
ПРОТОКОЛ №43
засідання тридцятої позачергової сесії 

Степненської сільської ради дев’ятого скликання

10 лютого 2023 року с. Степне
15-00 год.

Усього обрано -  22 депутати.
Було присутніх - 14 депутатів.

У роботі сесії приймали участь: Романюк А.П. -  начальник відділу 
бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер сільської ради, 
Лузанова О.А. -  начальник фінансового відділу сільської ради, Пащіна В.П. -  
начальник земельних відносин, архітектури та комунальної власності.

Відкрив засідання тридцятої позачергової сесії сільської ради дев’ятого 
скликання Степненський сільський голова Любименко Вячислав 
Михайлович.

Сільський голова:
Запропонував проголосувати за відкриття тридцятої позачергової сесії 

дев’ятого скликання.
Результати голосування:
«за» -  14 депутатів, «проти» - 0, «утрималися» - 0.
Рішення приймається.

Тридцята позачергова сесія Степненської сільської ради дев’ятого 
скликання оголошується відкритою.

Сільський голова:
Вніс пропозицію про включення до порядку денного тридцятої 

позачергової сесії Степненської сільської ради дев’ятого скликання 11 
питань:
1. Про внесення змін та доповнень до рішення сільської ради №2 від 

24.12.2021 року «Про бюджет Степненської сільської територіальної 
громади на 2022 рік» зі змінами та доповненнями.

2. Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку Степненської сільської ради на 2022 рік.

3. Про затвердження цільової Програми підтримки військовослужбовців, 
мобілізованих для проходження військової служби на особливий період, 
учасників операції Об’єднаних сил та членів їх сімей, на 2023-2025 роки.

4. Про переведення садового будинку у житловий будинок та присвоєння 
йому поштової адреси.

5. Про внесення змін до рішення сільської ради від 12.07.2022 № 44 «Про 
затвердження штатного розпису Степненського комунального 
дошкільного навчального закладу «Сонечко» на 2022-2023 роки».



6. Про внесення змін до рішення сільської ради від 26.10.2022 № 10 «Про 
затвердження структури апарату Степненської сільської ради на 2023 рік» 
зі змінами та доповненнями.

7. Про внесення змін до рішення сільської ради від 22.12.2022 № 12 «Про 
затвердження штатного розпису Степненської сільської ради, її 
виконавчого комітету та виконавчих органів ради на 2023 рік».

8. Про надання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам.
9. Про надання одноразової грошової матеріальної допомоги на поховання.
10. Про передачу за договором позички легкового автомобіля.
11 .Про укладання договору про надання ритуальних послуг.

Сільський голова:
Зауважив, що проекти рішень були надіслані на електронні адреси 

депутатам сільської ради для їх опрацювання. Також всі питання порядку 
денного попередньо були розглянуті на засіданнях постійних комісій 
сільської ради.
Сільський голова:

Запропонував прийняти за основу і вцілому порядок денний засідання 
тридцятої позачергової сесії Степненської сільської ради дев’ятого 
скликання.
Результати голосування за основу:
«За» - 14 депутатів, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0.
Рішення приймається.

Сільський голова:
Порядок денний засідання тридцятої позачергової сесії прийнято за 
основу і вцілому.

Сільський голова:
Запропонував обрати лічильну комісію для підрахунку результатів 

поіменного голосування у складі 3 осіб та затвердити її персональний склад:
1) Клименко О.В., депутат виборчого округу № 4;
2) Біленкова Л.М., депутат виборчого округу № 3;
3) Надтока О.В., депутат виборчого округу № 2.

Результати голосування:
«За» - 14 депутатів, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0.
Рішення приймається.

Кількісний та персональний склад лічильної комісії затверджено.
Лічильна комісія приступила до роботи.

Сільський голова:
Вніс пропозицію затвердити регламент роботи засідання сесії. Надати 

для виступу по кожному питанню порядку денного доповідачу до 10 хвилин, 
для обговорювання до 3 хвилин, для довідок до 1 хвилини. Запропонував 
засідання тридцятої позачергової сесії сільської ради провести за півтори 
годинуи без перерви.
Результати голосування:
«За» - 14 депутатів, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0.



Рішення приймається.
Регламент роботи засідання тридцятої позачергової сесії сільської 

ради дев’ятого скликання затверджено одноголосно.

