
                                                                      
 

                                                             УКРАЇНА 
 

Г О Р О Д Н Я Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А  

 

                                 П Р О Т О К О Л  

 

                    (  першої(19) сесії  сьомого  скликання) 
 

від  16 січня 2018 р 

                               В міську раду обрано депутатів       26  депутаті  

                               Присутні на сесії                 -  26 деп.(список додається) 

                              Запрошені на сесію                    -    7 чол.(список додається) 

 

           Відкрила першу сесію міської ради 7скликання  голова міської 

виборчої комісії ЧЕРНОМАЗ ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА, яка підтвердила 

повноваження 26 депутатів міської ради та міського голови Богдана А. І., 

обраних  24 грудня  2017 року. 

 

          Далі сесію вів  міський голова  БОГДАН  АНДРІЙ   ІВАНОВИЧ 

. 

                            П О Р Я Д О К            Д Е Н Н И Й   С Е С І Ї : 

 

1.Про обрання лічильної комісії. 

        Доповідає: міський голова Богдан А.І. 

2.Про  обрання  секретаря  Городнянської  міської  ради  (присяга). 

        Доповідає: міський голова Богдан А.І. 

3.Про затвердження регламенту роботи Городнянської  міської  ради. 

        Доповідає: міський голова Богдан А.І. 

4.Про  покладення  обов’язків  старости. 

        Доповідає: міський голова Богдан А.І. 

5.Про  затвердження  Положення  про  старосту. 

        Доповідає : міський голова Богдан А.І. 

6.Про  покладення  обов’язків  із  вчинення  нотаріальних  дій. 

        Доповідає: міський голова Богдан А.І. 

7.Про  реорганізацію Бутівської  сільської  ради. 

         Доповідає: міський голова Богдан А.І. 

8.Про реорганізацію Гніздищенської  сільської  ради 

         Доповідає: міський голова Богдан А.І. 

9.Про реорганізацію Дроздовицької сільської ради. 

          Доповідає: міський голова Богдан А.І. 

10.Про реорганізацію  Конотопської  сільської  ради. 

           Доповідає : міський голова Богдан А.І. 



11.Про реорганізацію Кузницької сільської  ради. 

            Доповідає: міський голова Богдан А.І. 

12.Про реорганізацію Моложавської сільської ради. 

            Доповідає :міський  голова Богдан А.І. 

13.Про реорганізацію Мощенської  сільської  ради. 

            Доповідає:  міський голова Богдан А.І. 

14.Про реорганізацію Пекурівської сільської ради. 

            Доповідає:  міський голова Богдан А.І. 

15.Про реорганізацію Поліської  сільської  ради. 

             Доповідає:  міський голова Богдан А.І. 

16.Про реорганізацію Сеньківської сільської  ради. 

              Доповідає: міський голова Богдан А.І. 

17.Про реорганізацію Солонівської сільської  ради. 

              Доповідає: міський голова Богдан А.І. 

18.Про реорганізацію Смичинської сільської ради. 

               Доповідає: міський голова Богдан А.І. 

19. Про реорганізацію Хотівлянської сільської ради. 

               Доповідає: міський голова Богдан А.І. 

20.Про реорганізацію Хрипівської сільської ради. 

               Доповідає: міський голова Богдан А.І.     

21.Про  затвердження  заступника  міського  голови  (присяга). 

               Доповідає: міський голова Богдан А.І. 

22.Про  затвердження  керуючого  справами  (секретаря) виконавчого               

комітету  (присяга). 

                Доповідає: міський голова Богдан А.І. 

23.Про   постійні  комісії  Городнянської  міської  ради  та  затвердження  

положення  про  них. 

                  Доповідає: міський голова Богдан А.І 

24.Про утворення виконавчого комітету Городнянської міської ради. 

                  Доповідає: міський голова Богдан А.І.    

25.Про підняття клопотання перед Городнянською районною радою про 

передачу майна. 

                  Доповідає: міський голова Богдан А.І. 

26.Про  затвердження  структури, чисельності та штатного розпису  

виконавчого  апарату  Городнянської  міської  ради  та  її  виконавчих органів. 

