
ПРОТОКОЛ  
засідання першої сесії  

Корюківської міської ради сьомого скликання  

 

30 грудня  2016 року 

 

 Сесію відкриває і веде голова міської виборчої комісії Григор’єва Віра 

Олександрівна. 

 Всього до міської ради обрано 26 депутатів.  

 На першу сесію з’явилися і зареєструвалися міський голова та 22 

депутатів (список додається). 

 З поважних причин відсутні депутати Бондар Анатолій Олександрович, 

Кугук Ірина Іванівна, Шматок Геннадій Павлович, Земляний Олег Васильович. 

На сесії присутні: заступник голови міської виборчої комісії Лашко Людмила 

Миколаївна,  спеціаліст 1 категорії міської ради Яковець Сергій Миколайович, 

заступник  головного редактора районної газети "Маяк" Гончар Олександр 

Васильович, власкор обласної газети "Деснянська правда" Навродський Андрій 

Володимирович, помічник народного депутата  Анатолія Євлахова – Онищук 

Володимир Леонідович, Брецький  сільський голова – Гончаренко Ірина 

Василівна, Хотіївський  сільський голова – Пилипенко Раїса Григорівна, 

Будянський  сільський голова  - Лисенко Олег Віталійович, Рейментарівський  

сільський голова – Юденко Наталія Миколаївна, Тютюнницький сільський 

голова – Кучеренко  Леонід Анатолійович.  

 Голова міської виборчої комісії Григор’єва Віра Олександрівна оголошує 

про відкриття сесії. 

 За пропозицією заступника голови міської виборчої комісії Лашко 

Людмили Миколаївни слово для оголошення результатів виборів міського 

голови та депутатів міської ради надається голові міської виборчої комісії 

Григорьєвій Вірі Олександрівні. 

 Голова міської виборчої комісії Григор’єва Віра Олександрівна зачитала 

інформацію про результати виборів міського голови та визнання його  

повноважень  та внесла пропозицію прийняти рішення з даного питання, а саме 

прийняти дану інформацію до відома. 

Вирішили: рішення "Про визнання  повноважень  Корюківського  міського 

голови» приймається одноголосно (рішення, результати  поіменного 

голосування   додаються). 

 Голова міської виборчої комісії Григор’єва Віра Олександрівна зачитала 

інформацію про результати виборів депутатів  Корюківської  міської ради  

сьомого скликання  та визнання їх  повноважень.Внесла пропозицію прийняти 

рішення з даного питання, а саме прийняти дану інформацію до відома. 

Вирішили: рішення "Про визнання  повноважень  депутатів  Корюківської  

міської ради» приймається одноголосно (рішення, результати  поіменного 

голосування   додаються). 

 Далі повноваження щодо ведення сесії передаються міському голові. 

 Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович  привітав депутатів із обранням 

та запропонував затвердити порядок денний. 

 

 

 



 

Порядок денний  

 

1. Про обрання секретаря ради. 

Інформує : міський голова Ахмедов Ратан Ратанович.  

 

2. Про  покладення обов’язків   старости.  

Інформує : міський голова Ахмедов Ратан Ратанович.  

 

3. Про покладання обов’язків із вчинення нотаріальних дій та проведення 

державної реєстрації актів цивільного стану. 

Інформує : міський голова Ахмедов Ратан Ратанович.  

 

4. Про реорганізацію Брецької сільської ради.  

Інформує : міський голова Ахмедов Ратан Ратанович.  

 

5. Про реорганізацію Будянської сільської ради.  

Інформує : міський голова Ахмедов Ратан Ратанович.  

 

6. Про реорганізацію Забарівської сільської ради.  

Інформує : міський голова Ахмедов Ратан Ратанович.  

 

7. Про реорганізацію Наумівської сільської ради.  

Інформує : міський голова Ахмедов Ратан Ратанович.  

 

8. Про реорганізацію Рейментарівської сільської ради.  

Інформує : міський голова Ахмедов Ратан Ратанович.  

 

9. Про реорганізацію Сядринської  сільської ради.  

Інформує : міський голова Ахмедов Ратан Ратанович.  

 

10. Про реорганізацію Тютюнницької сільської ради.  

