступили: Гукун Г.М., депутат міської ради, голова постійної комісії міської ради з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, яка зазначила, що всі 

проєкти рішень по затвердженню Програм та внесення змін до діючих Програм,  були 

детально розглянуті на засіданнях постійних комісій, порушень та спірних питань не було. 

Запропонувала голосувати блоком за прийняття Програм та внесення змін до них. 

Медведьов О.О., міський голова, поставив на голосування пропозицію Гукун Г.М. 

проголосувати одним пакетом за рішення з блоку «Програми та внесення змін до Програм»: 

з проєкту рішення № 3 по № 17 включно. 

Вирішили: голосувати одним пакетом за рішення з блоку «Програми та внесення змін до 

Програм» (проєкти рішень з № 3 по № 17 включно). 

За це проголосували: 

За: 18  (Медведьов О.О., Батюк І.В., Головач О.М., Гукун Г.М., Данилова Л.О., Добненко Н.М., Єфименко Н.Ю., Малетич М.В., 

Науменко О.І., Невмовенко В.І., Полюшко А.О., Самойлова Н.В., Симонок С.О., Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко 

Л.О., Тютюнник П.О., Якубовська І.В.) 

Проти: 0 

Утрималися: 0  

Не голосували: 0 

Прийнято. 

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

блоку «Програми та внесення змін до Програм». 

Пропозицій та зауважень немає.  

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

«Програми та внесення змін до Програм» (проєкти рішень з № 3 по № 17 включно).  

Вирішили: прийняти рішення: «Про затвердження Програми підтримки та розвитку 

вторинної медичної допомоги у Сновській громаді на період 2023 -2025 роки» (рішення № 3-

20/VІІІ додається); «Про затвердження Програми з національно-патріотичного виховання на 

2023-2026 роки» (рішення № 4-20/VІІІ додається); «Про затвердження  Програми «Стратегія 

популяризації української мови «Сильна мова - успішна держава»» на 2023-2025 роки» 

(рішення № 5-20/VІІІ додається); «Про затвердження Програми «Дитяче харчування» на 

2023-2025 р.р.» (рішення № 6-20/VІІІ додається); «Про затвердження Цільової соціальної 

програми розвитку цивільного захисту Сновської міської територіальної громади на 2023-

2027 роки» (рішення № 7-20/VІІІ додається); «Про затвердження Програми надання 

одноразової матеріальної допомоги мешканцям Сновської міської територіальної громади на 
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2023 рік» (рішення № 8-20/VІІІ додається); «Про затвердження Програми підтримки 

народжуваності у Сновській міській територіальній громаді на 2023 рік» (рішення № 9-

20/VІІІ додається); «Про затвердження Програми організації та проведення громадських 

робіт на 2023 рік» (рішення № 10-20/VІІІ додається); «Про затвердження Програми 

організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, у Сновській 

міській раді на 2023-2025 роки» (рішення № 11-20/VІІІ додається); «Про затвердження 

Програми з благоустрою Сновської міської ради на 2023 рік» (рішення № 12-20/VІІІ 

додається); «Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища 

на території Сновської міської ради на 2023-2024 роки» (рішення № 13-20/VІІІ додається); 

«Про затвердження Програми підтримки органів самоорганізації  населення  Сновської МТГ 

на 2023-2024 роки» (рішення № 14-20/VІІІ додається); «Про затвердження Програми надання 

безоплатної правової допомоги населенню  Сновської ТГ на 2023 - 2025 роки» (рішення № 

15-20/VІІІ додається); «Про внесення змін до  Програми забезпечення пожежної безпеки на 

території Сновської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» (рішення № 16-

20/VІІІ додається); «Про внесення змін до  Комплексної програми профілактики 

правопорушень на 2022-2024 роки» (рішення № 17-20/VІІІ додається). 

За ці рішення проголосували: 

За: 18  (Медведьов О.О., Батюк І.В., Головач О.М., Гукун Г.М., Данилова Л.О., Добненко Н.М., Єфименко Н.Ю., Малетич М.В., 

Науменко О.І., Невмовенко В.І., Полюшко А.О., Самойлова Н.В., Симонок С.О., Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко 

Л.О., Тютюнник П.О., Якубовська І.В.) 

