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ПОРЯДОК

А. [.БОГДАН

ДНННИЙ

1. Про падания згоди па добровольце об'еднання тсритор1альних !ромад.
Доповршс : хпський голова Богдан АЛ
2.11 ро впессппя змш до ранения viicbKoV ради в!д 23.12.201 6 року. « 11ро
кпський бюджет на 2017 pi к».
Доповршс: головний бухгалтер \пськоУ ради ПШЧУК В.М.
3. Про внесения в м т та доповнень до р>iг11сння bPi 2.3.12.2016 року « Про
затвердже шя по.ктгепь, програм ».
ДоповРшс: головний бухгалтер лпськоУ ради П1НЧУК В.М.
4.11 ро затвердження штатного рознису ГороднянськоУ мшькоУ ради на 201 7
pi к.
Доповшас: головний бухгалтер спськоУ ради ПИ 1ЧУК В.М.
5. Про оплату прайд мшького голови, секретаря ради, заступника мюького
голови, керулочого справами (секретаря) виконавчого компоту.
Доповршс: головний бухгалтер шськоУ ради ПП 1ЧУК В.М.
6. Про падания гильти по орендтй плати
Доповргас : керуюча справами виконкому хпеькоУ ради 1ПДЛ1СНЛ 1.1.
7. Про передач;/ в оренду май па.
Доповртс : керуюча справами biikoifкому мшькоУ ради П1ДЛ1СНА 1.1.

8. Про укладамня дог'овору кушвл! продажу.
Допоимте : ксруюча справами викоикому мюькоУради П1ДЛ1СНА I.I.
9. Про падания матер!альноУ допомоги .
Доповщае: голова KOMicii' з питань бюджету, комунальноУ власносп га
соц!ально-екоиом!чного розвитку муста ТОВСТА M.I.
10. Про затверджеиня перел1ку земельних дшянок неальськогосподарського
прмзначення, яка тдлягають продажу юридичним або (Дзичним особам на
землях ГороднянськоУ мюькоУ ради.
Допов1дас: землевпорядник м1ськоУ ради СРРПСНКО 1. В.
И.
Про
падания
дозволу
на
продаж
земсльноУ
делянки
несет ьсько господаре ького призначення, виготовлення техи1чноУ документац'ГУ
та заключения договору авансового внеску.
Допов1дас: землевпорядник мюькоУ ради СРРПСНКО Р В.
12. Про вилучення та наданпя земсльноУ делянки в оренду на землях
ГороднянськоУ млськоУ ради.
Допов!дас: землевпорядник м1ськоУ ради СРРПСНКО I. В.
13. Про вмлмшу пункту рппення та надаиня дозволу на виготовлення
тсхупчн о У документагнУ по подщу земсльноУ делянки для передач! У
Ув оренду
па землях ГороднянськоУ мюькоУ ради.
Допотдас: землевпорядник м!ськоУради СРРПСНКО I. В.
14. Про затверджеиня техшчнмх документами! ia земдеустрою щодо
встановлсння меж земельних делянок в натур! при передач! Ух в оренду на
землях ГороднянськоУ мюькоУ ради.
Допоимте: землевпорядник млськоУ ради СРРПСНКО I. В.
15. Про наданпя дозволу на виготовлення проекллв земдеустрою щодо
вмтведення земельних делянок у власшсть на землях ГороднянськоУ мюькоУ
ради.
Доповмчас: землевпорядник мюькоУради СРРГ1СНКО 1. В.
16. Про затверджеиня проекллв земле}строю июлю вмтведення земельних
делянок у власшсть на землях ГороднянськоУ кнськоУ ради.
Допоимте: землевпорядник СРРПСНКО ГМ.
17. Про падания дозволу на виготовлення
лехшчноУ документащУ !з
земдеустрою щодо встановлсння меж земсльноУ дитянки в naiypi при палаши
п у власшсть
на землях ГороднянськоУ лпськоУ ради.
Допов!дас: землевпорядник мюькоУ ради СРРПСНКО 1. В.

18. Про затвердження документащй 1з зсмлсустрою щодо встановлсння
зовнптпх меж земедьних дьлянок в narypi (на млсисвосп) при наданш' Ух у
приватну власшсть за результатами шструментального обхпру на землях
ГороднянськоУ мюькоУ ради.
Доповщас: землевпорядник мюькоУ ради СГРПСПКО I. В.
19. Про вщмшу пункту piтення та падания дозволу на виготовлення
техдпчноУ документащУ i3 землеустрою щодо встановлсння меж земсльноУ
дшянки в натурi при наданш УУу власшсть на землях ГороднянськоУ мюькоУ
ради.
Доповщас: землевпорядник СГРПСПКО I.M.
20. Про вилучення земсльноУ дшянки иаданоУ в оренду, для будпвниитва i
обслуговування житлового будинку в межах ГороднянськоУ кпськоУ ради.
Доповщас: землевпорядник киськоУ ради СГРПСИКО 1. В.
21. Про затвердження документащУ гз землеустрою щодо встановлсння меж
земсльноУ дшянки в naavpi при проведешп швснтаризащУ на землях
ГороднянськоУ мюькоУ ради.
22. Про затвердження проект)' зсмлсустрою щодо вщведення земсльноУ
дшянки у BJiacnicTb для буенвнинтва гаражу на землях ГороднянськоУ мюькоУ
ради.
Доповщас: землевпорядник млськоУ ради СГРПСПКО Г В.
23. 11ро издания вводи на оформления земельних дшянок за межами
наеелсного пункту с. Вокзал - Городня.
Доповщас: землевпорядник СГРГ1С11КО ГМ.
25. Про вилучення земсльноУ д'шяпки наданоУ в короткострокову оренду
для городи и цтва па землях м!ськоУ ради.
Доповщас: землевпорядник СГРПСПКО ГМ.
26. Про розгляд заяви.
Доповщас: землевпорядник СГРПСПКО ГМ.
Перед початком робоги cecii керуюма справами (секрстар) виконавчого
компоту 1Пд.'иена i.I. нагадала депутатам вимоги ч. 1.ст. 35 Закону УкраУни
« Про запобиання корупцп» та ч.Г ст. 59/1 Закону У краУн и « Про м1сцевс
самовряд)'ванпя в УкраУш», щодо конфлпсту iiггсрес iв.
MicbKHii голова Когдан АЛ. наголосив на тому що поетшна KOMieia з
питлнь забезпеченпя дако! п iccri. правопорядку, запобиання корупщУ,
охолони иоиро.'щ та питания кпстобу/нвноУ дияльиостГ повинна слщкувати за
дотриманням депутатами, мшьким головою та секретарем ради вимог чЛ .ст.