Інформує : міський голова Ахмедов Ратан Ратанович.  

 

11. Про реорганізацію Хотіївської сільської ради.  

Інформує : міський голова Ахмедов Ратан Ратанович.  

 

12. Про  підняття клопотання  перед Корюківською  районною радою про 

передачу  майна, що належить органам   місцевого  самоврядування , що  

приєднались до Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області та знаходиться у  спільній  власності територіальних громад   міста, 

селища та сіл Корюківського району та надання  згоди на  його   прийняття в 

міську  комунальну власність.  

Інформує : міський голова Ахмедов Ратан Ратанович.  

 

13. Про умови оплати праці  Корюківського  міського голови, секретаря ради та  

виконавчого апарату Корюківської міської ради  та її виконкому.  

Інформує : міський голова Ахмедов Ратан Ратанович.  
 



14. Про внесення змін до рішення міської ради від 16.11.2015р. «Про 

затвердження структури та чисельності працівників виконавчого апарату 

міської ради  та її виконавчого комітету. 

Інформує : міський голова Ахмедов Ратан Ратанович.  

 

15. Про затвердження Положення  про Відділ освіти, культури, молоді   та 

спорту Корюківської  міської ради. 

Інформує : міський голова Ахмедов Ратан Ратанович.  

 

16. Про постійні комісії  Корюківської міської радиVII  скликання  та їх 

кількісний склад. 

Інформує : міський голова Ахмедов Ратан Ратанович.  

 

17. Про затвердження  персонального   складу постійних комісій  Корюківської 

міської радиVII  скликання  та обрання їх голів.  

Інформує : міський голова Ахмедов Ратан Ратанович.  

 

 Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович  запитав депутатів щодо 

пропозицій, зауважень, запитань до запропонованого порядку денного. 

 Пропозицій, зауважень, запитань до запропонованого  порядку денного у 

депутатів не було.  

 Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем вноситься 

пропозиція проголосувати за запропонований ним порядок денний. Порядок 

денний затверджено одноголосно.  

 Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович запропонував затвердити 

регламент роботи сесії, а саме: для розгляду першого питання 1 год. 20 хв. По 

інших питаннях для інформації до 10 хв., для виступів до 7 хв., для повторних 

питань до 3 хв. Перерву зробити через 2 години роботи на 10 хв. (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 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 першої  сесії  головою лічильної комісії обрати Станіславського  

Максима Ігоревича, секретарем  лічильної комісії Рачека Анатолія 

Євгенійовича. 

 Від депутатів пропозицій, змін, зауважень  щодо складу  комісії  не 

надійшло. 

 Пропозиція  міського голови  Ахмедова Ратана Ратановича   щодо 

лічильної комісії  у складі голови  лічильної комісії Станіславського  Максима 

Ігоревича, секретаря лічильної комісії Рачека Анатолія Євгенійовича 

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 обрання секретаря ради" 

міського голову Ахмедова Ратана Ратановича , який повідомив, що  відповідно 

до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" пропозицію щодо 

кандидатури секретаря ради надає міський голова. В разі, якщо пропозиція не 

буде підтримана, то не  менш як половиною депутатів від загального складу 

ради вноситься наступна кандидатура. 

 Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович запропонував обрати 

секретарем міської ради Олійник Світлану Олександрівну та ознайомив 

депутатів з автобіографією кандидата. 

 Також міський голова повідомив, що голосування за кандидата на посаду 

секретаря міської ради проводиться таємно та запропонував створити по цьому 

питанню лічильну комісію у складі 5 осіб та включити до її складу наступних 

депутатів міської ради: Бабича Сергія Володимировича,  Левицького 

Олександра Сергійовича, Тарасенка  Василя Олексійовича, Байдака Миколу 

Богдановича, Лебеха Віктора Миколайовича. 

 Депутат міської ради Станіславський  Максим Ігоревич  запропонував до 

складу лічильної комісії  включити представників від кожної обраної до міської 

ради партії. Та запропонував  від  радикальної партії Олега Ляшка  включити до  

складу  лічильної  комісії  депутата міської ради  Матюху  Олексія Олеговича.  