                   Доповідає: головний бухгалтер Пінчук В.М. 

 

 

СЛУХАЛИ: міського голову БОГДАНА А.І., «Про обрання секретаря 

міської ради ради », який запропонував  кандидатуру депутата міської ради 

БІЛЬСЬКУ С.А. («НАШ КРАЙ») 

              БОГДАН А. І. повідомив, що для обрання  секретаря ради необхідно 

утворити лічильну комісію із числа депутатів. 

 



ВИСТУПИЛИ: депутат Кряж М. Л.(  (Радикальна Партія Олега Ляшка),  яка 

запропонувала  утворити лічильну комісію у складі: Арендаренка 

О.В(«Радикальна Партія» ), Яцкової О.Ю(«Аграрна Партія» ) та Старунь 

М.О. (В.О. «Батьківщина») 

  

         Депутати   підтримали цю пропозицію. 

 

  ВИРІШИЛИ: утворити лічильну комісію у  вищезазначеному складі. 

              Після одержання бюлетенів 26 депутатів та міський голова  

проводять таємне голосування. 

            Після чого лічильна комісія шляхом підрахувань встановила 

результати  голосування: 

- 19 чол. проголосували  «за» 

-  4 чол. проголосували «проти» 

- 4 чол. проголосувало «утрималося» 

 

 ВИРІШИЛИ: Рішення „Про обрання секретаря міської ради ”  приймається 

більшістю голосів. 

 

СЛУХАЛИ: міського голову БОГДАНА А.І.,  „Про Регламент  

Городнянської міської ради”, який запропонував прийняти тимчасовий 

регламент та якщо буде потреба внести поправки до нього. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат Романенко І. В. «Наш край»,                                            

запитав Чому згідно статті 44 регламенту, секретар ради не може входити до 

фракції ? 

 Керуюча справами виконавчого комітету Підлісна І.І. роз’яснила що 

дана умова підтверджує неупередженість секретаря міської ради.  

    Депутат Примак Д.Г. (В.О. «Батьківщина») запропонував обговорити час 

засідання сесій міської ради. 

   Підчас обговорення даного питання надійшли пропозиції скликати сесію  

на одинадцяту годину дня або на дванадцяту .  

   Міський голова Богдан А.І. запропонував остаточно затвердити  час 

проведення сесій міської ради на наступному засіданні, а на сьогоднішньому 

засіданні прийняти тимчасовий регламент міської ради. 

     Депутати підтримали дану пропозицію. 

      

 ВИРІШИЛИ: Рішення „Про тимчасовий Регламент  Городнянської міської 

ради”  приймається одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: міського голову БОГДАНА А.І. «Про  покладення  обов’язків  

старости»   . 

    Після обговорення депутати підтримали даний проект рішення. 

 



ВИРІШИЛИ: Рішення. «Про  покладення  обов’язків  старости»   . 

приймається одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: міського голову БОГДАНА А.І. «Про  затвердження  Положення  

про  старосту», який запропонував затвердити тимчасове Положення про 

старосту, а в подальшому його доопрацювати. 

  . Депутати підтримали дану пропозицію. 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення. «Про  затвердження тимчасове  Положення  про  

старосту». приймається одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: міського голову БОГДАНА А.І. «Про  покладення  обов’язків  із  

вчинення  нотаріальних  дій»   . 

    Після обговорення депутати підтримали даний проект рішення. 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення. «Про  покладення  обов’язків  із  вчинення  

нотаріальних  дій»    приймається одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: міського голову БОГДАНА А.І., який прокоментував 

чотирнадцять проектів рішень „ Про  реорганізацію сільських рад, які 

увійшли до Городнянської ОТГ», а саме  Бутівської  сільської  ради,  

Гніздищенської  сільської  ради,   Дроздовицької  сільської  ради,  

Конотопської  сільської  ради,  Кузницької  сільської  ради,  Моложавської  

сільської  ради,  Мощенської  сільської  ради,  Пекурівської  сільської  ради,  

Поліської  сільської  ради,  Сеньківської  сільської  ради,  Солонівської  

сільської  ради,  Смичинської  сільської  ради,  Хотівлянської  сільської  ради  

та  Хрипівської  сільської  рад. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат Яцкова О. Ю. («Аграрна партія»), яка запропонувала 

підтримати дані проекти рішень.   

