УКРАЇНА
ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
( друга (20) сесії сьомого скликання )
від 25 січня 2018 року
Всього депутатів
Присутні на сесії
Запрошені на сесію

- 26
- 25 деп.(список додається)
- 6 чол.( список додається )

Сесію веде міський голова
ПОРЯДОК

А. І. БОГДАН

ДЕННИЙ

Друга (20) сесія сьомого скликання
1.Про програму соціально-економічного розвитку Городнянської міської ради
на 2018 рік.
Доповідає: міський голова Богдан А.І.
2. Про бюджет Городнянської міської ради на 2018 року.
Доповідає: головний бухгалтер Пінчук В.М.
3..Про затвердження положення,програм.
Доповідає: головний бухгалтер Пінчук В.М.
4.Про оплату праці міського голови,секретаря ради,заступників міського
голови,керуючого справами виконавчого комітету.
Доповідає : головний бухгалтер Пінчук В.М.
5.Про надання поворотної фінансової допомоги комунальним підприємствам
Городнянської міської ради на 2018 рік.
Доповідає: головний бухгалтер Пінчук В.М

6. Про норматив та порядок відрахування частини прибутку підприємств та
організацій комунальної форми власності за результатами щоквартальної
діяльності в 2018 році.
Доповідає: головний бухгалтер Пінчук В.М.
7. Про надання дозволу на попередню оплату при закупівлі товарів, робіт та
послуг на вимогу постанови КМУ від 23.04.2014р.№ 117.
Доповідає: головний бухгалтер Пінчук В.М.
8. Про встановлення батьківської плати за харчування дітей в дошкільних
навчальних закладах.
Доповідає: головний бухгалтер Пінчук В.М.
9. Про внесення змін до рішення сесії від 16.03.2017 року « Про надання
допомоги на поховання».
Доповідає: головний бухгалтер Пінчук В.М.
10. Про перелік об»єктів комунальної власності територіальної громади
Городнянської міської ради, що підлягають приватизації в 2018 році.
Доповідає: заступник міського голови Лахнеко І.М.
11.Про складання проектно-кошторисної документації.
Доповідає: заступник міського голови Лахнеко І.М.
12.Про розгляд заяви відділу освіти Городнянської РДА.
Доповідає: керуючий справами виконавчого комітету Підлісна І.І.
13.Про встановлення пільг по місцевим податкам.
Доповідає: керуючий справами виконавчого комітету Підлісна І.І.
14. Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території
Городнянської міської ради в новій редакції.
Доповідає: керуючий справами виконавчого комітету Підлісна І.І.
15.Про затвердження Положення про постійні комісії.
Доповідає: керуючий справами виконавчого комітету Підлісна І.І.
16.Про затвердження Регламенту міської ради.
Доповідає: керуючий справами виконавчого комітету Підлісна І.І.
17.Про звернення підприємців та підприємств малого і середнього бізнесу
Городнянського району.
Доповідає: керуючий справами виконавчого комітету Підлісна І.І.
18. Про надання матеріальної допомоги.

