
ПРОТОКОЛ  
засідання сьомої позачергової сесії  

Корюківської міської ради сьомого скликання 

 

                                                                              21червня  2017 року  

 

 Всього до міської ради обрано 26 депутатів. 

 Зареєстровано для участі в роботі сесії 21 депутат (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 

освіти, культури, молоді та спорту міської ради Наумчик Ірина 

Володимирівна, начальник відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Скиба Тетяна Віталіївна, начальник комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» Галущенко Сергій Володимирович, 

начальник Корюківської ЖЕК Селюк Анатолій Михайлович, заступник 

редактора Корюківської районної газети «Маяк» Гончар Олександр 

Васильович. 

  

 Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович оголошує про відкриття сесії 

о 14 год. 00 хв. 

 

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 другої позачергової  сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 12.01.2017 року «Про Програму 

соціально-економічного та культурного розвитку Корюківської міської 

територіальної громади на 2017 рік». 

Інформує: начальник фінансового відділу міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

  

3.Про внесення змін до рішення четвертої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 22 лютого 2017 року «Про затвердження 

персонального складу виконавчого комітету міської ради». 

Інформує: секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна. 

 

4.Про внесення змін до рішення тридцять четвертої сесії Корюківської 

міської ради шостого скликання від08.10.2015 року «Про застосування 

контрактної форми трудового договору з керівниками підприємств, що 

належать до комунальної власності територіальної громади м.Корюківки» 

Інформує: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Биков Олександр Миколайович. 

 



5.Про затвердження на посаду начальників комунальних підприємств 

Інформує: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Биков Олександр Миколайович. 

 

6. Про затвердження Правил приєднання до комунальних водопровідних та 

каналізаційних мереж м.Корюківки. 

Інформує: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Биков Олександр Миколайович. 

 

7. Про внесення змін до рішення п’ятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 30.03.2017р. «Про затвердження Положення про 

цільовий фонд Корюківської міської ради. 

Інформує: перший заступник міського голови Савченко Олександр 

Миколайович. 

 

8. Про створення опорного закладу  

Інформує: начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту міської ради 

Наумчик Ірина Володимирівна. 

 

9. Про приведення у відповідність до чинного законодавства деяких рішень 

міської ради у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України 

від 24 травня 2017 року № 353. 

Інформує: секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна. 

 

10. Про визначення земельної ділянки, право власності якої пропонується для 

продажу окремим лотом на конкурентних засадах (земельних торгах). 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

11. Про надання матеріальної допомоги на лікування. 

Інформує: секретар міської ради Олійник Світлана  Олександрівна. 

 

12. Про громадські слухання по проекту Генерального  плану  села Бреч. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального  майна  

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

 Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем вноситься 

пропозиція проголосувати за запропонований ним порядок денний. 

 Порядок денний сесії приймається одноголосно. 

 

Затверджується регламент сесії : 

  

 Пропонується для інформації по питаннях порядку денного до 10 

хвилин, для виступів до 7 хвилин, для повторних виступів до 3 хвилин. 

Перерву зробити через 2 години роботи на 10 хвилин (при необхідності). 

 

 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  приймається 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 сьомої позачергової сесії головою лічильної комісії обрати Лисицю 

Артема Олександровича, секретарем лічильної комісії Земляного Олега 

Васильовича. 

 Від депутатів пропозицій, змін, зауважень щодо складу комісії не 

надійшло. 

 Пропозиція міського голови Ахмедова Ратана Ратановича щодо 

лічильної комісії у складі голови лічильної комісії Лисиці Артема 

Олександровича,секретаря лічильної комісії Земляного Олега 

Васильовича 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 12.01.2017 року «Про міський бюджет 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 

міський бюджет на 2017 рік»» приймається одноголосно(рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

  

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

рішення другої позачергової сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 12.01.2017 року «Про Програму соціально-економічного та 

культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади 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 

Програму соціально-економічного та культурного розвитку Корюківської 

міської територіальної громади на 2017 рік»» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