 

ВИРІШИЛИ: Рішення „ Про  реорганізацію Бутівської  сільської  ради ”; 

рішення « Про реорганізацію Гніздищенської сільської ради»; рішення « Про 

реорганізацію Дроздовицької  сільської ради»; рішення « Про реорганізацію 

Конотопської сільської ради»; рішення « Про реорганізацію Кузницької 

сільської ради»; рішення « Про реорганізацію Моложавської  сільської ради»; 

« Про реорганізацію Пекурівської сільської ради»; рішення « Про 

реорганізацію Поліської сільської ради»; рішення « Про реорганізацію 

Сеньківської сільської ради»; рішення « Про реорганізацію Солонівської 

сільської ради»; рішення « Про реорганізацію Смичинської  сільської ради»; 

рішення « Про реорганізацію Хотівлянської сільської ради»;рішення «Про 

реорганізацію Хрипівської сільської ради»; рішення « Про реорганізацію  

Мощенської сільської ради»; приймаються одноголосно. 

 

 



 

СЛУХАЛИ: міського голову БОГДАНА А.І. „Про  затвердження заступника 

міського голови ”, який запропонував на цю посаду ЛАХНЕКУ І.М. , який 

наданий час працює на посаді заступника міського голови з питань 

виконавчих органів ради  . 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат  Мереакре М. В. «Солідарність» запропонував  

підтримали пропозицію міського голови щодо поданої кандидатури на цю 

посаду. 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення „Про  затвердження заступника міського голови” 

приймається одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: міського голову БОГДАНА А.І. « Про  затвердження керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету» , який запропонував на цю 

посаду працюючогого  керуючого справами (секретаря) виконавчого 

комітету ПІДЛІСНУ І.І.  

     Депутати підтримали запропоновану кандидатуру ПІДЛІСНОЇ  І.І. 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення « Про  затвердження керуючого справами (секретаря) 

виконавчого комітету»  приймається одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: міського голову БОГДАН А. І. „ Про постійні комісії 

Городнянської міської ради та затвердження положення про них ”, який 

запропонував утворити п’ять  постійних депутатських  комісій  міської ради 

та затвердити їх склад, запропонований депутатами після обговорення та 

внесення змін, а саме: 

 

- з питань  бюджету, планування, фінансів та соціально-економічного 

розвитку: 

1.Кузьменко  Світлана  Анатоліївни ; 

2.Примак  Дмитро  Григорович; 

3.Кряж  Марина  Леонідівна; 

4.Левківський  Микола  Петрович; 

5.Редькович  Олександр  Миколайович. 

 

-  з питань забезпечення законності, правопорядку ,запобігання 

корупції та питань містобудівної діяльності; 

1.Рибка  Олег  Віталійович  

 2. Ревко  Наталія  Сергіївна; 

3.Арендаренко  Олег  Володимирович; 

4.Бебко  Юрій Федорович; 

5.Стратілат  Микола  Іванович. 

 

- з питань комунальної власності, земельних відносин та охорони природи: 



1.Баглай  Володимир  Анатолійович ; 

 2.Малофій  Віктор  Григорович; 

3.Кривець  Олексій  Миколайович; 

4.Аніщенко  Сергій  Михайлович; 

 5.Кравченко  Микола  Васильович. 

                 

 

-з питань освіти,  культури, спорту  та роботи з молоддю: 

1. Яцкова  Олена  Юріївна ; 

2. Болох  Надія  Володимирівна; 

3. Архангельський  Сергій  Юрійович; 

4. Лошик  Анатолій  Васильович; 

5. Романенко  Ігор  Володимирович; 

 

- з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення : 

 

1.Верхуша  Ольга  Григорівна ; 

2.Мереакре  Михайло  Васильович; 

3.Старунь  Микола  Олександрович; 

4.Довгопол  Ігор  Вячеславович; 

5.Авраменко  Олександр  Іванович. 