35 Закону УкраТни « Про запобпдзння корупшУ» та ч.1. ст. 59/1 Закону
Украши « Про мзспеве самоврядування в УкраТт», щодо конфликту inrcpcciB.
С Л У Х Л Л И : м1ського голову БОГДАН А. I. « Про падания згоди на
добров1дьне
об’сдпання тори гор1алышх громад », який про1нформував
депутат!в про те що за результатами провсдсних громадських обговорень ,
щодо об'сднаноТ TcpHTopiajibnoY громади(дал! ОТГ) з центром в м. Городня,
и пню псрспекзивного плану, жиге.п в основному шдтримуюгь ОТГ.
13 nponeci обговорення депутатам MicbicoY ради був на;нсланий вщкритий
лист в1д I’ojiiB cijibCbKiix рад: ПереписькоУ , Володимир!вськоУ , ДеревинськоУ,
ВаганицькоУ. ГпжпвськоУ , Андрй’вськоУ . про падания згоди на включения
Ухнiх громад ,до стильного об’еднання з Городнянською громадою.
Н 1яких шдяззерджень про обговорення питания, викладеного в лист!,
громадою даних с!льських рад не бело надано, KpiM и!дтiисi13 гол!в, через що
виникають сумнпти чи дшено жител! них с!льських рад шдтримують
ininiaTHBy Yxnix гол in .
До того ж мюький голова наголосив, що
добров!льне
об'сднання
терн го pi алы Iих громад проводиться та фшапсусться у BinnoBi/mocTi до
Закону УкраУни «Про добров!льпе об’еднання територ!альних громад».
Бюджетного кодексу УкраУни та пппих закоподавчих акзяв. Нев!д’емиою
умовою TepHTOpiajibnoro об’сдпання с перспективний план.
Па ланий час Хоробицький сОьський голова своУм розиорядженням
iнiiл«ог>аз пронес ОТГ до якоУ ,зпдно перспективного плану, входять вс!
громади вказагп it лист! , 'тому ильки июля проведения громадських
обговорень в даних громадах, будс гйдома сиравжня думка жител!в даних
сьаьських рад i саме за результатами громадських обговорепь за вщповщиих
piiiieiib сс с iV cijibCBKHx рад будс в!домо чи ввждуть вони до ХоробииькоУ
громади, чи шдуть на до об'сднання в якоюсь ininoio громадою.
ВИСТУПИЛИ: голова ХоробииькоУ счльськоУ ради Горовешсо IV!.М., який
падав i11'формaiию присудим щодо розмочатого пронес} ОТГ в Хоробицьку
громаду, про !Т мождив '1 перспективи розвитку.
! олова оаЙоппоУ ради Левченко О.М. та заступник голови районноУ ради
Примак Г.Г. в своУх виступах пропонували депутатам кпськоУ ради
гпдгримав'и звернення го.пв вищевказаних сч'дьських рад щодо включения
Yxnix громад до аильного об’еднання в Городнянською громадою.
[Беля обговорення дапого питания,
дспутати Голубовський В.ML,
Пилипенко ТАГ, Ткач !!.Я., щд гримади it своУх впез'упах проповиппо
Micbicoro голови щодо ОТГ видно перспективного плану та запропонували
прийпяти ланий проект рнпепня « Про издания згоди на добров!льпе
об'сднання I'epuTopianышх громад ».
ВИРИПИЛИ: рппеипяк Про падания згоди па добровшьне
TcpHTopiajibHnx г ромад » приймасться биьппстю i’Ojiocib.

об'сднання

11iс;iя розгляду питання« Про падания згоди на добровольно об’с.днання
TcpuTopiajiьних громад » денутати Громадська Т.М., Буйний О.П., Примак
Д.Г., нс приймали участи у робот ceciY та голосувашп, так як були вщсутш в
aaai заещання ccciV.
СЛ УХ АЛ И : П1НЧУКА В.М. «Про внесения змш до рппення кпевкоУ ради
Bi д 23.12.2016 року « Про спеькип бюджет на 2017 pi к», який допоы’в
депутатам основш з\п ии до бюджету, я к! г в проект! рппення, та були
погоджеж при розгля;н на засщашп комгсчУз питапь бюджет}' , комупальноУ
власносп та сошалыю-екотжпчного роззитку .\нста.
Ров гляну вши па KOMiciY заяви та листи : в!ддшу культури i туризму
1 оро д ия i 1с 1)кем БД А , щодо видиенпя KonrriB на заробггну плату прашвника
ГороднянськоУ 6i6aioTCKH - (j)ijiiY за червень - серпень 2017 року у сум! 13200
грн; житдппв вул. .Пирогова, щодо покупки водопровщноУ труби для
проведения водогону; адмппстрац'п ясла ■- садка № 1, щодо придбання
музичного синтезатору Yamaha . KOMicia надала пропозишУ:
1. В и д и т и кошти ЬУЖкГ на придбання труби для проведения водогону по
вул. Пирогова в суки' 12000 (дванадцять тисяч)грн;
2. Вщмовити у видиенш копни в
- вщдшу кулыури
i туризма Городпянс!>коУ РДА па заробггну плату
прашвника ГороднянськоУ б1блктгеки фппУ за червень - серпень 2017 року у
сум! ! 3 20
- a;ivi!н!стран!Y ясла - садка Х* 1 на придбання музичного синтезатору
Yamaha.
3. Щодо придбання обладнанпя для стснографування роботп ceciY лнськоУ
ради.
к'омiсiя шдтримала пропозшщо секретаря ради Бшоуе Л.П., яка
зап:)опоп\зала впко|Л[С'говувати для запасу зас!дань ceciY планшет, виданий
Уй, як депутату MicbicoY ради для роботи. Яюсть запису суда nepcBipena
членами бюджетноУ KOMiciY та депутатом 1[римаком Д.Г.
Hi едя доновГп головний бу.чгалт'ср Пшчук В.М. запита)? у присущих: Чи
с яшсь запитання чи доповнення?
( :

.