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

рішення четвертої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від         

22 лютого 2017 року «Про затвердження персонального складу виконавчого 

комітету міської ради» секретаря міської ради Олійник Світлану 

Олександрівну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 



Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про внесення змін до рішення четвертої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 22 лютого 2017 року «Про 

затвердження персонального складу виконавчого комітету міської ради» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 
 

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

рішення тридцять четвертої сесії Корюківської міської ради шостого 

скликання від 08.10.2015року «Про застосування контрактної форми 

трудового договору з керівниками підприємств,що належать до комунальної 

власності територіальної громади м.Корюківки » заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Бикова Олександра 

Миколайовича. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про внесення змін до рішення тридцять четвертої сесії 

Корюківської міської ради шостого скликання від08.10.2015року «Про 

застосування контрактної форми трудового договору з керівниками 

підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади 

м.Корюківки» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 
 

Слухали: по п’ятому питанню порядку денного «Про затвердження на посаду 

начальників комунальних підприємств» заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Бикова Олександра Миколайовича. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про затвердження на посаду начальників комунальних 

підприємств» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

Слухали: по шостому питанню порядку денного «Про затвердження Правил 

приєднання до комунальних водопровідних та каналізаційних мереж 

м.Корюківки» заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова Олександра Миколайовича. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про затвердження Правил приєднання до комунальних 

водопровідних та каналізаційних мереж м.Корюківки» приймається 

більшістю голосів ( за – 21, проти -0, утрималися - 0, не голосували - 1), 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

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

рішення п’ятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

30.03.2017 р. «Про затвердження Положення про цільовий фонд 

Корюківської міської ради»» першого заступника міського голови Савченка 

Олександра Миколайовича. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  



Вирішили: рішення «Про внесення змін до рішення п’ятої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 30.03.2017 р. «Про затвердження 

Положення про цільовий фонд Корюківської міської ради»» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 
 

Слухали: по восьмому питанню порядку денного «Про створення опорного 

закладу» начальника Відділу освіти, культури, молоді та спорту міської ради 

Наумчик Ірину Володимирівну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про створення опорного закладу» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 
 

Слухали: по дев’ятому питанню порядку денного «Про приведення у 

відповідність до чинного законодавства деяких рішень міської ради у зв’язку 

з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року 

№ 353» секретаря міської ради Олійник Світлану Олександрівну. 

Виступили: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович, який повідомив, що 

на підставі даного рішення визначаються умови оплати праці міського 

голови. У зв’язку з цим відповідно до ст.591 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» у нього виникає конфлікт інтересів та зачитав 

відповідне повідомлення (повідомлення додається) . 

 Секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна повідомила про 

конфлікт інтересів та зачитала відповідне повідомлення (повідомлення 

додається). 

 Депутат міської ради Солодка Наталія Юріївна повідомила про 

конфлікт інтересів та зачитала відповідне повідомлення (повідомлення 

додається). 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про приведення у відповідність до чинного 

законодавства деяких рішень міської ради у зв’язку з прийняттям постанови 

Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 353» приймається 

більшістю голосів ( за – 19, проти -0, утрималися - 0, не голосували - 3), 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 
 

Слухали: по десятому питанню порядку денного «Про визначення земельної 

ділянки, право власності якої пропонується для продажу окремим лотом на 

конкурентних засадах (земельних торгах)» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про визначення земельної ділянки, право власності якої 

пропонується для продажу окремим лотом на конкурентних засадах 

(земельних торгах)» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по одинадцятому питанню порядку денного «Про надання 

матеріальної допомоги на лікування» секретаря міської ради Олійник 

Світлану Олександрівну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 



Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про надання матеріальної допомоги на лікування» 

приймається більшістю голосів (за - 21, проти - 1, утрималися - 0, не 

голосували - 0), (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по дванадцятому питанню порядку денного «Про громадські 

слухання по проекту Генерального плану села Бреч» начальника відділу 

земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про громадські слухання по проекту Генерального 

плану села Бреч» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

  

 Всі питання порядку денного сьомої позачергової сесії міської ради 

сьомого скликання розглянуто. 

 Сесія оголошується закритою о 14 год.50 хв.  

 

 

Міський голова         Р.Р.Ахмедов 
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