 

     Міський голова БОГДАН А. І. запропонував на  посади  голів комісій 

наступні кандидатури: 

 

- комісія з питань  бюджету, планування, фінансів та соціально-економічного 

розвитку КУЗЬМЕНКО С.А.(  «Солідарність»); 

 

- комісія з питань забезпечення законності, правопорядку, запобігання 

корупції та питань містобудівної діяльності - РИБКА О. В. «Опозиційний 

блок» 

- комісія з питань комунальної власності, земельних відносин та охорони 

природи – БАГЛАЙ В. А. («Аграрна партія»)  

- комісія з    питань освіти, культури,   спорту та роботі з  молоддю – ЯЦКОВА  

О. Ю. («Аграрна партія») 

комісія з питань охорони здоров’я та  соціального захисту населення   - 

ВЕРХУША О. Г. (В.О. «Батьківщина»). 

         Депутати підтримали  пропозицію міського голови щодо складу комісій 

та їх голів. 

    Щодо затвердження положення про постійні комісіі, депутати вирішили 

перенести розгляд та затвердження даного положення на наступну сесію. 

ВИРІШИЛИ: Рішення „ Про постійні комісії Городнянської міської ради та 

затвердження положення про них ” приймається одноголосно. 

 



СЛУХАЛИ: міського голову БОГДАНА А. І. „ Про утворення виконавчого 

комітету Городнянської міської ради ”, який проінформував депутатів про те 

що  склад виконкому буде затверджено в кількості від 23 до 25 осіб і не 

більше.  До складу виконкому обов’язково увійдуть чотирнадцять старост 

сільських рад , міський голова Богдан А.І, секретар ради Більська С.А., 

керуюча справами виконавчого комітету Підлісна І.І., заступник міського 

голови Лахнеко І.М. та запропонував такі кандидатури: Мерзлов Ю. М., 

Короткий О.М., Ігнатенко О.В., Крупеніч В.М., Лутченко Р.М.    

    Під час  обговорення запропонованих  кандидатур депутат Болох Н.В., 

запропонувала замінити кандидатуру заступника начальника поліції 

Городнянського відділення поліції Менського ВП ГУНП Лутченка Р.М. на 

кандидатуру начальника поліції Городнянського відділення  поліції 

Менського ВП ГУНП  Приходька В.В. 

    Депутати погодились з даною пропозицією. Депутат Примак  Д.Г. 

запропонував ввести до складу виконкому представника від освіти, 

кандидатуру якого вирішили затвердити на наступній сесії.  

   

ВИРІШИЛИ: Рішення „ Про утворення виконавчого комітету Городнянської 

міської ради ”приймається одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: міського голову БОГДАНА А.І. «Про підняття клопотання 

перед Городнянською районною  радою про передачу майна » , який 

проінформував депутатів, щодо необхідності звернутись до районної ради з 

клопотанням про передачу майна, яке знаходиться на території міста 

Городня, села Вокзал – Городня, села Альошинське, селища Ясенівка, села 

Павло – Іванівське і органів місцевого самоврядування, що приєднались до 

Городнянської міської ради.  

     Депутати підтримали даний  проект   рішення 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення « Про підняття клопотання перед Городнянською 

районною  радою про передачу майна»  приймається одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера ПІНЧУКА В.М. « Про затвердження 

структури , чисельності та штатного розпису виконавчого апарату 

Городнянської  міської ради та її виконавчих органів » , який  ознайомив 

депутатів з структурою міської ради, наголосивши на те що вона є 

неостаточною і в подальшому буде потребувати змін, але її треба затвердити 

з необхідністю  в роботі міської ради. 

      Після обговорення даного питання депутати підтримали пропозицію 

щодо затвердження структури Городнянської  міської ради. 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження структури, чисельності та  

штатного розпису виконавчого апарату Городнянської  міської ради та її 

виконавчих органів »  приймається одноголосно. 

 



 

 

Міський голова                                                                     А.І. Богдан 

 

 