ВИСТУПИЛИ: Денутати ЧНГ1УРНА Г. О. («ОПОЗИ1UЙ11ИЙ БЛОК»),
ПИЛИПНПКО Т.М. («СОЛ1ДАРНКЛЪ»), , я к! запропонували гпдтримати
пропозиц'п KOMiciY, щодо розгляду лист! в та заяв, а та кож даний проект
р i 111е и и я .
Перед роз!'лядом та голосуваиням питания «Про внесения змш до
рппення тпськоУ ради вщ 23.12.2016 року « Про \нський бюджет на 2017
рiк» м1ський голова Богдан АЛ. та секретар ради Бьчоус ЛЛ1. заявили про
конфликт i 1rrcpcciв ( ч.1 .ст. 35 Закону УкраУни « Про запобшашгя корушпУ» та
ч.1. от. 59 1 Закон}’ УкраУни « Про m'ichcbc самоврядуваиня в УкраУп’г» ) та
приймали участь у розгля;й та голосувашп за дане питания Од наглядом
ком’юГУ з питаш, забезпечепня законность правопорядку. запобпання
корупшУ, схорони природи та питания .\пс гобуд]'вноУ тпяльиос ri.

ВИРППИЛИ: Рппення «Про внесения змш до рппення мicысо'Г ради вiл
23.12.2016 року. « Про упський бюджет па 2017 pi к» приймасться
од)юно:юс по.
СЛУХАЛ v \ : ШПЧУКА IPM. «Про внесения зупн та доповнень до р1шення
вот 23.12.2016 року « 11ро затвердження подожень, програм».
Перед розгдядом та годосуванням питания «Про внесения змш та
доповнень до рппення гид 23.12.2016 року « Про затвердження подожень,
програм» мюький голова Богдан A.I. та секретар ради Бшоус Л.П. заявили
про конф.икт iirrcpcciB ( ч,1.ет. 35 Закону УкраУни « Про запобпанпя
корушнУ» га ч.1. ст. 59/1 Закон}' УкраУни « Про \псцевс самоврядування в
УкраУш») та задано питания нс голосувади.
ВИС1УПП/1П: Секретар ради Бшоус Л.П. прошформувала присутн1х що
теля обг< воренпя па заса'даннях пост! й них ко м iс iУУ Micwcoi' ради питания
прийняття «Положения про падания сошалыю-матер!алы!оУ допомоги
жителям ГороднянеькоУ м!ськоУ ради», будо рекомендовано нс приймати
дане положения, а повернутись до його розгляду т е л я BTioopia СУГГ.
11р и с }тн 1депутати 6iji ы п icTio roaocin п ;|Дтримали дану нропозицпо. Депутат
Голубовськпй Н.М.- проти.
Jlicjoi обговорення проекту рппення «Про внесения змш та доповнень до
рппення вщ 23.12.2016 року « Про затвердження положена, програм» депутат
ЧГПУРНА. 'Г. О. («ОПОЗИЦ1ПГ1ИЙ Б ЛОК»), запропон) вала шдтримати
даний проект рппення з догтовненнями.
13141411 iГ1J Л 1: Гниения «Про внесения змш та доповнень до рппення врг
23.12.2016 року « Про затвердження подожень, програм » з доповпеннями
уIр и йм а ст I.с я б i; и, i п i е п о i ■ол о еi в.
СЛ У Х А Л И: П1ПЧУКА В.М. «Про затвердження
1 ороднмнеькоУ мюькоУ ради на 2017 pi к».

штатного

розпису

Перед розгдядом та годосуванням
питания ««Про затвердження
штатного розпису ГороднянеькоУ кйськоУ ради на 2017 pi к» кпський голова
Богдан А.Г та секретар ради Бшоус Л.П. заявили про конфлшт ii-rrepcciв (
ч.Гст. 35 Закону УкраУни « Про запобшання корушнУ» та н.Г сг. 59/1 Закону
УкраУни « Про кпсцевс самоврядування в УкраУш» ) та приймали упасть у
розглядв та голос}''ваши за дане питания шд нагдядом KO\:ieii' з питань
забезненепня законности правопорядку. запобпанпя корушнУ. охорони
I!р 11роди т; 1 шп ання Miстобу»пвноУ ;нялыгост!.
ВИСТУ11МЛИ: депутат МГРГАКРГ М.В.( «СОЛ1ДАРН1С ГЬ»),
запропопував гпдтрммати даний проект рппення

який

Дспутати КРНВЕЦБ С). М. («СИЛА I 41 С I f»»). ПИЛИПЕНКО Т. М.(
«СОЛ1ДАР1 ПСТБ»), ш'дтримали що про позиц!го .
ВИРППИЛИ: Ранения «Про затверджсиня штатного розниеу ГородиянеькоТ
м1ськоТ ради на 2017 pi к» приймастьея одноголосно.
СЛУХ АЛ И П1НЧУКА В.М. «Про оплату npani м’юького голови, секретаря
ради, заступника киського голови, керуючого справами (секретаря)
викопавчого ко.м'ггету.».
11еред роз 1'лядом та голосуванням питания «Про оплату upaiи м1ського
голови. секретаря ради, заступника мк-ького голови, керуючого справами
(секретаря) викопавчого комггету » .хпський голова Богдан A.I. та секрстар
ради Hijioyc Л.П. заявили про кошфпкт штерсЛв ( ч.Пст. 35 Закону УкраТни
« Про запобп'ання корупцП'» га ч.1. ст. 59/1 Закону УкраТни « Про хпсцсве
самоврядуванпя в УкраУгп») та за-тане питания не гол осу вал и.
ВИСТУПИЛИ: депутат ТКАЧ П.Я. («НАШ КРАЙ»), яка запропонувала
затвердили даний проект рппення.
Депутат Лучиiков С.Од « ВО Катькчвтииа») шдтримав пропозиппо
депутат а ТКАЧ i 1.Я.
ВИРППИЛИ: Рппення «Про оплату npani мк'ького голови, секретаря ради,
заступника хпського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчогю
комитету» приймас твоя бшьпйстю голосит
С Л У Х А Л И: керуючого справами викопавчого комитету
1ПДЛ1СПУ I. I. „Про надання шлы и по орендшй плата ”

\пеькоУ ради

ВИСТУППЛИ: депутат КОРП1П1КО Л.В. ( «ВО Батыавщина»),
яка
запропоиувала шдтримати даний проект рппення.
Прпсупп тспутлгп
тдтрммали
пропозиппо
депутата
KOPI 1ICI БСО И.В.
ВИРП 11ИЛИ: Р'ппеппя .. Про издания ш.'.ьги по орендшй план.” приймасться
одноголосно.
( . 1> .4А. 1Л \ . керуючого справами викопавчого
П1ДЛ1СПУ I. I. ,, Про передачу в оренду майна ”.

