
ПРОТОКОЛ  
засідання одинадцятої позачергової  сесії  

Корюківської міської ради сьомого скликання 

 

                                                                              07 грудня  2017 року  

 
 Всього до міської ради обрано 26 депутатів. 

 Зареєстровано для участі в роботі сесії 17 депутатів (список додається) 

та міський голова. 
 На сесії присутні: перший заступник  міського голови Савченко 

Олександр Миколайович, заступник міського голови з питань діяльності  

виконавчих органів ради Биков Олександр Миколайович, начальник 

фінансового відділу міської ради Барсук Олена Іванівна, начальник  відділу 
земельних ресурсів та комунального майна Скиба Тетяна Віталіївна, 

начальник юридичного відділу Яковець Сергій Миколайович, голова 

Корюківської районної у Чернігівській області організації ПАРТІЇ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» Кононова Наталія Олексіївна, 

представник ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»  

Бєляєва Лариса Леонідівна, помічник  народного  депутата  України 

Євлахова  А. С. - Онищук Володимир Леонідович, представник-консультант  
народного депутата України  Євлахова А.С.- Дем’яненко Ірина  Віталіївна.  

  

 Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович оголошує про відкриття сесії 

о 12 год. 00 хв. 
 

 Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович  з дозволу депутатів  міської 

ради  запропонував надати  слово присутній на засіданні  сесії голові 
Корюківської районної у Чернігівській області організації ПАРТІЇ «БЛОК 

ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» Кононовій Наталії Олексіївні. 

 Голова Корюківської районної у Чернігівській області організації 

ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» Кононова Наталія 
Олексіївна  звернулась з  привітаннями до  депутата  міської ради Рачека 

Анатолія Євгеновича та вручила  йому  подяку Голови Чернігівської 

територіальної організації ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
«СОЛІДАРНІСТЬ» Вдовенка І.С. за сумлінне  виконання посадових 

обов’язків, високий професіоналізм, особистий внесок у зміцнення  системи 

місцевого  самоврядування Чернігівської області та з нагоди Дня  місцевого  

самоврядування. 
 

Порядок денний: 
1.Про внесення змін до рішення другої позачергової сесії Корюківської 
міської ради сьомого скликання від 12.01.2017 року «Про міський бюджет на 

2017 рік». 

Інформує: начальник фінансового відділу міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 
 

2.Про  внесення змін до рішення восьмої  сесії Корюківської  міської ради 

сьомого скликання від 09.08.2017 року «Про затвердження переліку об’єктів, 



що будуть фінансуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету 
на формування інфраструктури об’єднаної громади». 

Інформує: начальник фінансового відділу міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 
 

3.Про внесення змін до рішення  другої позачергової   сесії Корюківської  

міської ради сьомого скликання  від 12.01.2017 року  «Про затвердження 

Програми «Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів, 
ветеранів, учасників війни та інших категорій населення» на 2017 рік». 

Інформує: начальник фінансового відділу міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 
4.Про розроблення детального плану території земельної ділянки в межах  

села Наумівка, Корюківського району,Чернігівської області. 

Інформує: начальник  відділу земельних ресурсів  та комунального  майна 
Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

5. Про звернення депутатів Корюківської міської ради до Кабінету Міністрів 

України. 
Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 

 

 Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем вноситься 
пропозиція проголосувати за запропонований порядок денний.  Порядок 

денний сесії приймається  одноголосно. 

 

Затверджується регламент сесії : 
  

 Пропонується для інформації по питаннях порядку денного до 10 

хвилин, для виступів до 5 хвилин, для повторних виступів до 3 хвилин.  
 

 Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович запитав депутатів щодо 

пропозицій, зауважень, запитань до запропонованого регламенту роботи 

сесії. Від депутатів пропозицій до зміни регламенту роботи сесії не надійшло.  
 Регламент роботи сесії затверджено одноголосно.  