Сільський голова:
Переходимо до розгляду першого питання порядку денного «Про внесення 
змін та доповнень до рішення сесії Степненської сільської ради № 2 від 
24.12.2021 року «Про бюджет Степненської сільської територіальної громади * 
на 2022 рік» зі змінами та доповненнями».
Доповіла по данному питанню начальник відділу бухгалтерського обліку та 
звітності сільської ради, головний бухгалтер Алла Романюк, яка пояснила 
депутатам всі необхідні зміни до бюджету. Зачитала проект рішення.
Сільський голова Вячислав Любименко зазначив, що на програму «Реалізація 
інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» (ТПКВКМБ 
0117370) додатково виділяється 900 000 грн. (КЕКВ 2610) для погашення 
заборгованості ЖЕКП «Степок» перед КП «Облводоканал» ЗОР по судовій 
справі № 908/2770/22.
Сільський голова:
Запропонував прийняти його за основу і в цілому.
ВИСТУПИЛИ: депутат виборчого округу №2 Висоцький А.А., депутат 
виборчого округу №3 Біленкова Л.М., які зазначили що проект рішення був 
розглянутий на засіданні постійної комісії з планово-бюджетних питань, 
соціального захисту та законності, запропонували підтримати пропозицію 
сільського голови та оформити рішення згідно чинного законодавства.

Сільський голова:
Інших пропозицій не надійшло.
Проводить поіменні голосування.
Результати голосування:
«За» - 12 депутатів та сільський голова, «Проти» - 0, «Утрималися» - 2, «Не 
голосували» - 0.
Результати поіменного голосування додаються.
Рішення № 1 прийняте, додається.

Сільський голова:
Переходимо до розгляду другого питання порядку денного «Про підсумки 
виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку 
Степненської сільської ради на 2022 рік».
Сільський голова:
Доповів по даному питанню та запропонував прийняти його за основу і в 
цілому.
Сільський голова:
Інших пропозицій не надійшло.
Проводить поіменні голосування.
Результати голосування:
«За» - 13 депутатів та сільський голова, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не 
голосували» - 1.
Результати поіменного голосування додаються.
Рішення № 2 прийняте, додається.



Сільський голова:
Переходимо до розгляду третього питання порядку денного «Про 
затвердження цільової Програми підтримки військовослужбовців, 
мобілізованих для проходження військової служби на особливий період, 
учасників операції Об’єднаних сил та членів їх сімей, на 2023-2025 роки».

Сільський голова: доповів по данному питанню та запропонував прийняти 
його за основу і в цілому.

ВИСТУПИЛИ: депутат виборчого округу №2 Висоцький А.А., депутат 
виборчого округу №2 Надтока О.В., які зазначили, що проект рішення був 
розглянутий на засіданні постійної комісії з планово-бюджетних питань, 
соціального захисту та законності, запропонували підтримати пропозицію 
сільського голови та оформити рішення згідно чинного законодавства. 
ВИСТУПИЛИ: депутат виборчого округу №6 Турков О.В., запропонував 
збільшити обсяги фінансування програми.

Сільський голова:
Інших пропозицій не надійшло.
Проводить поіменні голосування.
Результати голосування:
«За» - 13 депутатів та сільський голова, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не 
голосували» - 1.
Результати поіменного голосування додаються.
Рішення № 3 прийняте, додається.

Сільський голова:
Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного «Про 
переведення садового будинку у житловий будинок та присвоєння йому 
поштової адреси».

Сільський голова надав слово для доповіді по даному питанню начальник 
земельних відносин, архітектури та комунальної власності Пащіні В.П., яка 
надала інформацію.
Сільський голова зачитав проект рішення по даному питанню та 
запропонував прийняти його за основу і в цілому.

Сільський голова:
Інших пропозицій не надійшло.
Проводить поіменні голосування.
Результати голосування:
«За» - 13 депутат та сільський голова, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не 
голосували»- 1.
Результати поіменного голосування додаються.
Рішення №4 прийняте, додається.

Сільський голова:



Переходимо до розгляду п’ятого питання порядку денного «Про внесення 
змін до рішення сільської ради від 12.07.2022 № 44 «Про затвердження 
штатного розпису Степненського комунального дошкільного навчального 
закладу «Сонечко» на 2022-2023 роки»».

Сільський голова:
Надав слово для доповіді по даному питанню секретарю сільської ради 
Рябоконь А.А., яка пояснила суть змін та зачитала проект рішення.
Сільський голова: запропонував прийняти його за основу і в цілому.

ВИСТУПИЛИ: депутат виборчого округу №2 Висоцький А.А., депутат 
виборчого округу №3 Біленкова Л.М., які зазначили що проект рішення був 
розглянутий на засіданні постійної комісії з планово-бюджетних питань, 
соціального захисту та законності, запропонували підтримати пропозицію 
сільського голови та оформити рішення згідно чинного законодавства.

Сільський голова:
Пропозицій не надійшло.
Проводить поіменні голосування.
Результати голосування:
«За» - 13 депутатів та сільський голова , «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не 
голосували» - 1.
Результати поіменного голосування додаються 
Рішення № 5 прийняте, додається .

Сільський голова:
Переходимо до розгляду шостого питання порядку денного «Про внесення 
змін до рішення сільської ради від 26.10.2022 № 10 «Про затвердження 
структури апарату Степненської сільської ради на 2023 рік» зі змінами та 
доповненнями».