компоту

.хпськоУ ради

ВИС'ГУПИЛИ; депутат
К1РГЧ1Л 1КО Л.1. ( ВО «БАТБК1В.ЩИНА» ), яка
запронопувада гидтримаги даний проект рппення.
Депутат' ТОВСТА МЛ. ( «СОЛ1ДАРН1СТБ»), ЧНПУРНА
Г. О.
(«ОГЮЗИЦ1ИНИЙ БЛОК») , гпдтрималн
пропозиппо
депхтата
К1Р1ЧЕПКО Л.!.

inhMi.iiilJ.il: Кипения ,, Про передач}' в о ре иду майна
одноголосно.
CJi УХ.Л Л И : KcpyioHoi'o справами виконавчого компоту
1ПДЛ1С11У 1. 1. ,, Про укладання договору кугпгуп продажу

" ириймапъся

хпськоУ ради

ВИСТУПИЛИ: депутат ЛУЧН1КОВ С.О. ( «1Ю Батыавщина»), який
заиропопував шдтримати даний проект оппення.
Присуди'! дспутати шдтримали
npoi озицпо депутата ЛУЧНГКОВ С.О.
BHuMi!:! L’Ti: Пик-пня .. 11ро укладання договору
приймасться одноголосно.

кугпв.п

продажу ”

CJJI УХАЛ Л : голову Ko.vticii-з нитань он >джсту, кому нал ы юУ власносп та
со1иально-ехоном1чного розвитку Miera ТОВСТА МЛ. «Про падания
м а repir.Hbi оУ. юломлгп ».
ВИСТУПИЛИ: депутат ЛАВСЬКА C.I.,
запропонувала
шдгримати
рскомендаuiV бюджет!юУ комicii щодо падания матср1альноУ допомоги .
Деиута' 1'и шдтримала т о 1[])опози1Йю.
ВИРППИДИ: [Мшения «Про надапня Marepia.iuioi' допомоги» приймасться
oi.’lЫ1ПСТЮ ГОЛОС!-в.
СЛУХАЛП: СГРГ!СП!С\ 1. В. «Про затвердження iicpejiiку земельних
дкнлюг i о сi. плдкч : ос лс дарезлО:’о при шачеиня, яю шдлягають продажу
юридичним аоо ({мзичним особам на землях ГороднянськоУ м1ськоУ ради.
ВИСТУПИЛИ: М1 ськпн голова Богдан A.I., який заиропопував вщмошпи
ТО В « Гармошя» у затверджешн земельно!' дьаянки (колишнм автосташня) на
продан:, покн лс буде вгтомо для чего вони будуть ГУ викорпстовувати та
гю к и нс буде наведений благоуетрт TcpuTopii-. так! вимоги були для Bcix
щодо продаж-! земельних делянок.
Депутат
.ЧГПУРНА 'Г. О.
(«ОПОЗИЦ1ИНИИ БЛОК») за!!роио1 !увала гйдтримати иропотщпо хмського
Г'ОЛОВИ.
ВИ РБ iC I J T i: iJis11е!i11я «I Ipo
затвердження переппку земельних дЬ янок
псевчьськогосподарського призпачення. яка шдлягають продажу юридичним
або ф i'; 1! ч :111\ ! особам иг. землях I ооодпяпськоУ лпськоУ ради» приймасться
одноголосно ГОЛОСИВ.

СЛУХ а ЛИ: СГРГ1С11КА I. В «i ipo падания доз вол у на продаж земельно!'
дгпянки несгиьськогоснодарського призпачення, в иготовлен пя гехшчноУ
документащУ та заключения договору авансового внеску».

ВИС 1VI11 ЫИ:Депутат 1КЛЧ II.Я. («ПАШ
гпдтриматп даний проект р i j i гс п пя.

КРАЙ»), яка запропонувала

ВИРП.1 ШЛИ: 1Я11 lei 1ия «Про падания доз волу на продаж земельноТ дшянки
нес: дьсысе гос лада резко го призпачепия, внготовлепня техшчноУ докумсп rau.ii"
та заключения договору авансового впсску » приймаеться одноголосно.
СЛУХ.ЛЛИ: С'ГРПСНКА I. В. « 1Гро вилучення та падания земельноТ
дгчяпкп воренду на землях ГороднянськоУлпськоТради ».
ВИС1УПИЛИ: депутат 1\1Р1ЧГНКО Л.[. .(ВО „Батьюшцина’Ч, яка внесла
пропозиц’по шдтримати ланий проект рнпення
Депутат КРИВ!Л (Б О.М.( «(.’ила : Честь» ). тдтрнмав
пропозицпо
депутата .
ВИР1ПШАИ: Рнпення <• Про вилучення та падания земельноТ /нлянки в
оренду на землях ГороднянськоУ .чнеькоУ ради » приймаеться одноголосно.
С Л У Х А Л И: СНРПСНКА I. В. «11ро гтдм:п\ пункту рнпення та падания
дозволу на вига говлеппя техн’14 ноУ докумснташУ по rro/iiciy земельноТ дьтянки
для передали ТУв орепдх па землях ГороднянськоУ м!ськоУ ради ».
ВИСТУ! ШЛИ:
депутат НАДТОЧШ И. I. («НАШ
ГРАЙ»), яка
запропонувала затвердити дан им проект рнпення.
/(спутали гпдтримали ню пропозицпо.
ШТЧЧШТИ: Синения «11ро вШмшу пункту рнпення та издания дозволу на
внготовлепня
тсхшчноУ документапп’ по подшу земельноТ дгтянки для
передач! С в оренду па землях ГороднянськоУ хЛськоУ ради >• приймаеться
одпого.тосио .
(..'Л > Х.\Л Л : Л; I T i C i !!ч.\ I. В. <Про зттпердження техшчпих документаций !з
зсм.тсустрою пюдо ветановленпя меж земельних дгтянок в натурi при
передач'! Ух в оренду па землях J ородпягськоУ м!ськоУ ради ».
Депутат' тдтримали дапий проект рнпення.
BMPiii ЛП.'И: Рппсппя «I Ipo затвердження техшчних документаций i3
землеустрою т о д о встановленпя меж земельних дгтянок в натурi при
передач! Ух в оренду на землях ГороднянськоУ лнськоУ ради >• приймаеться
одноголосно.
(Cl VX .\J! А: ССРПС! :КЛ !. В « Про надання дозволу па внготовлепня
проектов земле)строк) толст в'|дведенпя земельних дгтянок у власшсть па
землях ! ороднянськоУ м!еькоУ ради ».

