
П Р О Т О К О Л  №0 7  
п л е н а р н о г о  зас ід ання  

п о з а ч е р г о в о ї  V I I ( 7 )c ec i ï  В а л к і в с ь к о ї  м іс ь к о ї  ради
VIII ( 8)  ск л и к ан н я

м.Валки
зал засідань міської ради

Головує на сесії - Скрипніченко В.В.,міський голова 
Кількість депутатів, обраних до міської ради -26 
Зареєстувалося - 18 депутатів (список додається).
Відсутні: Аксьонов Ю. 0.,Войтенко В.І., Губський С.Г., Лісовин М.Я., Мусаєва М.О., 
Осадча Н.М., Повстянко Г.В., Степанов С.І.
У голосуванні бере участь 19 осіб: 18 депутатів та міський голова 
Кворум є, засідання правомочне.
Секретар засідання - депутат Бородіна І.В.
Член лічильної комісії -  депутат Тридуб Н.І.
Списки поіменного голосування додаються 
Присутні:
Ништик О. Л., начальник відділу поліції № 1 Богодухівського районного відділу; 
Пономаренко А.О., заступник керівника Богодухівської окружної прокуратури 
Харківської області
Желевська Н.Б., керуючий справами виконавчого комітету;
Тижненко С.В., заступник міського голови;
Борщ О.І., заступник міського голови; 
керівники виконавчих органів міської ради; 
старости;
представники організацій та установ громади; 
представники засобів масової інформації

Пленарне засідання позачергової VII (7) сесії Валківської міської ради VIII(8) скликання 
оголошено відкритим.

Виконано Державний Гімн України

Головуючий представив присутнім Пономаренка Андрія Олександровича, 
новопризначеного заступника керівника Богодухівської окружної прокуратури 
Харківської області та запросив його до слова.
Пономаренко А.О. у своєму виступі зазначив, що запрацювали оновлені прокуратури 
місцевого рівня. Наразі прокуратура, що здійснює оперативне обслуговування території 
Валківської міської територіальної громади -  це Богодухівська окружна прокуратура 
Харківської області. Андрій Олександрович ознайомив присутніх з основними 
завданнями, які стоять наразі перед прокуратурою та висловив сподівання на плідну 
співпрацю щодо забезпечення та дотримання законності на території Валківської міської 
територіальної громади.

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного пленарного засідання 
ДОПОВІДАЄ: Скрипніченко В.В., міський голова, вніс пропозицію порядок денний 
прийняти в цілому, з урахуванням пропозицій постійних комісій, а саме:
1. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку фізичної культури і спорту, 
молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Валківській 
територіальній громаді на 2021 -2023 роки, затвердженої рішенням IV сесії Валківської

21 квітня 2021 року 
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міської ради VIII скликання від 14 січня 2021 року № 77 (додатку № 1 «Напрямки 
діяльності та заходи Програми»).

Доповідає: Турчин І.О., головний спеціаліст відділу з питань молоді, фізичної 
культури та спорту.
2. Про затвердження Порядків та грошової норми витрат на забезпечення харчуванням, 
лікарськими засобами та виробами медичного призначення учасників, які представляють 
нанкінську міську територіальну громаду у спортивних заходах місцевого, обласного, 
всеукраїнського та мінародного рівнів за рахунок місцевого бюджету.

Доповідає: Турчин І.О., головний спеціаліст відділу з питань молоді, фізичної 
культури та спорту.
3. Про внесення змін до Програми забезпечення призову молоді Валківської міської 
територіальної громади до Лав Збройних Сил України на 2021-2025 роки, затвердженої 
рішенням V сесії Валківської міської ради VIII скликання від 18 лютого 2021 року № 144.

Доповідає. Погорельський І.С., заступник військового комісару Валківського 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
4. Про внесення змін до Програми фінансової підтримки та розвитку комунального 
некомерційного підприємства «Банківська центральна районна лікарня» на 2021 рік.

Доповідає: Носатое Б.В., головний лікар КНП "Вачківська Ц РЛ”.
5. Про співфінансування проекту переможця обласного конкурсу мініпроєктів 
«Ефективна медицина в громаді» у 2021 році.

Доповідає: Носатое Б.В., головний лікар КНП «Вачківська ЦРЛ».
6. Про співфінансування проекту, що став переможцем обласного конкурсу проектів 
МІСЦЄВ0Г0 та регіонального розвитку «Разом у майбутнє» Харківської області у 2021 році.