Проти: 0 

Утрималися: 0  

Не голосували: 0 

Рішення прийняті. 

 

18. Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2023 рік. 

(Проєкт рішення погоджений та рекомендований до затвердження: виконавчим комітетом 

міської ради, постійною комісією міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку та засіданням голів депутатських фракцій/груп та голів 

постійних комісій). 

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка зазначила, що бюджет 

Сновської міської територіальної громади на 2023 рік вперше приймається  в умовах 

воєнного стану. Доповіла по запланованим доходам та видаткам бюджету громади на 2023 

рік (пояснювальна записка додається). 

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

Пропозицій та зауважень немає.  

Вирішили: прийняти рішення «Про бюджет Сновської територіальної громади на 2023 рік» 

(рішення № 18-20/VІІІ додається).  

За це проголосували: 

За: 18  (Медведьов О.О., Батюк І.В., Головач О.М., Гукун Г.М., Данилова Л.О., Добненко Н.М., Єфименко Н.Ю., Малетич М.В., 

Науменко О.І., Невмовенко В.І., Полюшко А.О., Самойлова Н.В., Симонок С.О., Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко 

Л.О., Тютюнник П.О., Якубовська І.В.) 

Проти: 0 

Утрималися: 0  

Не голосували: 0 

Прийнято. 

Медведьов О.О., міський голова, зазначив, що Сновська громада, незважаючи на військовий 

стан та на недовиконання дохідної частини бюджету на 2022 рік, закінчує 2022 рік без боргів 

завдяки заходам з економії бюджету; подякував головним розпорядникам коштів за задіяні 

заходи щодо збалансування бюджету, депутатам за злагоджені дії при прийнятті рішень 

ради. 

 

19. 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». 
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(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).  

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 № 19-20/VІІІ додається).  

За це проголосували: 

За: 18  (Медведьов О.О., Батюк І.В., Головач О.М., Гукун Г.М., Данилова Л.О., Добненко Н.М., Єфименко Н.Ю., Малетич М.В., 

Науменко О.І., Невмовенко В.І., Полюшко А.О., Самойлова Н.В., Симонок С.О., Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко 

Л.О., Тютюнник П.О., Якубовська І.В.) 

Проти: 0 

Утрималися: 0  

Не голосували: 0 

Прийнято. 

 

20. Про перейменування вулиць та провулків Сновської міської територіальної громади. 

(Проєкт рішення погоджений та рекомендований до затвердження: виконавчим комітетом 

міської ради та 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 на підставі  

громадського обговорення та результатів роботи робочої групи проєктом рішення 

пропонується перейменувати вулиці та провулки Сновської  міської територіальної громади. 

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

Пропозицій та зауважень немає.  

Вирішили: прийняти рішення «Про перейменування вулиць та провулків Сновської міської 

територіальної громади» (рішення № 20-20/VІІІ додається).  

За це проголосували: 

За: 18  (Медведьов О.О., Батюк І.В., Головач О.М., Гукун Г.М., Данилова Л.О., Добненко Н.М., Єфименко Н.Ю., Малетич М.В., 

Науменко О.І., Невмовенко В.І., Полюшко А.О., Самойлова Н.В., Симонок С.О., Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко 

Л.О., Тютюнник П.О., Якубовська І.В.) 

Проти: 0 

Утрималися: 0  

Не голосували: 0 

Прийнято. 

 

21. Про звільнення старости Пищур Світлани Василівни. 

(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 даний проєкт рішення 

підготовлено на підставі звернення Пищур С.В. з особистою заявою до міської ради про 

звільнення її з посади старости Гірського старостинського округу Сновської міської 

територіальної громади з 30 грудня 2022 року. 

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

Пропозицій та зауважень немає.  

Вирішили: прийняти рішення «Про звільнення старости Пищур Світлани Василівни» 

(рішення № 21-20/VІІІ додається).  

За це проголосували: 

За: 18  (Медведьов О.О., Батюк І.В., Головач О.М., Гукун Г.М., Данилова Л.О., Добненко Н.М., Єфименко Н.Ю., Малетич М.В., 

Науменко О.І., Невмовенко В.І., Полюшко А.О., Самойлова Н.В., Симонок С.О., Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко 
Л.О., Тютюнник П.О., Якубовська І.В.) 