ВИСТУПИЛИ:
депутат КО РН Ю ГКО I I.B. ( ВО «БАТЬЮВЩИНД» ), яка
внесли пропозицпо затвердит данпй проект рппсння.
ВИРПМИЛИ: Рпнення о Про падания дозволу на виготовлення проекпв
землеучл р.мо июдо вщведеиня земельних дшянок у влаешсть на землях
I ороднянськоУ MicbKoV ради » приймагттся одноголосно.
СДУХАДП: СГ.РПС1 IKA I. В. « 11ро затвердження проекпв землеустрою
щодо гады-лет:я земельних дгзянок у вдастсть на землях ГороднянсысоТ
м'кяжеУ j;a. л,
ВИСТУПИЛИ: депутат \ I ! IН• \k'PP М В. («С0Л1ДАР1 ИСГЬ»). якин вОс
пропозицпо затвердити л а п i прости землеустрою.
Депутаты шдтримали пропозицн-о депутата Ml PP AKPI. М.В.
ВИРПЛПУИ: Рнпснпя Л1ро затвердження проект в землеустрою щодо
вщведення земельних ддляиок у влаешсть на землях ГороднянсысоУ м’юькоУ
ради» приммасться одноголосно.
СЛУХА.!11: СРРПСНКА 1. В. << Про падания дозволу на виготовлення
техм ‘и оУ ч пумой .п,п A 3e.M.ieyeip( ю щодо истановлсипя меж земельноУ
;плянки в натур! при надапгп 'ГУу влаетсть
на землях ГороднянськоГ м)'еькоУ
ради ».
ВИСТУПИЛИ; депутат I II Lilli ИЛ11.4 ) Т. М.( «СОГП ДАРШСТЬ»),
запропоп) зала ni;u онмлтги дапий проект ркиення.
ВИРППРПТР. Pin 1спня « Про надання дозволу на виготовлення тсхшчноУ
документацп h землеустрою щодо ветаповлення меж земельноУ ;нлянки в
naiypi при надапгп ГУу влаешсть
на землях 1'ороднянськоУ чпськоУ ради »
г1ри йм ас.т 1,с я од Iю гоj iос iю .
СЛУХАЛ11: ССРГЮ1КА I. В. «Про
затвердження
документаций |'з
земле}строю щодо ветаповлення зовшпдпх меж земельних дымянок it naiypi
(па м!ецевоеri) при плташп Ух у п р и в ат у влаешсть за результатами
i iгс■гjoх-' \ !с Iг:да: I:»I:о 1'о o5.Mipy на землях ГороднянсысоУ м1ськоУ ради ».
ВИСПА ПИЛИ:
депутат
ГОРОВИЙ
В.
П.
(«УКРОП»)
я кий запропопу вав затвердити даний проект рпнення. Д е п у т а т шдтримали
що пропозицпо.
ВИРПI МП Т!: Гниения «Про затвердження документацш И землеустрою
щодо вс 1 аловлення вовшшшх меж земельних дымянок в naiypi (на
мюцсвос'п) при надашп’ Ух у нриыатну влаешсть за результатами
шетрумептального оомлру
па землях I ороднянськоУ лпеькоУ ради »
и р и йм а с гт.с я (ад н о гол о с по.

CJ1N XЛ. I И: С HPI 1СНКЛ i. H •.< Про .ндм’шу пункту рппенпя та надаппя
дозволу па виготовлсиня техшчноУ документащУ i3 зсмлеуетрою щодо
встаповденпя м еле земельно’)’ я кишки в дат)’pi при мадашп и у влас i петь на
землях ГородпяпськоУ м!ськоУ ради ».
ВИСТУ11ИДИ:
депутат
1 ОДУВОВСЫСИЙ В. 11. («YK.POJ I») ,
Buie пропозиппо затвердили даний проекг ранения.
ВИРПI (ИЛИ: Рппеипя « Про вщмшу пункт)- рппенпя та падания дозволу на
виготовлепня техшчноУ документащУ in зе.млеустрою щодо ветановлення меж
земельно’:' -шишки в naiypi при ш дани! п у власшсть на землях
ГородпяпськоУ мiськоУ ради » приймагться одноголосно.
( . i NХА Л Л : гУ.РГК'] 1КА [. В. я 11ро вилученпя зсмелыюУ дип.нки надаиоУ в
орепду. для будчвництва i о5слутовува1шя житлового будинку в межах
ГородпяпськоУ хпськоУ ради ».
ВП-: ТУШ (.!!!: Депутат ТОВСТА М. 1. («СОЛЩАРНКТЬ»), яка внесла
пропознцьо затвердили даний проект рнмения.
ВИРШ1ИЛИ: Рппенпя « Про вплучення зсмелыюУ/плянки наданоУ в орепду,
для бу/изпицтва i оослуговуначни житлового будпнку в межах
ГородпяпськоУ хпськоУ ради » приймасгься одноголосно.
СЛ > А л Л Л : в ГР. ;С1 ПУЛ I. В. <-11ро затвердження документаш'У is
зехичеустром щодо ветановлення меж земельноУ дичинки в па ту pi при
проведении швсптаризапД на землях ГородпяпськоУ хпськоУ радл ».
ВИС'ГУППЛП: депутат
ЫЛОУСЛ.П.
( ВО « Ь А Т Ь П В Щ Т Р\» ),
за гi|чо!ivхну зал л ш д д л в х т н дашш проект pi тения.
Депутат КОРН 1СП КО 11.В. шдтримнла дану иропозицио .
1^11PI11iMJiPi: Рппенпя «Про затвердження документащУ гз зсмлеустрою щодо
ветановлення меж земельноУ дичинки в narypi при проведенш швентаризащУ
на землях Г^ютшп:ськоУ м1ськоУ ради » приймасгься одноголосно.
( . IУХАЛ Н: СГРПСНКА I. В. «11ро зачвердження проекту зсмлеуетрою
щодо вщвеленля земельно’)’ дичинки \ в laciiicrb для буунвпицтва гаражу на
землях I О; чг'и 1мнськоУ .хпськоУ ради ».
ВИСТУППЛИ:
денх :а МАЖАРА К). О. («СОЛ 1ДАРГПСТЬ») , який
запропопу вав затвердиги даний проект рппенпя.
ВИРШiMJ:И: Рпнепня «Про затвердження проекту зем.чех'строю щодо
впчведения земельноУ ;.плянки у п л а с т а ь для бу.Двництва гараж)' на землях
ГородпячськоУ хпськоУ ради >> приймастьгя одноголосно.