Доповідає: Бушнов В.В., голова правління «СОК «НАШДОБРОБУТ»,
Грінченко О.Л., начачьник відділу економічного розвитку та інвестицій.

1. Про внесення змін до рішення Валківської міської ради від 22 грудня 2020 року № 42 
«Про бюджет Валківської міської територіальної громади на 2021 рік» та додатків до 
нього (із змінами).

Доповідає: Левчук Л.О., начальник фінансового управління.
8. Про затвердження переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
комунальної власності, право на які підлягає продажу на конкурентних засадах 
(земельних торгах)

Доповідає: Гусєв В.О., начачьник відділу земельних відносин та екології.
9. Різне

ВИРІШ ИЛИ: Затвердити порядок денний пленарного засідання в цілому (Рішення № 281 
додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти»-0, «утримались»-0

2.СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку фізичної культури і 
спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Валківській 
територіальній громаді на 2021 -2023 роки, затвердженої рішенням IV сесії Валківської 
міської ради VIII скликання від 14 січня 2021 року № 77 (додатку № 1 «Напрямки 
діяльності та заходи Програми»).
ДОПОВІДАЄ: Турчин І.О., головний спеціаліст відділу з питань молоді, фізичної 
культури та спорт, яка зазначила, що питання детально розглядалося на засіданнях 
постійних комісій з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, 
культури, молоді, фізкультури і спорту, регламенту та депутатської етики та з питань 
планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 
діяльності та регуляторної політики. Проект рішення схвалено і рекомендовано сесії його 
прийняти.



ВИСТУПИЛИ: Скрипніченко В.В., міський голова, акцентував увагу на тому, що 
найближчим часом заплановано ряд спортивних заходів, які потребують відповідного 
фінансування, у зв’язку з цим є обгрунтована необхідність внесення змін до програми. 
ВИРІШ ИЛИ: внести зміни та доповнень до Програми розвитку фізичної культури і 
спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Валківській 
територіальній громаді на 2021 -2023 роки, затвердженої рішенням IV сесії Валківської 
міської ради VIII скликання від 14 С І Ч Н Я  2021 рОКу №  77 (ДОДаТКу №> 1 «Напрямки 
діяльності та заходи Програми») (Рішення №282 додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -19 , «проти»-0, «утримались»-0

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядків та грошової норми витрат на забезпечення 
харчуванням, лікарськими засобами та виробами медичного призначення учасників, які 
представляють Банківську міську територіальну громаду у спортивних заходах місцевого, 
обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів за рахунок місцевого бюджету. 
ДОПОВІДАЄ: Турчин І.О., головний спеціаліст відділу з питань молоді, фізичної 
культури та спорту, яка зазначила, що питання детально розглядалося на засіданнях 
постійних комісій з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, 
культури, молоді, фізкультури і спорту, регламенту та депутатської етики та з питань 
планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 
діяльності та регуляторної політики. Проект рішення схвалено і рекомендовано сесії його 
прийняти. Затвердження Порядків в оновленій редакції пов’язано з коригуванням 
термінології: «світовий рівень» замінено на «міжнародний».Ірина Олександрівна, також, 
Проінформувала, ЩО мешканець м.Валки Москвін Максим буде брати участь у 
Чемпіонаті світу з важкої атлетики, який відбудеться в Узбекистані.
ВИРІШ ИЛИ: затвердити Порядки та грошову норму витрат на забезпечення харчуванням, 
лікарськими засобами та виробами медичного призначення учасників, які представляють 
Валківську міську територіальну громаду у спортивних заходах місцевого, обласного, 
всеукраїнського та міжнародного рівнів за рахунок місцевого бюджету. (Рішення №283 
додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти»-0, «утримались»-0

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми забезпечення призову молоді Валківської 
міської територіальної громади до Лав Збройних Сил України на 2021-2025 роки, 
затвердженої рішенням V сесії Валківської міської ради VIII скликання від 18 лютого 
2021 року№  144.
ДОПОВІДАЄ: Погорельський І.С., заступник військового комісару Валківського 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який зазначив, що 
питання детально розглядалося на засіданні постійної комісії з питань планування, 
фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та 
регуляторної політики. Проект рішення схвалено і рекомендовано сесії його прийняти. 
ВИРІШ ИЛИ: затвердити зміни до Програми забезпечення призову молоді Валківської 
міської територіальної громади до Лав Збройних Сил України на 2021-2025 роки, 
затвердженої рішенням V сесії Валківської міської ради VIII скликання від 18 лютого 
2021 року № 144. ( Рішення №284 додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти»-0, «утримались»-0