Проти: 0 
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Утрималися: 0  

Не голосували: 0 

Прийнято. 

  

22. Про затвердження на посаду старости Апришка А.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 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 під час проведення процедури 

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

бойових дій» підготовлено даний проєкт рішення, яким пропонується затвердити на посаду 

старости Гірського старостинського округу Апришка Андрія Володимировича з 09 січня 

2023 року. 

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

Пропозицій та зауважень немає.  

Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження на посаду старости Апришка А.В.» 

(рішення № 22-20/VІІІ додається).  

За це проголосували: 

За: 18  (Медведьов О.О., Батюк І.В., Головач О.М., Гукун Г.М., Данилова Л.О., Добненко Н.М., Єфименко Н.Ю., Малетич М.В., 

Науменко О.І., Невмовенко В.І., Полюшко А.О., Самойлова Н.В., Симонок С.О., Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко 

Л.О., Тютюнник П.О., Якубовська І.В.) 

Проти: 0 

Утрималися: 0  

Не голосували: 0 

Прийнято. 

 

23. Про припинення дії рішень міської ради. 

(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). 

Виступили: Медведьов О.О., міський голова, який заявив про конфлікт інтересів та про те, 

що участі в обговоренні та голосуванні по даному питанню не братиме. 

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зазначила, що питання розглянуто та 

погоджено двома профільними депутатськими комісіями, розглядалося на засіданнях двох 

інших комісій. Запитала, чи є необхідність надавати слово доповідачу. 

Необхідності немає. 

Вирішили: прийняти рішення «Про припинення дії рішень міської ради» (рішення № 23-

20/VІІІ додається).  

За це проголосували: 

За: 17  (Батюк І.В., Головач О.М., Гукун Г.М., Данилова Л.О., Добненко Н.М., Єфименко Н.Ю., Малетич М.В., Науменко О.І., 

Невмовенко В.І., Полюшко А.О., Самойлова Н.В., Симонок С.О., Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко Л.О., Тютюнник 

П.О., Якубовська І.В.) 

Проти: 0 

Утрималися: 0  

Не голосували: 1 (Медведьов О.О. – конфлікт інтересів) 

Прийнято. 

 

24.- 30. 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). 
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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 

№ 24 по № 30 включно. 

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

рішень з № 24 по № 30 включно). 

За це проголосували: 

За: 18  (Медведьов О.О., Батюк І.В., Головач О.М., Гукун Г.М., Данилова Л.О., Добненко Н.М., Єфименко Н.Ю., Малетич М.В., 

Науменко О.І., Невмовенко В.І., Полюшко А.О., Самойлова Н.В., Симонок С.О., Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко 

Л.О., Тютюнник П.О., Якубовська І.В.) 

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 № 24 по № 30 включно).  

Вирішили: прийняти рішення: «Про внесення змін до рішення 7 сесії 7 скликання «Про 

створення органу приватизації Сновської міської ради» від 25.05.2017 року № 2-7/VIІI» 

(рішення № 24-20/VІІІ додається); «Про прийняття майна до комунальної власності 

Сновської міської територіальної громади» (рішення № 25-20/VІІІ додається); «Про 

включення майна до Переліку першого типу та передачу майна в оренду на аукціоні» 

(рішення № 26-20/VІІІ додається); «Про безоплатну передачу майна комунальної власності 

Сновської міської територіальної громади до комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади» (рішення № 27-20/VІІІ додається); «Про списання майна 

комунальної власності Сновської міської територіальної громади» (рішення № 28-20/VІІІ 

додається); «Про включення майна до Переліку другого типу та надання дозволу 

Управлінню освіти на передачу в оренду майна без проведення аукціону» (рішення № 29-

20/VІІІ додається); «Про надання дозволу Управлінню освіти, сім'ї, молоді та спорту 

Сновської міської ради на списання майна» (рішення № 30-20/VІІІ додається). 

За ці рішення проголосували: 

За: 18  (Медведьов О.О., Батюк І.В., Головач О.М., Гукун Г.М., Данилова Л.О., Добненко Н.М., Єфименко Н.Ю., Малетич М.В., 

Науменко О.І., Невмовенко В.І., Полюшко А.О., Самойлова Н.В., Симонок С.О., Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко 

Л.О., Тютюнник П.О., Якубовська І.В.) 