Сільський голова доповів по даному питанню, зачитав проект рішення та 
запропонував прийняти його за основу і в цілому.

ВИСТУПИЛИ: депутати виборчого округу №2 Висоцький А.А. та Надтока 
О.В., які запропонували внести корективи у проект рішення, підтримати їх та 
оформити рішення згідно чинного законодавства.

Сільський голова:
Пропозицій не надійшло.
Проводить поіменні голосування.
Результати голосування:
«За» - 11 депутатів та сільський голова , «Проти» - 0, «Утрималися» - 2, «Не 
голосували» - 1.
Результати поіменного голосування додаються 
Рішення № 6 прийняте, додається.

Сільський голова:



Переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного «Про внесення 
змін до рішення сільської ради від 22.12.2022 № 12 «Про затвердження 
штатного розпису Степненської сільської ради, її виконавчого комітету та 
виконавчих органів ради на 2023 рік»».

Сільський голова доповів по даному питанню, зачитав проект рішення та 
запропонував прийняти його за основу і в цілому.

Сільський голова:
Пропозицій не надійшло.
Проводить поіменні голосування.
Результати голосування:
«За» - 11 депутатів та сільський голова , «Проти» - 0, «Утрималися» - 2, «Не 
голосували» - 1.
Результати поіменного голосування додаються 
Рішення № 7 прийняте, додається.

Сільський голова:
Переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного «Про надання 
одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам».

Сільський голова:
Надав слово для доповіді по даному питанню голові постійної комісії з 
планово-бюджетних питань, соціального захисту та законності Анатолію 
Висоцькому, який довів інформацію про всіх заявників та обставини 
звернення про надання їм матеріальної допомоги.
Секретар сільської ради Рябоконь А.А. зачитала проект рішення.
Сільський голова запропонував прийняти його за основу і в цілому.

ВИСТУПИЛИ: депутат виборчого округу №4 Кучерявенко М.А., який 
запропонував внести зміни у проект рішення та оформити його згідно 
чинного законодавства.

Сільський голова:
Пропозицій не надійшло.
Проводить поіменні голосування.
Результати голосування:
«За» - 12 депутатів та сільський голова , «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не 
голосували» - 2.
Результати поіменного голосування додаються 
Рішення № 8 прийняте, додається.

Сільський голова:
Переходимо до розгляду дев’ятого питання порядку денного «Про надання 
одноразової грошової матеріальної допомоги на поховання».

Сільський голова:



Надав слово для доповіді по даному питанню голові постійної комісії з 
планово-бюджетних питань, соціального захисту та законності Анатолію 
Висоцькому, який зачитав проект рішення.
Сільський голова запропонував прийняти його за основу і в цілому.

ВИСТУПИЛИ: депутат виборчого округу №4 Клименкео О.В., яка
запропонувала прийняти проект рішення та оформити його згідно чинного 
законодавства.

Сільський голова:
Пропозицій не надійшло.
Проводить поіменні голосування.
Результати голосування:
«За» - 12 депутатів та сільський голова , «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не 
голосували» - 2.
Результати поіменного голосування додаються 
Рішення № 9 прийняте, додається.

Сільський голова:
Переходимо до розгляду десятого питання порядку денного «Про передачу 
за договором позички легкового автомобіля».

Сільський голова зачитав проект рішення по даному питанню та 
запропонував прийняти його за основу і в цілому.

ВИСТУПИЛИ: депутат виборчого округу №6 Турков О.В. запропонував не 
приймати дане рішення.

Сільський голова:
Пропозицій не надійшло.
Проводить поіменні голосування.
Результати голосування:
«За» - 9 депутатів та сільський голова, «Проти» - 0, «Утрималися» - 3, «Не 
голосували» - 2.
Результати поіменного голосування додаються 
Рішення по питанню №10 порядку денного не прийняте.

Сільський голова:
Переходимо до розгляду одинадцятого питання порядку денного «Про 
укладання договору про надання ритуальних послуг».

Сільський голова доповів по даному питанню, зачитав проект рішення та 
запропонував прийняти його за основу і в цілому.

Сільський голова:
Пропозицій не надійшло.
Проводить поіменні голосування.
Результати голосування:



«За» - 11 депутатів та сільський голова , «Проти» - 0, «Утрималися» - 1, «Не 
голосували» - 2.
Результати поіменного голосування додаються 
Рішення № 10 прийняте, додається.

Сільський голова:
Проінформував депутатів про те, що питання порядку денного, які 
виносилися на розгляд тридцятої позачергової сесії сільської ради дев’ятого 
скликання розглянуті. Запропонував закрити тридцяту позачергову сесію 
Степненської сільської ради дев’ятого скликання.

Сільський голова;
Виніс дану пропозицію на голосування.
Результати голосування:
«За» - 12 депутатів, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» -2. 
Рішення прийнято.

Тридцяту позачергову сесію Степненської сільської ради дев’ятого 
скликання оголошено закритою.