5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми фінансової підтримки та розвитку 
комунального некомерційного підприємства «Валківська центральна районна лікарня» на 
2021 рік.
ДОПОВІДАЄ: Носатов Б.В., головний лікар КНП “Валківська ЦРЛ”, який зазначив, що 
питання детально розглядалося на засіданні постійної комісії з питань планування,



фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та 
регуляторної політики. Проект рішення схвалено і рекомендовано сесії його прийняти. 
ВИРІШ ИЛИ: затвердити зміни до Програми фінансової підтримки та розвитку 
комунального некомерційного підприємства «Валківська центральна районна лікарня» на 
2021 рік. ( Рішення №285 додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти»-0, «утримапись»-0

6. СЛУХАЛИ: Про співфінансування проекту переможця обласного конкурсу 
мініпроєктів «Ефективна медицина в громаді» у 2021 році.
ДОПОВІДАЄ: Носатов Б.В., головний лікар КНП «Валківська ЦРЛ», який зазначив, що 
питання детально розглядалося на засіданнях постійних комісій з питань охорони 
здоров я, соціального захисту населення, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, 
регламенту та депутатської етики та з питань планування, фінансів, бюджету, соціально- 
економічного розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної політики. Проект 
рішення схвалено і рекомендовано сесії його прийняти.
ВИСТУПИЛИ, Шаповал Є.В., депутат міської ради, який висловив пропозицію 
завчасно надавати депутатам розгорнуті дані про такі проекти.
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення про співфінансування проекту у разі перемоги у 
обласного конкурсі мініпроєктів «Ефективна медицина в громаді» у 2021 році (рішення 
№286 додається)
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти»-0, «утримались»-0

7. СЛУХАЛИ*. Про співфінансування проекту, що став переможцем обласного конкурсу 
проектів місцевого та регіонального розвитку «Разом у майбутнє» Харківської області у 
2021 році.
ДОПОВІДАЄ: Бушнов В.В., голова правління «СОК «НАШ ДОБРОБУТ», який зазначив, 
що питання детально розглядалося на засіданні постійної комісій з питань планування, 
фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та 
регуляторної політики. Проект рішення схвалено і рекомендовано сесії його прийняти. 
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про співфінансування проекту, що став переможцем 
обласного конкурсу проектів місцевого та регіонального розвитку «Разом у майбутнє» 
Харківської області у 2021 році» (рішення №287 додається)
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти»-0, «утримались»-0

8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Валківської міської ради від 22 грудня 2020 
року № 42 «Про бюджет Валківської міської територіальної громади на 2021 рік» та 
додатків до нього (із змінами).
ДОПОВІДАЄ: Левчук Л.О., начальник фінансового управління, яка зазначила, що 
питання детально розглядалося на засіданні постійної комісій з питань планування, 
фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та 
регуляторної політики. Проект рішення схвалено і рекомендовано сесії його прийняти. 
ВИСТУПИЛИ: Любченко Ю .О., депутат міської ради, яка запитала, яка площа ремонту 
дороги по вул. Богодухівська ( с. М ічурінське).
Скрипніченко В.В., міський голова, який зазначив, що площа буде залежати від суми 
коштів, які передбачені у міському бюджеті.
Любченко Ю .О. зазначила, що у міському бюджеті передбачено на допомогу населенню 
400 тис. грн., тоді як на вивіз сміття мільйонні суми. Депутат запропонувала збільшити 
суму на оперативне лікування і виважено підійти до розподілу коштів.
Скрипніченко В.В., міський голова, зазначив, що така ситуація склалася у зв’язку з тим, 
що до утворення Валківської міської громади в м.Валки така послуга для населення 
була оплатною, а в деяких інших населених пунктів громади -  безоплатною. Тому, щоб 
під час перехідного періоду не викликати зайву негативну напругу у громаді, пішли



шляхом виділення коштів із міського бюджету. Разом з тим Валерій Володимирович 
зазначив, що така ситуація дійсно потребує всебічного аналізу та виваженого підходу. 
Керівництву КП «Благоустрій» поставлено завдання розрахувати чіткі тарифи на такі 
послуги, можливість надання пільг для відповідних категорій людей. Також, найближчим 
часом, будуть проведені наради зі старостами, керівниками відповідних підрозділів щодо 
можливого укладення договорів з населенням. Є необхідність і у придбанні техніки для
вивозу сміття.