 Депутат міської ради  Левицький Олександр Сергійович замість його  

кандидатури запропонував включити до складу лічильної комісії депутата 

міської ради Плющ Анастасію Вікторівну. 

 Враховуючи пропозиції депутатів міської ради міський голова Ахмедов 

Ратан  Ратанович  вніс пропозицію створити лічильну комісію в складі шести  

осіб, а саме: 

1. Бабич Сергій Володимирович. 

2. Байдак Микола  Богданович. 

3. Матюха Олексій Олегович. 

4. Лебех Віктор Миколайович. 

5. Плющ Анастасія Вікторівна. 

6. Тарасенко Василь Олексійович. 

  

 Пропозиція підтримана одноголосно. 

 Лічильна комісія по обранню секретаря міської ради приступає до роботи. 

 На час проведення першого засідання лічильної комісії оголошується 

перерва. 

 Після засідання комісії: 

Виступив: депутат міської ради Бабич Сергій Володимирович, який ознайомив 

депутатів з результатами першого засідання лічильної комісії, а саме: головою 

лічильної комісії обрано Байдака  Миколу  Богдановича, секретарем – Плющ 

Анастасію  Вікторівну, затверджено форму бюлетеня та повідомив, що 

голосування по обранню секретаря міської ради відбуватиметься в технічній 

кімнаті. 

 Депутат міської ради Олійник Світлана Олександрівна повідомила 

депутатів, що у зв’язку з висуненням її кандидатури на посаду секретаря ради, 

вбачається конфлікт інтересів. 

 На час голосування та підрахунку голосів оголошується перерва. 

 Після проведення голосування та підрахунку голосів: 



Слухали: голову лічильної комісії Байдака Миколу Богдановича, який довів до  

відома депутатів результати голосування по обранню секретаря ради, а саме: на 

підставі таємного голосування секретарем міської ради більшістю голосів 

обрано Олійник Світлану Олександрівну (за − 22, проти − 1). 

 Секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна подякувала 

депутатам за довіру і висловила впевненість в подальшій плідній співпраці. 

 

Слухали: по другому питанню порядку денного « Про  покладення обов’язків   

старости»  міського голову Ахмедова Ратана Ратановича, який повідомив 

депутатів, що з метою подальшого  вирішення організаційних питань та 

здійснення  функцій, передбачених  чинним законодавством пропонується  до 

розгляду запропонований  проект рішення. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки  до  проекту  рішення  депутатами не  вносилися.  

Вирішили: рішення « Про  покладення обов’язків   старости» приймається в 

цілому одноголосно (рішення, результати поіменного голосування  додаються). 

 

Слухали: по третьому питанню порядку денного «Про покладання обов’язків із 

вчинення нотаріальних дій та проведення державної реєстрації актів цивільного 

стану»  міського голову Ахмедова Ратана Ратановича, який повідомив 

депутатів, що на підставі даного рішення  виконуючі обов’язки   старости (до 

обрання на  перших  виборах  старости)  будуть вчиняти нотаріальні дії, 

передбачені   ч.1 ст.37 Закону України «Про нотаріат», а також  проводити 

державну реєстрацію актів цивільного  стану, визначених  ч.2 ст.6 Закону 

України «Про  державну реєстрацію  актів  цивільного  стану» на  території  

відповідних  сіл.  

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки  до  проекту  рішення  депутатами не  вносилися.  

Вирішили: рішення «Про покладання обов’язків із вчинення нотаріальних дій 

та проведення державної реєстрації актів цивільного стану»  приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування  додаються). 

 

Слухали: по четвертому питанню порядку денного «Про реорганізацію 

Брецької сільської ради»  міського голову Ахмедова Ратана Ратановича, який 

повідомив, що  відповідно до ст.8 Закону України  «Про добровільне  

об’єднання  територіальних громад» необхідно розпочати  процедуру 

реорганізації  юридичної особи – Брецької  сільської ради,  утворити  комісію з 

реорганізації  та забезпечити  своєчасне здійснення заходів передбачених 

чинним законодавством.   

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки  до  проекту  рішення  депутатами не  вносилися.  

Вирішили: рішення «Про реорганізацію Брецької сільської ради»  приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування  додаються). 