СЛУХА ЛИ: СГРПСПКА I. В « Про падания згоди на оформления
земельних д‘1лянок за межами населеного пункту с. Вокзал - Городня».
ВИСТУ ПИЛИ: депутат ГОРОВИИ Б. II. («УКРОП»),
пропозицЁю затвердити даний проект piпienия.

ЯКИИ

ВН1С

ВИРППИЛИ: Р i е11с I m я «Про надання згоди на оформления земельних дёлянок
за межами населеного пункту с. Вокзал
Городня » приймасться
ОД! iOI'O.IOC! Ui.

СЛ УХ АЛ И : СРРПСНКЛ I. В. «Про вилучення земельно!' дёлянки нада но!'
в к-о рот кос гро ко ву оренду для городпищ ва на землях MicbKoV ради ».
ВИСТУПИЛИ: депутат ТКАЧ II.Я. («ПАШ КРАЙ») ,
затвердити даний проект рипення .
Депутат гпдтримали пропозицЁю депутата ТКАЧ II.Я.

запропонувала

ВИРППИЛИ: Piuiei i ня «Про вилучення
земельно!’ /плянки нада по!' в
короткостпокову оренду для городи шггва на землях м1сько!‘ ради »
пр ийм асг ьея од 11о го: iос по.
С Л У Х А Л И : СПРПС1IKA I. В. «Про розгляд заяви».

ВИСТУ! ШЛИ: депутат ЛУЧШКОВ
С.О. . ( ВО «БАТБК1ВЩИНА» )
запропонх iKib надати дозвёл на виготовлення гчроскту Ёз зем.леусгрою.
ВИРППИЛИ: РЁшенпя «Про розг/р^.д|г#в|т>ж11риймасться одноголосно.

№
УКРАША
ГОРОДНЯНСЬКА

MI С Ь К А

РАДА

Р I Ш ЕН Н Я
(чотирнадцята сеЛя сьомого скликання)

вщ 07 серпня 2017 року
м. Городня
Про схвалення проекту рпнення
Городнянсько! MicbKoi- ради
«Про добровшьне об’еднання
територ1альних громад»
Вщповщно до частин 2, 3 стагп 7 Закону Укра'ши «Про добровшьне об’еднання
тер ихopi аль них громад», розглянувши проект р1шення Городнянсько! м1сько! ради «Про
добровшьне об’еднання територ1альних громад», пщготовлений спшьною робочою групою,
враховуючи результата громадських обговорень, Городнянська м1ська рада
ВИР1ШИЛА:
1. Схвалити проект р1шення Городнянсько!
м1сько! ради «Про добров1льне
об’еднання територ1альних громад», пщготовлений спшьною робочою групою (проект
додаеться).

2. Доручити м1ському голов1 АЛ.Богдану Городнянсько! MicbKoi' ради подати
проект р1шення Городнянсько! м1сько! ради «Про добровшьне об’еднання тершщлальних
громад» до 4epHiriBCbKo! обласно! державно! адмппстрацп для надання висновку щодо
в1дпов1дност1 цього" прбекту Ко11ституцi! та законам Украши.

Секретар

ПРОЕКТ
УКРА1НА
ГОРОДНЯНСЬКА

MICbKA

РАДА

Р I Ш Е Н НЯ
(чотирнадцята сешя сьомого скликання)
вщ 07 серпня 2017 року
м. Городня
Про добровшьне об’еднання
територ1альних громад
Вщповщно до статей 2, 4, 6, 7 Закону Укра'ши «Про добровшьне об’еднання
територ1альних громад» Городнянська м1ська рада
В И Р 1 Ш И Л А:
1.0б’еднатися з територ1альними громадами:
- мюта Городня, села Вокзал - Городня, села Альошинське, селища Ясешвка та
хутора Павло - 1вашвське Городнянсько! мюько! ради;
- села БуЛвка, села Здряпвка, села Радянське БуЛвсько! сшьсько! ради;
- села Гшздигце, села Горошювка, села Стовшвка Гшздищенсько! сшьсько!
ради;
- села Дроздовиця, села Будище, села Дихашвка Дроздовицько! сшьсько!' ради;
- села Конотоп Конотопсько! сшьсько! ради;
- селаКузнич1, селища Зелене Кузницько! сшьсько! ради;
- села Моложава, села Залюся, села Невкля, села Картовецьке, села Л ктж ,
села Миншвщина,
села Перероет,
села
Студинець,
села Черецьке
Моложавсько! сшьсько! ради;
- села Мощенка, села Гашчевка, села Сутоки Мощенсько! сшьсько! ради;
- села Пекур1вка Пекур1всько! сшьсько! ради;
- села Полюся Полюько! сшьсько! ради;
- села Сеньшвка, села Бершпвка Сеньшвсько! сшьсько! ради;
- села Солошвка Солон1всько! сшьсько! ради;
- села Смичин, села Д1бр1вне Смичинсько! сшьсько! ради;
- села ХоЛвля, села Травневе ХоЛвлянсько! сшьсько! ради;
села Хрип1вка, села П1вн1вщина, села ПолЛрудня Хрип1всько! Лльсько!
ради;
в Городнянську територ1альну громаду з адмппстративиим центром у MicTi
Городня.
2.Установити,
що повноваження
Городнянсько! м1сько! ради,
Городнянського м1ського голови завершуються в день набуття повноважень мюькою
радою, м1ським головою об’еднано! територ1ально! громади,
утворено! внасл1док
добровшьного об’еднання.