Оноша В.П., депутат міської ради, який запитав чи будуть виділятися кошти на 
стимулювання праці медичних працівників, особливо для тих, які на «передовій» у 
боротьбі з СОУШ -19.
Скрипніченко В.В. зазначив, що медиків, однозначно, потрібно підтримати, до цього 
питання потрібно буде повернутися за підсумками виконання бюджету за перше 
півріччя.

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення комунальної власності, право на які підлягає продажу на конкурентних 
засадах (земельних торгах)
ДОПОВІДАЄ: Гусєв В.О., начальник відділу земельних відносин та екології, який надав 
роз яснення щодо земельних ділянок, які до включені до Переліку земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення комунальної власності, право на які підлягає 
продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) (далі-Перелік). Перелік може бути 
доповнений і змінений. Орендна плата за таку ділянку буде встановлюватися на 
земельних торгах.
ВИСТУПИЛИ: Супрун В.П, депутат міської ради, який запитав де знаходяться такі 
земельні ділянки.
Гусєв В.О. зазначив що такі ділянки, відповідно до кадастрового номера, знаходяться у 
населених пунктах: Гонтів Яр, Заміське, Кобзарівка, Костів, Олександрівка, Огульці і 
Шарівка.
Власенко К.А, депутат міської ради, зауважила, що довгий час пропрацювавши 
сільським головою у Заміському дуже добре знає, що там немає жодної земельної ділянки, 
яку можна віддати на торги.
Ш аповал Є.В., депутат міської ради, запитав, в чому необхідність винесення такого 
проекту рішення на позачергову сесію.
Гусєв В.О. зазначив, що на даний час надійшло більше шестисот заяв щодо надання 
дозволів на розробку документації по земельних питаннях. Таке рішення приймається, 
щоб дещо зупинити цей вал. також, кошти за оренду земельних ділянок, зазначених у 
Переліку, дадуть можливість поповнити місцевий бюджет.
Любченко Ю .О. висловила прохання на наступну сесію надавати посилання, де 
знаходяться такі земельні ділянки, адже номер, зазначений в проекті рішення, для 
більшості пересічних громадян не несе жодної інформації.

Депутат зазначила, що на попередній сесії старостам було дано завдання 
проаналізувати ситуацію з земельними ділянками і визначити чи є там соціальна сфера, чи 
були з цього приводу проблемні питання?
Гусєв В.О. зазначив, що всі проблемні питання були урегульовані.
Дараган В.А., депутат міської ради, голова постійної комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони природи, звернув увагу, що на засіданні 
комісії було одноголосно вирішено винести такий проект рішення на розгляд сесії, адже 
потрібно формувати місцевий бюджет, щоб була можливість виділити кошти, наприклад, 
на стимулювання праці медичних працівників.
Гусєв В.О. зазначив, що місцевий бюджет за оренду таких земельних ділянок орієнтовно 
щорічно може бути поповнено на 360,0 тис. грн.