Доповідає: голова бюджетної комісії Кузьменко С.А.
19.Про розгляд заяви Юдкіної В.С.
Доповідає: голова бюджетної комісії Кузьменко С.А.
20.Про створення депутатських фракцій.
Доповідає: міський голова Богдан А.І.
21.Про виділення грошових коштів.
Доповідає: міський голова Богдан А.І.
Перед початком роботи сесії міський голова Богдан А.І. та секретар ради
Більська С.А.. заявили про конфлікт інтересів ( ч.1.ст. 35 Закону України « Про
запобігання корупції» та ч.1. ст. 59/1 Закону України « Про місцеве
самоврядування в Україні» ), щодо голосування питання «Про оплату праці
міського голови,секретаря ради, заступників міського голови, керуючого
справами виконавчого комітету», та про те що не будуть приймати участі у
голосуванні за дане питання.
Далі було обрано лічильну комісію для ведення карток голосування в даному
складі: голова комісії Верхуша О.Г. , секретар комісії Яцкова О.Ю.
СЛУХАЛИ: міського голову БОГДАН А. І. «Про Програму соціально –
економічного розвитку міської ради на 2018 рік». (Програма додається)
ВИСТУПИЛИ: депутат Бебко Ю. Ф. (ВО «Батьківщина») який запропонував
закупити дітям школярам флікери (світовідбивачі). Міський голова Богдан А.І.
підтримав цю пропозицію.
Депутат Верхуша О.Г.(ВО «Батьківщина») запропонувала зробити ремонт
дороги на вулиці Калинова, провулок Калиновий та тротуар по вулиці
Шевченка. Депутат МЕРЕАКРЕ М.В.(«СОЛІДАРНІСТЬ ») вніс пропозицію
вирішити питання тротуарів по вулиці 1-го Травня від кафе «У Пуха» до
вокзалу. Міський голова підтримав ці пропозиції і додав, що стосовно доріг то
їх ми будемо ремонтувати, але треба зробити проекти , а щодо великої
кількості ямок по вулицях населених пунктів ОТГ, то щебеневої суміші
вистачає, тому будемо підсипати та ремонтувати дороги. З питання освітлення
вулиці 1-го Травня, то є проект на освітлення вулиці діодними світильниками
від в»їзда в місто Городня до залізничного переїзду вокзалу. Народний депутат
Євлахов А.С.в цьому році обіцяє профінансувати виконання робіт згідно
даного проекту.
Заступник міського голови Лахнеко І.М. додатково
пояснив,що дорога від кафе «У пуха» до вокзалу є державного значення і до
компетенції міської ради не входить проведення будь яких робіт на ній. А від
військової частини до кафе «У Пуха» розглянути питання і прийняти
пропозицію щодо включення даного питання в програму на наступний рік .
Міський голова Богдан А.І. додав, що ми будемо писати листи просити
народних депутатів, щоб цей відрізок дороги від кафе «У Пуха» до вокзалу був

переданий на баланс міської ради, і ми мали право виконувати ремонтні
роботи.
Депутат АРЕНДАРЕНКО О.В.(«РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ») підняв питання
передачі лісових ресурсів підпорядкованих ДП «Городнярайагроліс», що
знаходяться на території Городнянської ОТГ, громаді і припинення вивозу
сировини за межі району. Міський голова Богдан А.І. наголосив на те, щоб
ставити питання про передачу лісових ресурсів громаді і треба підготувати
звернення до обласної ради.
Депутат РОМАНЕНКО І.В.(«НАШ КРАЙ») запропонував зробити також
звернення до Верховної Ради, щодо вирішення питання передачі землі за
межами населених пунктів, що ввійшли в Городнянську ОТГ, до земель
громади. Міський голова сказав, що це найболючіше питання, воно стоїть на
всіх рівнях. Листи неодноразово писались і уже Президент України заявив, що
вирішується питання по передачі землі за межами населених пунктів ОТГ. В
даний час перше читання законопроекту і ми можемо написати звернення про
те, що просимо прискорити даний процес. Також депутат РОМАНЕНКО
І.В.(«НАШ КРАЙ») запропонував перефразувати п.7 програми, підтримувати
відносини не з друзями за кордоном, а з партнерами, громадськими
організаціями. Міський голова та депутати підтримали дану пропозицію.
Депутат КРИВЕЦЬ О.М.(«АГРАРНА ПАРТІЯ») звернув увагу на те, що
підсипка на вулицях міста щебеневою сумішшю багато де потребує ще
додаткового ремонту, можливо з використанням спеціалізованої дорожньої
техніки, на що міський голова відповів, що такі роботи обов’язково будуть
проводитись. Також депутат КРИВЕЦЬ О.М. («АГРАРНА ПАРТІЯ») підняв
питання маршрутних перевезень пасажирів приватними перевізниками, та
запропонував звернутись до обласної адміністрації з пропозицією
затвердження маршрутів з заїздом в прилеглі села звідки на даний час нічим
жителям доїхати ні до Городні ні до Чернігова, так як в області проводяться
конкурси. Міський голова роз»яснив, що ми пропонували перевізникам такі
рейси, як Городня – Хотуничі - Петрівка ч/з Конотоп, Дирчин ,Смичин на
Чернігів, а також рейс ч-з с.Півнівщина на Чернігів. Але якщо б це був виїзд по
кругу, а його немає, тому людям це незручно. Стосовно рейса НевкляМоложава Богдан А.І. пояснив, що затверджуються маршрути рейсів тільки
там де є тверде покриття та те, що організація міжміських перевезень не
входить в компетенцію міської ради. Для подальшого вирішення питань
перевезень по території громади, то давайте придбаємо автобуси і також
будемо брати участь у конкурсах, так як комунальним підприємствам ніхто
цього не забороняє.
Після закінчення обговорення даного питання депутати вирішили
підтримати даний проект Програми соціально-економічного розвитку на
2018 рік з поправками та доповненнями.
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про Програму соціально - економічного розвитку
міської ради на 2018 рік» приймається одноголосно.