З.Визнати, що правонаступником всього майна, прав та обов’язюв територ1альних
громад, що об’едналися, е Городнянська MicbKa
рада, утворена в наслщок
добровшьного об’еднання, з дня набуття нею повноважень.
4.3атвердити план оргашзацшних заходгв щодо добровшьного об’еднання
територ1альних громад (додаток).
5.
Доручити Городнянському MicbKOMy голов1 Богдану АЛ. звернутися до
Чершпвсько! обласно! державно! адмппстрацп з пропозищею звернутися до Центрально!
виборчо! KOMici! для прийняття нею piniemw про призначення перших вибор1в депутаДв
MicbKo! ради та вщповщного Городнянського мюького голови об’еднано! територ1ально!
громади в установленому законом порядку.

Л.П.Бшоус

Додаток до
ршення 14 cedi'
7 скликання
вщ 07 серпня 2017 року
ПЛАН
оргашзацшних заход1в щодо добровольного об»еднання
територ1альних громад

1. Об»еднанш
територ1альн1й
громад1 передбачити прим1щення( буд1влю) для
розташування служб:
- примщення для органу м1сцевого самоврядування об»еднано1 територ1ально1 громади
з урахуванням додаткових функцш управлшня ф1нансами та комунальною власн1стю,
м1стобуд1вною д1яльшстю, осв1тою , охороною здоров»я, культурою, спортом, туризму,
тощо;
- примщення для центру надання адм1шстративних послуг.
2. Здшснити заходи щодо кадрового забезпечення Bcix служб.
3. Об»еднанш територ1альн1й громадг.
- забезпечити подання роз»яснювальних матер1ал1в з питань об»сднання територ1альних
громад у мюцев1 3MI, у мережу 1нтернет;
- пiсля прийняття р1шення про добров1льне об»еднання територ1альних громад голов1
територ1ально1 громади, в якш 1н1ц1йовано питания про добровшьне об»еднання
територ1альних громад, звернутися з поданням до обласно\' державно!- адм1н1страцй- з
пропозиц1ею звернутися до ЦВК для прийняття нею ршення про призначення перших
вибор1в депутата м 1сько1 ради та вщповщного м1ського голови в установленому законом
порядку;
- розробити у вщповщност1 до чинного законодавства оргашзацшну структуру та штатний
розпис виконавчого ком1тету об»еднано-1 територ1ально1 громади;
- розрахувати кошторис витрат на утримання орган1в мюцевого самоврядування
об»еднано! територ1ально-1 громади;
- визначити перелж населених пункт1в об»еднано-1 територ1ально1 громади, в яких
обираеться староста;
- пщготувати проект положения про старосту;
- опрацювати план можливих заход1в щодо працевлаштування вившьнених пращвниюв
в1дпов1дно до чинного трудового законодавства;
- провести 1нвентаризац1ю майна, що перебувае у комунальн1й власност1 територ1альних
громад, що об»еднаються.
4. Об»еднанш територ1альн1й громад1 забезпечувати:
-буд1вництво та ремонт вулиць i дорш в межах об’еднано-1 територ1ально! громади;
-буд1вництво та ремонт мереж вуличного осв1тлення в межах громади;
-вщновлення та розвиток мереж1 транспортного сполучення в межах громади (в тому
числ1 орган1зац1я перевезення д1тей до закладов осв1ти, запровадження транспортних
маршруйв м1ж населеними пунктами з встановленням зупинок та ш.);
-орган1зац1я системи, розроблення та реашзащя програми поводження з твердими
побутовими вщходами (паспортизащя см1ттезвалищ).
-збереження та покращення юнуючо! матер1ально-техн1чно-1 бази об’екйв соц1ального
призначення на територп громади;
-надання комунальних та
iyr в населених пунктах об’еднано!- громади.
Секретар ради

Л.П.Бшоус

УКРА1НА
ГОРОДНЯНСЬКА

MICbKA

РАДА

Р I Ш Е НН Я
(чотирнадцята сес1я сьомого скликання)

вщ 07 серпня 2017 року
м. Городня
Про схвалення проекту р1шення
Городнянсько!' MicbKoi' ради
«Про добровшьне об’еднання
територ1альних громад»
Вщповщно до частин 2, 3 CTarri 7 Закону Украши «Про добровшьне об’еднання
територ1альних громад», розглянувши проект р1шення Городнянсько! м1сько! ради «Про
добровшьне об’еднання територ1альних громад», п]’дготовлений спшьною робочою групою,
враховуючи результата громадських обговорень, Городнянська м1ська рада
В И Р I ШИ Л А :
1. Схвалити проект р1шення Городнянсько! MicbKoi' ради «Про добров1льне
об’еднання територ1альних громад», пщготовлений спшьною робочою групою (проект
додаеться).

2. Доручити м1ському голов1 АЛ.Богдану 1'ороднянсько!' мкько! ради подати
проект ршення Городнянсько!' MicbKoi ради «Про добровшьне об’еднання територ1альних
громад» до ЧершпвськоТ обласноТ державно!' адм1н1страц1'1 для надання висновку щодо
в1дпов1дност1 цього проекту Конституцй та законам Укра'ши.