 

Слухали: по п’ятому питанню порядку денного «Про реорганізацію Будянської 

сільської ради»  міського голову Ахмедова Ратана Ратановича, який повідомив, 

що  відповідно до ст.8 Закону України  «Про добровільне  об’єднання  

територіальних громад» необхідно розпочати  процедуру реорганізації  

юридичної особи – Будянської  сільської ради,  утворити  комісію з 



реорганізації  та забезпечити  своєчасне здійснення заходів передбачених 

чинним законодавством.   

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки  до  проекту  рішення  депутатами не  вносилися.  

Вирішили: рішення «Про реорганізацію Будянської сільської ради»  

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування  

додаються). 

 

Слухали: по шостому  питанню порядку денного «Про реорганізацію 

Забарівської сільської ради»  міського голову Ахмедова Ратана Ратановича, 

який повідомив, що  відповідно до ст.8 Закону України  «Про добровільне  

об’єднання  територіальних громад» необхідно розпочати  процедуру 

реорганізації  юридичної особи – Забарівської   сільської ради,  утворити  

комісію з реорганізації  та забезпечити  своєчасне здійснення заходів 

передбачених чинним законодавством.   

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки  до  проекту  рішення  депутатами не  вносилися.  

Вирішили: рішення «Про реорганізацію Забарівської сільської ради»  

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування  

додаються). 

 

Слухали: по сьомому   питанню порядку денного «Про реорганізацію 

Наумівської сільської ради»  міського голову Ахмедова Ратана Ратановича, 

який повідомив, що  відповідно до ст.8 Закону України  «Про добровільне  

об’єднання  територіальних громад» необхідно розпочати  процедуру 

реорганізації  юридичної особи – Наумівської    сільської ради,  утворити  

комісію з реорганізації  та забезпечити  своєчасне здійснення заходів 

передбачених чинним законодавством.   

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки  до  проекту  рішення  депутатами не  вносилися.  

Вирішили: рішення «Про реорганізацію Наумівської  сільської ради»  

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування  

додаються). 

 

Слухали: по восьмому   питанню порядку денного «Про реорганізацію 

Рейментарівської сільської ради» міського голову Ахмедова Ратана Ратановича, 

який повідомив, що  відповідно до ст.8 Закону України  «Про добровільне  

об’єднання  територіальних громад» необхідно розпочати  процедуру 

реорганізації  юридичної особи – Рейментарівської    сільської ради,  утворити  

комісію з реорганізації  та забезпечити  своєчасне здійснення заходів 

передбачених чинним законодавством.   

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки  до  проекту  рішення  депутатами не  вносилися.  

Вирішили: рішення «Про реорганізацію Рейментарівської сільської ради» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування  

додаються). 

 

Слухали: по дев’ятому  питанню порядку денного «Про реорганізацію 

Сядринської  сільської ради»  міського голову Ахмедова Ратана Ратановича, 



який повідомив, що  відповідно до ст.8 Закону України  «Про добровільне  

об’єднання  територіальних громад» необхідно розпочати  процедуру 

реорганізації  юридичної особи – Сядринської  сільської ради,  утворити  

комісію з реорганізації  та забезпечити  своєчасне здійснення заходів 

передбачених чинним законодавством.   

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки  до  проекту  рішення  депутатами не  вносилися.  

Вирішили: рішення «Про реорганізацію Сядринської сільської ради»  

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування  

додаються). 

 

Слухали: по десятому   питанню порядку денного «Про реорганізацію 

Тютюнницької сільської ради»  міського голову Ахмедова Ратана Ратановича, 

який повідомив, що  відповідно до ст.8 Закону України  «Про добровільне  

об’єднання  територіальних громад» необхідно розпочати  процедуру 

реорганізації  юридичної особи – Тютюнницької   сільської ради,  утворити  

комісію з реорганізації  та забезпечити  своєчасне здійснення заходів 

передбачених чинним законодавством.   

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки  до  проекту  рішення  депутатами не  вносилися.  

Вирішили: рішення «Про реорганізацію Тютюнницької сільської ради»  

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування  

додаються). 