Проти: 0 

Утрималися: 0  

Не голосували: 0 

Рішення прийняті. 

 

31.- 47. 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».   
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Медведьов О.О., міський голова, поставив на голосування пропозицію Невмовенка В.І. 

проголосувати одним пакетом за рішення з блоку «Земельні питання»: з проєкту рішення № 

31 по № 47 включно. 

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

рішень з № 31 по № 47 включно). 

За це проголосували: 

За: 18  (Медведьов О.О., Батюк І.В., Головач О.М., Гукун Г.М., Данилова Л.О., Добненко Н.М., Єфименко Н.Ю., Малетич М.В., 

Науменко О.І., Невмовенко В.І., Полюшко А.О., Самойлова Н.В., Симонок С.О., Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко 

Л.О., Тютюнник П.О., Якубовська І.В.) 

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 № 31 по № 47 включно).  

Вирішили: прийняти рішення: «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність громадянам» (рішення № 31-

20/VІІІ додається); «Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок» (рішення № 32-20/VІІІ додається); 

«Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земельних ділянок» (рішення № 33-20/VІІІ додається); «Про надання дозволу 

на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ПрАТ «Київстар»» (рішення № 34-20/VІІІ 

додається); «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передача земельних ділянок 

безоплатно у власність громадянам» (рішення № 35-20/VІІІ додається); «Про затвердження  

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок (паїв) в натурі (на місцевості) для реєстрації права власності» (рішення № 36-20/VІІІ 

додається); «Про вилучення земельних ділянок з користування громадян» (рішення № 37-

20/VІІІ додається); «Про надання земельної ділянки комунальної власності територіальної 

громади в оренду Згонник А.І.» (рішення № 38-20/VІІІ додається); «Про дострокове 

припинення договору оренди земельної ділянки» (рішення № 39-20/VІІІ додається); «Про 

припинення договору оренди земельної ділянки Семиділ З.І» (рішення № 40-20/VІІІ 

додається); «Про припинення договору оренди земельної ділянки Голодок Т.Є.» (рішення № 

41-20/VІІІ додається); «Про припинення договору оренди земельної ділянки та передачу 

земельної ділянки  з комунальної власності територіальної громади в приватну власність» 

(рішення № 42-20/VІІІ додається); «Про продаж земельної ділянки комунальної власності 

територіальної громади, в особі Сновської міської ради, Пономаренко Ж.В.» (рішення № 43-

20/VІІІ додається); «Про затвердження документацій із землеустрою та проведення 

земельних торгів в формі аукціону» (рішення № 44-20/VІІІ додається); «Про внесення змін 

до рішення Сновської міської ради від 29.09.2020 року/51 сесія 7 скликання/ №23-51/VII 

«Про визначення переліку земельних ділянок для продажу права власності на земельних 

торгах окремими лотами»» (рішення № 45-20/VІІІ додається); «Про укладення додаткової 

угоди до договору оренди землі» (рішення № 46-20/VІІІ додається); «Про скасування 

рішення 15 сесії 8 скликання від 29.04.2022 року № 22-15/VIII» (рішення № 47-20/VІІІ 

додається). 

За ці рішення проголосували: 

За: 18  (Медведьов О.О., Батюк І.В., Головач О.М., Гукун Г.М., Данилова Л.О., Добненко Н.М., Єфименко Н.Ю., Малетич М.В., 

Науменко О.І., Невмовенко В.І., Полюшко А.О., Самойлова Н.В., Симонок С.О., Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко 

Л.О., Тютюнник П.О., Якубовська І.В.) 

Проти: 0 

Утрималися: 0  

Не голосували: 0 



 12 

Рішення прийняті. 

 

48. Різне.  

1. Про розгляд звернення депутатів міської ради.  

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зазначила, що у відповідь на 

звернення депутатів міської ради (прийняте на 18 сесії міської ради 31.08.2022 року щодо 

скасування оподаткування податком на доходи фізичних осіб грошового забезпечення та 

інших виплат військовослужбовцям) надійшли відповіді від ВР України, Міністерства 

фінансів України, народного депутата В.Дубіля. Пропозицію депутатів Сновської міської 

ради враховано при прийнятті державного бюджету. 