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера ПІНЧУКА
Городнянської міської ради на 2018 рік».

В.М.

«Про

бюджет

ВИСТУПИЛИ: Депутат МАЛОФІЙ В.Г.(ВО «БАТЬКІВЩИНА») вніс
пропозицією щодо передбачення в бюджеті міської ради коштів, пов»язаних з
депутатською діяльністю.
Після обговорення даного питання депутатами, міський голова
запропонував розробити програму та прописати в положенні і розглянути
дане питання на наступній сесії. Депутати підтримали дану пропозицію.
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про бюджет Городнянської міської ради на 2018 рік»
приймається одноголосно.
Перед розглядом та голосуванням
питання «Про затвердження
положення, програм» міський голова Богдан А.І. та секретар ради Більська
С.А. заявили про конфлікт інтересів ( ч.1.ст. 35 Закону України « Про
запобігання корупції» та ч.1. ст. 59/1 Закону України « Про місцеве
самоврядування в Україні» ) та приймали участь у розгляді та голосуванні за
дане питання під наглядом комісії з питань забезпечення законності,
правопорядку, запобігання корупції та питання містобудівної діяльності.
СЛУХАЛИ: ПІНЧУКА В.М. «Про затвердження положення, програм».
ВИСТУПИЛИ: депутат Малофій В. Г. (ВО «Батьківщина») , який запропонував
преміювання в.о. старост погоджувати з депутатами, які закріплені за даними
округами .
Міський голова Богдан А.І. погодився з даною пропозицією.
Після обговорення даного питання, депутати вирішили підтримати даний
проект рішення з внесеними до нього поправками.
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження положення, програм» з внесеними
поправками приймається одноголосно.
СЛУХАЛИ: ПІНЧУКА В.М. «Про оплату праці міського голови, секретаря
ради, заступників міського
голови, керуючого справами виконавчого
комітету».
Після обговорення даного питання депутат Мереакре М. В.
«Солідарність» запропонував підтримати даний проект рішення.
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про оплату праці міського голови, секретаря ради,
заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету»
приймається більшістю голосів.
СЛУХАЛИ: ПІНЧУКА В.М. « Про надання поворотної фінансової допомоги
комунальним підприємствам Городнянської міської ради на 2018 рік ».

Після обговорення даного питання
рішення.