Супрун В.П. вніс пропозицію уточнити назву рішення, а саме: після слова «право» 
додати «оренди», тобто в новій редакції назву рішення викласти наступним чином - 
«Про затвердження переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
комунальної власності, право оренди, на які підлягає продажу на конкурентних засадах 
(земельних торгах)».
0 " 0 '" г* в  п  депутат міської ради, зауважив, що необхідно напрацювати чіткий механізм 
надання пріоритетного права оформлення земельних ділянок.
Скрипніченко В.В. акцентував увагу, що в законодавстві не прописано кому надається 
таке першочергове право. Отримати земельну ділянку для ведення особистого 
селянського господарства мають право усі громадяни України.
Шаповал Є.В. поцікавився скільки буде коштувати міському бюджету розробка технічної 
документації.
Гусев В.О, зазначив, що міська рада на це кошти не витрачатиме та надав роз’яснення 
чому саме.
Власенко К.А, зауважила, що в проекті рішення не прописано яким чином ту чи іншу 
ділянку можна вивести з цього Переліку.
Скрипніченко В.В. зазначив, що це можна зробити на підставі чинного законодавства, 
адже рада може скасувати свої рішення, якщо для цього є підстава.
Скрипніченко В.В. підкреслив, що старости повинні дуже уважно проаналізувати 
ситуацію в своїх населених пунктах, детально відпрацювати кожну заяву, щоб можна 
було приймати виважені рішення.
Скрипніченко В.В. поставив на голосування проект даного рішення «за основу» 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти»-0, «утримались»-3
Скрипніченко В.В. поставив на голосування пропозицію депутата Супруна В.П. 
доповнити в назві та тексті рішення термін «оренди» та викласти його в наступній 
редакції: «Про затвердження переліку земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення комунальної власності, право оренди, на які підлягає продажу на 
конкурентних засадах (земельних торгах)»
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти»-0, «утримались»-4
Скрипніченко В.В., запропонував проголосувати за проект даного рішення «в цілому» 
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження переліку земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення комунальної власності, право оренди, на які 
підлягає продажу на конкурентних засадах (земельних торгах)» (рішення №289 додається) 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти»-4, «утримались»-1

10. Різне.
10.1 Про розгляд депутатських звернень
ДОПОВІДАЄ: Скрипніченко В.В., міський голова, який зазначив, що надійшло ряд 
депутатських звернень на ім’я міського голови. Якщо немає наполягань депутатів 
визнати їх депутатськими запитами, тоді звернення будуть розглянуті в установлені 
законодавством строки та надані відповіді. Міський голова акцентував увагу, що такі 
депутатські звернення можуть бути напряму направлені відповідним структурам. 
ВИСТУПИЛИ: Оноша В.П., депутат міської ради, голова постійної комісії питань 
охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, молоді, фізкультури і 
спорту, регламенту та депутатської етики, акцентував увагу депутатів, що питання, 
зазначені у зверненнях, які мають індивідуальний характер не обов’язково виносити на 
розгляд сесії.
ВИРІШ ИЛИ: надати відповіді на звернення відповідно до вимог чинного законодавства.



10.2. Про Постанову Кабінету Міністрів України від 29.03.2021 року № 277 «Про 
додаткові заходи щодо організації виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за 
місцем фактичного проживання одержувачів у межах України».
ДОПОВІДАЄ: Шаповал Є.В., депутат міської ради, голова постійної комісії з питань 
планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного рОЗВПЩ, ІНВССШЦШОЇ 
діяльності та регуляторної політики, звернув увагу присутніх на Постанову Кабінету 
Міністрів України від 29.03.2021 року № 277 «Про додаткові заходи щодо організації 
виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання 
одержувачів у межах України» та зазначив, що згідно цієї постанови з 1 вересня 
поточного року виплата пенсій здійснюватиметься через поточні рахунки уповноважених 
банків для всіх одержувачів, крім найстарших пенсіонерів, людей з інвалідністю І групи 
та людей, які не здатні себе обслуговувати. У зв’язку з цим виникають певні труднощі для 
людей похилого віку. Євген Володимирович запропонував найближчим часом 
організувати робочу зустріч з представниками банківських установ Валківської міської 
територіальної громади, щоб мінімізувати ризики з цього питання.
ВИРІШ ИЛИ: Інформацію взяти до відому. Організувати робочу зустріч з 
представниками банківських установ Валківської міської територіальної громади.
10.3. Про надання інформації.
Любченко Ю.О., депутат міської ради, звернулася з проханням надати інформацію щодо 
участі міської ради у програмі Міністерства цифрової трансформації України «Субвенція 
з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на 
підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості» 
(«Інтернет- субвенція -2021»).
Компан Ю. В., завідувач сектору комп’ютерного забезпечення та інформаційних 
технологій, надала інформацію щодо участі Валківської міської ради у вищезазначеній 
програмі.
ВИРІШ ИЛИ: Інформацію взяти до відому

Розгляд питань, вдоєєєіщх на позачергову сьому сесію міської ради, завершено. 
' ’ ' з чий оголосив про закриття сесії.

і Державний Гімн України.

Міський го

Секретар плена

Валерій СКРИПНІЧЕНКО

Ірина БОРОДІНА