 

Слухали: по одинадцятому   питанню порядку денного «Про реорганізацію 

Хотіївської сільської ради»  міського голову Ахмедова Ратана Ратановича, який 

повідомив, що  відповідно до ст.8 Закону України  «Про добровільне  

об’єднання  територіальних громад» необхідно розпочати  процедуру 

реорганізації  юридичної особи – Хотіївської  сільської ради,  утворити  комісію 

з реорганізації  та забезпечити  своєчасне здійснення заходів передбачених 

чинним законодавством.   

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки  до  проекту  рішення  депутатами не  вносилися.  

Вирішили: рішення «Про реорганізацію Хотіївської сільської ради»  

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування  

додаються). 

 

Слухали: по дванадцятому питанню порядку денного «Про підняття 

клопотання  перед Корюківською  районною радою про передачу  майна, що 

належить органам   місцевого  самоврядування , що  приєднались до 

Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області та 

знаходиться у  спільній  власності територіальних громад   міста, селища та сіл 

Корюківського району та надання  згоди на  його   прийняття в міську  

комунальну власність» міського голову Ахмедова Ратана Ратановича, який 

повідомив, що  у зв’язку  з проведенням  реорганізації є необхідність  

звернутись з відповідним  клопотанням   до Корюківської  районної ради про 

передачу  майна, яке знаходиться у  спільній  власності територіальних громад 

міста, селища та сіл Корюківського району  до  Корюківської  міської ради.  

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 



Зміни та поправки  до  проекту  рішення  депутатами не  вносилися.  

Вирішили: рішення «Про підняття клопотання  перед Корюківською  районною 

радою про передачу  майна, що належить органам   місцевого  самоврядування , 

що  приєднались до Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області та знаходиться у  спільній  власності територіальних 

громад   міста, селища та сіл Корюківського району та надання  згоди на  його   

прийняття в міську  комунальну власність» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування  додаються). 

 

Слухали: по тринадцятому   питанню порядку денного «Про умови оплати 

праці  Корюківського  міського голови, секретаря ради та  виконавчого апарату 

Корюківської міської ради  та її виконкому»  міського голову Ахмедова Ратана 

Ратановича, який повідомив, що  на підставі даного рішення  визначаються 

умови оплати праці  міського голови  та  новообраного  секретаря ради. У 

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

самоврядування в Україні» виникає  конфлікт  інтересів. Зацікавлені особи 

мають право  брати участь  в прийнятті рішення.   Міський голова Ахмедов 

Ратан Ратанович повідомив  депутатів про наявний  конфлікт  інтересів, 

зачитавши  відповідне  повідомлення (повідомлення додається) . 

Виступили :  секретар  міської ради  Олійник  Світлана Олександрівна 

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 умови оплати праці  Корюківського  міського голови, 

секретаря ради та  виконавчого апарату Корюківської міської ради  та її 

виконкому» приймається більшістю голосів (за – 20, проти – 1, утрималися - 0, 

не  голосували -2)  (рішення, результати поіменного голосування  додаються). 

 

Слухали: по чотирнадцятому    питанню порядку денного «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 16.11.2015р. «Про затвердження структури та 

чисельності працівників виконавчого апарату міської ради  та її виконавчого 

комітету»  міського голову Ахмедова Ратана Ратановича, який повідомив, що  з 

метою забезпечення належного рівня  діяльності   міської ради та її  

виконавчого  комітету на час  проведення реорганізації, пов’язаної з 

приєднанням сільських рад є необхідність   збільшити  чисельність   фінансово 

– господарського  відділу. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки  до  проекту  рішення  депутатами не  вносилися.  

Вирішили: рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 

16.11.2015р. «Про затвердження структури та чисельності працівників 

виконавчого апарату міської ради  та її виконавчого комітету» приймається 

одноголосно  (рішення, результати поіменного голосування  додаються). 

 

Слухали: по п’ятнадцятому     питанню порядку денного «Про затвердження 

Положення  про Відділ освіти, культури, молоді   та спорту Корюківської  

міської ради»  міського голову Ахмедова Ратана Ратановича, який повідомив, 

що для якісної організації навчально-виховного процесу необхідно утворити  

Відділ освіти,культури, молоді та  спорту Корюківської  міської ради. 



Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки  до  проекту  рішення  депутатами не  вносилися.  

Вирішили: рішення «Про затвердження Положення  про Відділ освіти, 

культури, молоді   та спорту Корюківської  міської ради» приймається 

одноголосно  (рішення, результати поіменного голосування  додаються). 

 

Слухали: по шістнадцятому питанню порядку денного «Про постійні комісії  

Корюківської міської ради VII  скликання  та їх кількісний склад»  міського 

голову Ахмедова Ратана Ратановича. 

Виступили: депутат міської ради Савченко Олександр Миколайович вніс  

пропозицію, щодо кількісного  складу  постійних  комісій, а саме  викласти п.1 

рішення  в наступній редакції:  

«1.Утворити   постійні комісії Корюківської  міської ради VII скликання, а 

саме: 

- постійну  комісію з питань власності, бюджету, соціально-економічного  

та культурного розвитку міста  - 9 депутатів; 

 - постійну  комісію з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних  відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного  середовища - 8 депутатів; 

-  постійну комісію з гуманітарних питань, законності, правопорядку, 

надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламент 

-  8 депутатів».  

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

 Міським головою  вноситься  пропозиція  проголосувати  за поправку, 

внесену  депутатом  міської ради  Савченком Олександром Миколайовичем 

щодо викладення п.1 рішення  в новій редакції. Поправка приймається 

одноголосно.  

Вирішили: рішення «Про постійні комісії  Корюківської міської ради VII  

скликання  та їх кількісний склад» приймається одноголосно  (рішення, 

результати поіменного голосування  додаються). 

 

Слухали: по сімнадцятому питанню порядку денного «Про затвердження  

персонального   складу постійних комісій  Корюківської міської ради VII  

скликання  та обрання їх голів» міського голову Ахмедова Ратана Ратановича. 

Виступили: депутат міської ради Левицький Олександр Сергійович вніс  

пропозицію, щодо персонального   складу  постійних  комісій, а саме  викласти 

рішення  в новій  редакції:  

 «1.Постійна  комісія з питань власності, бюджету, соціально-

економічного  та культурного розвитку міста: 

1) Бабич Сергій Володимирович – голова комісії 

2) Станіславський  Максим Ігоревич 

3) Левицький  Олександр Сергійович 

4) Кугук Ірина Іванівна 

5) Карасьов Юрій Валентинович 

6) Земляний  Олег  Васильович 

7) Байдак  Микола  Богданович 

8) Савченко Олександр Миколайович 

9) Шматок  Геннадій Павлович 

 



 2. Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного  середовища: 

1) Плющ Анастасія Вікторівна- голова комісії 

2) Рачек Анатолій Євгенійович  

3) Одноралов Едуард Леонідович 

4) Солодка Наталія Юріївна 

5) Лисиця  Артем Олександрович 

6) Тарасенко Василь Олексійович 

7) Чепа Валерій Віталійович 

8) Лебех Віктор Миколайович 

  

 3. Постійна комісія  з гуманітарних питань,  законності, правопорядку, 

надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та  

регламенту: 

1) Милейко Сергій Олександрович - голова комісії 

2) Бондар Анатолій Олександрович  

3) Матюха Олексій Олегович  

4) Лещенко Світлана Віталіївна 

5) Ічанська Марина Сергіївна  

6) Сорока  Ігор Миколайович 

7) Лашко Максим Борисович 

8) Левченко Олександр Григорович 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

 Міським головою  вноситься  пропозиція  проголосувати  за поправку, 

внесену  депутатом  міської ради  Левицьким  Олександром Сергійовичем  

щодо викладення рішення в новій редакції. Поправка приймається 

одноголосно.  

Вирішили: рішення «Про затвердження  персонального   складу постійних 

комісій  Корюківської міської ради VII  скликання  та обрання їх голів» 

приймається одноголосно  (рішення, результати поіменного голосування  

додаються). 

 

 Всі питання порядку денного першої сесії міської ради сьомого скликання 

розглянуто. 

 Сесія оголошується закритою о 13 год.30 хв. 

 

Міський голова                                                                                Р.Р.Ахмедов  
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