депутати

підтримали даний проект

ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про надання поворотної фінансової допомоги
комунальним підприємствам Городнянської міської ради на 2018 рік »
приймається одноголосно.
СЛУХАЛИ: ПІНЧУКА В.М. «Про норматив та порядок відрахування частини
прибутку підприємств та організацій комунальної форми власності за
результатами щоквартальної діяльності в 2018 році».
ВИСТУПИЛИ: депутати РОМАНЕНКО І.В.(«НАШ КРАЙ»), РИБКА
О.В.(«ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК»), які внесли пропозицію затвердити перелік
об’єктів комунального майна.
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про норматив та порядок відрахування частини
прибутку підприємств та організацій комунальної форми власності за
результатами щоквартальної діяльності в 2018 році.»
Приймається одноголосно.
СЛУХАЛИ: ПІНЧУКА В.М « Про надання дозволу на попередню оплату при
закупівлі товарів, робіт та послуг на вимогу постанови КМУ від 23.04.2014р. №
117 ».
ВИСТУПИЛИ: депутати КРАВЧЕНКО М.В. (« ВО БАТЬКІВЩИНА» ),
КРИВЕЦЬ О. М. («АГРАРНА ПАРТІЯ»), які внесли пропозицію
затвердити даний проект рішення.
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про надання дозволу на попередню оплату при
закупівлі товарів, робіт та послуг на вимогу постанови КМУ від 23.04.2014р. №
117 » приймається одноголосно.
СЛУХАЛИ: ПІНЧУКА В.М «Про встановлення батьківської плати за
харчування дітей в дошкільних навчальних закладах ».
ВИСТУПИЛИ: депутати МАЛОФІЙ В.Г. ( ВО «БАТЬКІВЩИНА» ),
КРИВЕЦЬ О. М. («АГРАРНА ПАРТІЯ»), які внесли пропозицію
затвердити даний проект рішення.
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про встановлення батьківської плати за харчування
дітей в дошкільних навчальних закладах » приймається одноголосно.
СЛУХАЛИ: ПІНЧУКА В.М «Про внесення змін до рішення сесії від 16.03.2017
року « Про надання допомоги на поховання ».

ВИСТУПИЛИ: депутати БОЛОХ Н.В. ( ВО «БАТЬКІВЩИНА» ), КРИВЕЦЬ
О. М. («АГРАРНА ПАРТІЯ»), які внесли пропозицію затвердити даний
проект рішення.
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про внесення змін до рішення сесії від 16.03.2017 року
« Про надання допомоги на поховання » приймається одноголосно.
СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань виконавчих органів ради
ЛАХНЕКА І. М « Про перелік об»єктів комунальної власності територіальної
громади Городнянської міської ради,що підлягають приватизації в 2018 році»
ВИСТУПИЛИ: депутат КУЗЬМЕНКО С.А. («СОЛІДАРНІСТЬ»), яка
запропонувала підтримати даний проект
рішення. Депутати
підтримали цю пропозицію.
ВИРІШИЛИ: Рішення «.Про перелік об»єктів комунальної власності
територіальної громади
Городнянської міської ради,що підлягають
приватизації в 2018 році » приймається одноголосно.
СЛУХАЛИ: ЛАХНЕКАІ.М..
документації ».

«Про

складання

проектно-кошторисної

ВИСТУПИЛИ: депутат ЯЦКОВА О.Ю. (« АГРАРНА ПАРТІЯ »), яка
запропонувала підтримати даний проект рішення.
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про складання проектно-кошторисної документації »
приймається одноголосно.
СЛУХАЛИ: керуючого справами виконавчого комітету міської ради
ПІДЛІСНУ І. І. «Про розгляд заяви відділу освіти Городнянської РДА ».
Депутати підтримали цю пропозицію
відділу освіти Городнянської РДА.
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про розгляд заяви відділу освіти Городнянської РДА »
приймається більшістю голосів.
СЛУХАЛИ: ПІДЛІСНУ І. І. «Про встановлення пільг по місцевим податкам».
ВИСТУПИЛИ: депутат ЛЕВКІВСЬКИЙ М.П.( «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» ),який
вніс пропозицію підтримати даний проект рішення .
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про встановлення пільг по місцевим податкам »
приймається одноголосно.
СЛУХАЛИ: ПІДЛІСНУ І. І. „Про затвердження правил розміщення зовнішньої
реклами на території Городнянської міської ради в новій редакції ”.

Після обговорення даного питання депутати вирішили затвердити правила
розміщення зовнішньої реклами на території Городнянської міської ради в
новій редакції.
ВИРІШИЛИ: Рішення „ Про затвердження правил розміщення зовнішньої
реклами на території Городнянської міської ради в новій редакції» приймається
одноголосно.
СЛУХАЛИ: ПІДЛІСНУ І.І. „Про затвердження положення про постійні
комісії”.
ВИСТУПИЛИ: депутат АРХАНГЕЛЬСЬКИЙ С.Ю. («НАШ КРАЙ»), який
запропонував затвердити проект рішення по даному питанню.
Депутати КРЯЖ М. Л. («РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ»), АВРАМЕНКО О.І.
(«ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК») підтримали пропозицію депутата
АРХАНГЕЛЬСЬКОГО С.Ю.
ВИРІШИЛИ: Рішення „ Про затвердження положення про постійні комісії”
приймається одноголосно.
СЛУХАЛИ: ПІДЛІСНУ І. І. „Про затвердження регламенту міської ради”, яка
зачитала пропозиції викладені в регламенті запропонованому партією( ВО
„Батьківщина”) .
Після обговорення даних пропозицій, деякі з них були підтримані
депутатами та внесені до регламенту.
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження регламенту міської ради»
поправками приймається одноголосно.