Секретар

ПРОЕКТ
УКРА1НА
ГОРОДНЯНСЬКА

MICbKA

РАДА

РI ШЕ НН Я
(чотирнадцята сеспя сьомого скликання)
вщ 07 серпня 2017 року
м. Городня
Про добровшьне об’еднання
територ1альних громад
Вщповщно до статей 2, 4, 6, 7 Закону Украши «Про добровшьне об’еднання
територ1альних громад» Городнянська мюька рада
В И Р 1 Ш И Л А:
1.0б’еднатися з територ1альними громадами:
- м1ста Городня, села Вокзал - Городня, села Альошинське, селища Ясешвка та
хутора Павло - 1вашвське Городнянськох мюько! ради;
- села БуНвка, села Здряпвка, села Радянське БуНвсько! сшьсько! ради;
- села Гшздище, села Горошювка, села Стовп1вка Гшздищенсько! сшьсько!
ради;
- села Дроздовиця, села Будище, села Дихашвка Дроздовицько! сшьсько! ради;
- села Конотоп Конотопсько! сшьсько! ради;
- села Кузнич1, селища Зелене Кузницько! сшьсько! ради;
- села Моложава, села Залюся, села Невкля, села Картовецьке, села Лют1ж,
села Минатщина,
села Перероет,
села
Студинець,
села Черецьке
Моложавсько!' сшьсько!' ради;
- села Мощенка, села Гашчевка, села Сутоки Мощенсько! сшьсько! ради;
- села Пекур1вка Пекур1всько! сшьсько! ради;
- села Полюся Полюько! сшьсько! ради;
- села Сеньювка, села Берил1вка Сеньк1всько! сшьсько! ради;
- села Солошвка Солон1всько! сшьсько! ради;
- села Смичин, села Д1бр1вне Смичинсько! схльсько! ради;
- села ХоИвля, села Травневе ХоНвлянсько! схльсько! ради;
села Хрип1вка, села Швшвщина, села Пол1трудня Хрип1всько! сшьсько!
ради;
в Городнянську територ1альну громаду з адм1н1стративним центром у мюП
Городня.
2.Установити,
що повноваження
Городнянсько! м1сько! ради,
Городнянського мюького голови завершуються в день набуття повноважень м1ською
радою, мюьким головою об’еднано! територ1ально! громади,
утворено! внаслщок
добров1льного об’еднання.

З.Визнати, що правонаступником всього майна, прав та обов’язюв територ1альних
громад, що об’едналися, е Городнянська мюька
рада, утворена в наслщок
добровшьного об’еднання, з дня набуття нею повноважень.
4.3атвердити план оргашзацшних заход1в щодо добровшьного об’еднання
територхальних громад (додаток).
5.
Доручити Городнянському мгському голов! Богдану АЛ. звернутися до
Черн1г1всько1 обласно! державно!' адмппстрацп з пропозищею звернутися до Центрально!
виборчо! KOMici! для прийняття нею ршення про призначення перших вибор1в депутат! в
MicbKo! ради та вщповщного Городнянського мюького голови об’еднано! територ1ально!
громади в установленому законом порядку.

Л.П.Бшоус

Додаток до
piineHHa 14 cecii7 скликання
вщ 07 серпня 2017 року
ПЛАН
оргашзацшних заход1в щодо добровольного об»еднання
територ1альних громад

1. Об»еднанш
територ1альн1й
громад1 передбачити прим1щення( буд1влю) для
розташування служб:
- примщення для органу м!сцевого самоврядування об»еднано! територ1ально! громади
з урахуванням додаткових функцщ управл1ння ф1нансами та комунальною власшстю,
м1стобуд1вною д1яльн1стю, осв1тою , охороною здоров»я, культурою, спортом, туризму,
тощо;
- примщення для центру надання адмшютративних послуг.
2. Здшснити заходи щодо кадрового забезпечення Bcix служб.
З.Об»еднанш територ1альнш громад1:
- забезпечити подання роз»яснювальних матер1ал1в з питань об»еднання територ1альних
громад у мюцев1 3MI, у мережу 1нтернет;
- шсля прийняття р1шення про добровшьне об»сднання територ1альних громад голов1
TepHTopianbHoi громади, в як1й шщшовано питания про добров1льне об»еднання
територ1альних громад, звернутися з поданням до обласно! державно!' адмшстраци з
пропозищею звернутися до ЦБК для прийняття нею ршення про призначення перших
вибор1в депутат!в м1сько! ради та вщповщного м1ського голови в установленому законом
порядку;
- розробити у вцщовщност1 до чинного законодавства оргашзацшну структуру та штатний
розпис виконавчого ком1тету об»еднано! територ1ально! громади;
- розрахувати кошторис витрат на утримання оргашв м!сцевого самоврядування
об»еднано! територ1ально! громади;
- визначити перел1к населених пунктов об»еднано! територ1ально! громади, в яких
обираеться староста;
- шдготувати проект положения про старосту;
- опрацювати план можливих заход1в щодо працевлаштування вившьнених прац1вник1в
в1дпов1дно до чинного трудового законодавства;
- провести швентаризащю майна, що перебувае у комунальнш власност1 територ1альних
громад, що об»еднаються.
4. Об»еднан1й територ1альн1й громад1 забезпечувати:
-буд1вництво та ремонт вулиць i дор1г в межах об’еднано! територ1ально! громади;
-буд1вництво та ремонт мереж вуличного осв1тлення в межах громади;
-вщновлення та розвиток мереж1 транспортного сполучення в межах громади (в тому
числ1 орга1пзац1я перевезення д1тей до заклад1в осв1ти, запровадження транспортних
маршрутов м1ж населеними пунктами з встановленням зупинок та ш.);
-орган1зац1я системи, розроблення та реал1защя програми поводження з твердими
побутовими вщходами (паспортизац1я см1ттезвалищ).
-збереження та покращення 1снуючо1 матер1ально-техн1чно! бази об’екпв соц1ального
призначення на територ1! громади;
-надання комунальних те
"
послуг в населених пунктах об’еднано! громади.
Секретар ради

Л.П.Бшоус

У КРАП ТА
ГОРОДНЯНСЬКЛ

МТ С Ь К А

РАДА

Р I III F II Н Я
( чотириадцята сссчя сьомого скликання)
вщ 07 сергшя 2017 року
м. Городим
Про розгляд листгв
ХришвськоУ та КонотоиськоУ сшьських рад
Керуючись ст. 25, ст. 26 Закону УкраТни «Про хпсцсвс самоврядування в
УкраУш», розг'лянувши лист» i олiв сшьських рад Хриш'вськоУ № 01-08/239
вН 04 серпня 2017 рок\ га КонотоиськоУ № 188 в1д 04 ссрння 201 7 року
щодо видшсння грунто - щсбсневоУ сумпп
з тери'гор1У
колишнього
аеродрому, Городнянська .чпськоУ ради
В

и Р 1111 И Л А:

Надати дозвш Облавтодору на заго'пвлю грунто - щсбсневоУ сумiini з
Tcpuropiy колишнього аеродрому для виконання ремонту автошлях1в. якт
вказаш в листах ХришвськоУ га КонотоиськоУ сшьських рад.

Л.П. Бьчоус