  

 Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович повідомив, що для 
проведення поіменного голосування і визначення його результатів необхідно 

обрати лічильну комісію у складі 2-х чоловік – голови та секретаря лічильної 

комісії, та запропонував відповідно до списку депутатів присутніх на 

засіданні одинадцятої позачергової сесії головою лічильної комісії обрати 
Плющ Анастасію Вікторівну, секретарем  лічильної комісії Ічанську Марину 

Сергіївну.  

 
 Від депутатів пропозицій, змін, зауважень щодо складу комісії не 

надійшло. 

 Пропозиція міського голови Ахмедова Ратана Ратановича щодо 

лічильної комісії у складі голови лічильної комісії Плющ Анастасії 



Вікторівни, секретаря  лічильної комісії Ічанської Марини Сергіївни 
підтримана одноголосно. 

  

 Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович запропонував лічильній 
комісії зайняти визначене місце та приступити до виконання своїх обов’язків 

відповідно до Регламенту. 

 

Слухали: по першому питанню порядку денного «Про внесення змін до 
рішення другої позачергової сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 12.01.2017року «Про міський бюджет на 2017рік»» начальника 

фінансового відділу міської ради Барсук Олену Іванівну.  

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 
Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про внесення змін до рішення другої позачергової сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 12.01.2017року «Про 
міський бюджет на 2017рік»» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

  

Слухали: по другому питанню порядку денного «Про  внесення змін до 
рішення восьмої  сесії Корюківської  міської ради сьомого  скликання від 

09.08.2017 року «Про затвердження переліку об’єктів, що будуть 

фінансуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на 
формування інфраструктури об’єднаної громади»  начальника фінансового 

відділу міської ради Барсук Олену Іванівну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  
Вирішили: рішення «Про внесення змін до рішення восьмої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 09.08.2017року «Про 

затвердження переліку об’єктів, що будуть фінансуватися за рахунок коштів 
субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури об’єднаної 

громади» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 
Слухали: по третьому питанню порядку денного «Про внесення змін до 

рішення другої позачергової сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 12.01.2017 року «Про затвердження Програми «Фінансова 
підтримка громадських організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та 

інших категорій населення» на 2017 рік »  начальника фінансового відділу 

міської ради Барсук Олену Іванівну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 
Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про внесення змін до рішення  другої позачергової   

сесії Корюківської  міської ради сьомого скликання  від 12.01.2017 року  
«Про затвердження Програми «Фінансова підтримка громадських організацій 

інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій населення» на 2017 

рік»  приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 
 



Слухали: по четвертому питанню порядку денного «Про розроблення 
детального плану території земельної ділянки в межах села Наумівка, 

Корюківського району, Чернігівської області» начальника відділу земельних 

ресурсів  та комунального  майна Скибу Тетяну Віталіївну. 
Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про розроблення детального плану території земельної 

ділянки в межах  села Наумівка, Корюківського району, Чернігівської 
області» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 
 

Слухали: по п’ятому питанню порядку денного «Про звернення депутатів 

Корюківської міської ради до Кабінету Міністрів України»  міського голову 

Ахмедова Ратана Ратановича. 
Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про звернення депутатів Корюківської міської ради до 
Кабінету Міністрів України» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович привітав депутатів з  

професійним святом - днем  місцевого  самоврядування.  Подякував 
депутатам  за  активну життєву  позицію, наполегливість та самовідданість. 

Зазначив, що місцеве самоврядування є запорукою успіху України, адже 

сильна країна починається з сильного муніципалітету. Побажав  міцного 
здоров’я натхнення, миру та добра.   Також  міський голова звернувся до 

депутатів з пропозицією визначитись з датою  проведення попередньої  

зустрічі за участі депутатів,  виконуючих обов’язки  старост громади з метою 

планування видатків міського бюджету  на 2018 рік.   

 Всі питання порядку денного одинадцятої позачергової сесії міської 

ради сьомого скликання розглянуто. 

 
 Сесія оголошується закритою о 12 год.40 хв.  

 

 

Міський голова         Р.Р.Ахмедов 


	ПРОТОКОЛ
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