з

СЛУХАЛИ: ПІДЛІСНУ І. І. «Про звернення підприємців та підприємств
малого і середнього бізнесу Городнянського району ”.
ВИСТУПИЛИ: депутат ЯЦКОВАО.Ю. («АГРАРНА ПАРТІЯ»), яка
прокоментувала дане звернення та запропонувала підтримати питання
зменшення ставки єдиного податку для підприємців ( 2) групи.
Після обговорення даного звернення депутати вирішили перенести його
розгляд на наступну сесію, так як заява надійшла за день до пленарного
засідання, тому питання в повному обсязі не було вивчено.
ВИРІШИЛИ: Рішення „ Про звернення підприємців та підприємств малого і
середнього бізнесу Городнянського району ” приймається більшістю голосів.
СЛУХАЛИ: голову бюджетної комісії КУЗЬМЕНКО С.А.(«СОЛІДАРНІСТЬ»)
„ Про надання матеріальної допомоги”.

Після розгляду та обговорення даного питання , депутат РОМАНЕНКО І. В.
(«НАШ КРАЙ») , вніс пропозицію в разі розгляду даних заяв на відповідних
комісіях, на сесіях голосувати за дані питання пакетно ,тобто за всі заяви
одним голосуванням. Депутати підтримали дану пропозицію.
ВИРІШИЛИ: Рішення „ Про надання матеріальної допомоги ” приймається
одноголосно.
СЛУХАЛИ: голову бюджетної комісії КУЗЬМЕНКО С.А.(«СОЛІДАРНІСТЬ»)
„ Про розгляд заяви Юдкіної В.С”.
ВИСТУПИЛИ: депутат КРЯЖ М.Л. («РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ»), яка
запропонувала надати матеріальну допомогу даній громадянці. Депутат БЕБКО
Ю.Ф. (ВО«БАТЬКІВЩИНА») заперечив щодо даної пропозиції та
запропонував відмовити у наданні матеріальної допомоги Юдкіній В.С.
Після обговорення даного питання депутати вирішили перенести його
розгляд на наступну сесію.
ВИРІШИЛИ: Рішення „ Про розгляд заяви Юдкіної В.С.” приймається
більшістю голосів.
СЛУХАЛИ: міського голову БОГДАНА А. І. « Про створення Депутатських
фракцій», який зачитав, що надійшли повідомлення на розгляд сесії від
ПАРТІЇ «НАШ КРАЙ» щодо створення фракції, до складу якої входять три
депутати РОМАНЕНКО І.В., АРХАНГЕЛЬСЬКИЙ С.Ю., БІЛЬСЬКА С.А.; та
від ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА»СОЛІДАРНІСТЬ», до складу якої
входять чотири депутати: АНІЩЕНКО С.М., МЕРЕАКРЕ М.В., КУЗЬМЕНКО
С.А., ЛОШИК А.В., для їх спільної роботи по здійсненню депутатських
повноважень.
ВИРІШИЛИ: після обговорення депутати одноголосно підтримали створення
даних фракцій
партії «НАШ КРАЙ» та ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА
ПОРОШЕНКА»
СЛУХАЛИ: міського голову БОГДАНА А.І. « Про виділення грошових
коштів», який повідомив, що кожного року проводиться зібрання інформаціі
для ведення по господарських книг щодо перепису населення, худоби , житла
у селах підпорядкованих міській раді (Альошинське, Вокзал-Городня,
Ясенівка, Павло-Іванівське ) . Депутати підтримали дану пропозицію.
ВИРІШИЛИ:
одноголосно.
Міський голова

Рішення «Про виділення грошових коштів» приймається

А.І. Богдан.