Інформація прийнята до відома. 

 

2.  Про звернення депутатів міської ради щодо відновлення роботи місцевого підрозділу 

Державної міграційної служби України. 

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зазначила, що більше півроку в 

громаді не працює місцевий підрозділ Державної міграційної служби України, що в умовах 

відсутності стабільного транспортного сполучення викликає велике невдоволення, а головне 

- призводить до зайвої соціальної напруги у громаді, що є вкрай небажаним у період 

воєнного часу. Зачитала орієнтовний текст звернення депутатів Сновської міської ради до 

державних органів влади щодо відновлення роботи підрозділу. 

Відбулося обговорення питання. 

Вирішили: направити звернення депутатів міської ради щодо відновлення роботи місцевого 

підрозділу Державної міграційної служби України до Міністерства внутрішніх справ, 

Державної міграційної служби, народного депутата М.Зуєва, Чернігівської ОВА, 

Корюківської РВА, депутатів обласної ради (текст звернення додається) 

За це проголосували: 

За: 18  (Медведьов О.О., Батюк І.В., Головач О.М., Гукун Г.М., Данилова Л.О., Добненко Н.М., Єфименко Н.Ю., Малетич М.В., 

Науменко О.І., Невмовенко В.І., Полюшко А.О., Самойлова Н.В., Симонок С.О., Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко 

Л.О., Тютюнник П.О., Якубовська І.В.) 

Проти: 0 

Утрималися: 0  

Не голосували: 0 

Прийнято. 

 

3.  Про розгляд звернення АТ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО». 

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала звернення АТ 

«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» (додається). 

Вирішили: надати згоду Чернігівській обласній військовій адміністрації на централізоване 

перерахування субвенції з державного бюджету без розподілу її місцевому бюджету у 2022 

році на погашення заборгованості  з різниці в тарифах, що підлягає врегулюванню згідно із 

Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості 

теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств центрального 

водопостачання та водовідведення» (текст звернення додається). 

За це проголосували: 

За: 18  (Медведьов О.О., Батюк І.В., Головач О.М., Гукун Г.М., Данилова Л.О., Добненко Н.М., Єфименко Н.Ю., Малетич М.В., 

Науменко О.І., Невмовенко В.І., Полюшко А.О., Самойлова Н.В., Симонок С.О., Солодовник П.В., Терещенко А.М., Терещенко 

Л.О., Тютюнник П.О., Якубовська І.В.) 
Проти: 0 

Утрималися: 0  

Не голосували: 0 

Прийнято. 

 

4. Про відновлення роботи відділення «Приватбанку». 

Слухали: Данилову Л.О., депутата міської ради, яка порушила клопотання щодо 

відновлення роботи відділення «Приватбанку» в громаді. 
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Виступили: Медведьов О.О., міський голова, доповів, що дане питання порушувалося 

міською радою на районному рівні, з керівництвом районного відділення «Приватбанку» 

досягнуто домовленості щодо роботи в певні дні спеціалістів банку в громаді.  

 

5. Про ремонт дорожнього покриття в с. Великий Щимель. 

Слухали: Солодовника П.В., депутата міської ради, який доповів про неякісне виконання 

робіт з ремонту дорожнього покриття в с. Великий Щимель. 

Виступили: Силенок С.В., заступник міського голови, який доповів, що даний відрізок 

дороги не обслуговуються міською радою. До організацій, які здійснюють обслуговування 

даної ділянки дороги, та до підрядної організації, яка здійснювала ремонтні роботи, 

направлено офіційні звернення щодо усунення недоліків на зазначеній ділянці. 

 

Медведьов О.О., міський голова, подякував депутатському корпусу міської ради за роботу у 

2022 році та привітав з наступаючим Новим роком. 

 

 

 

 

 

Міський голова    Олександр МЕДВЕДЬОВ 

(головуючий на сесії) 
 

(підпис) 
 

(прізвище) 

 

Секретар міської ради 

    

Наталія САМОЙЛОВА 

(секретар сесії) 
 

(підпис) 
 

(прізвище) 

                                             МП 

 

 


