
ПРОТОКОЛ   

 

засідання  другої  позачергової  сесії  

Корюківської міської ради сьомого скликання 

 

                                                                              12 січня  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: заступник міського голови  з питань  виконавчих 
органів ради Биков Олександр Миколайович, начальник фінансово-

господарського відділу (головний бухгалтер)  Кожема Оксана Миколаївна, 

виконуючі обов’язки  старост:  Гончаренко Ірина Василівна, Лисенко Олег 

Віталійович, Кучеренко Леонід Анатолійович, Козел Володимир Іванович, 
Юденко Наталія Миколаївна, Суха Марія Романівна, Кравченко Олена 

Василівна, помічник  народного  депутата Євлахова  Анатолія  Сергійовича – 

Онищук Володимир Леонідович,  головний редактор  газети «Маяк» Гайова 
Ірина Андріївна,   власкор газети «Деснянська правда» Навродський Андрій 

Володимирович. 

 Міський голова  Ахмедов Ратан Ратанович оголошує  про відкриття 

сесії о 14 год.00 хв.  
 

Порядок денний: 
 
1.Про затвердження  Регламенту  Корюківської  міської ради. 

Інформує:  секретар  міської ради Олійник  Світлана Олександрівна. 

 

2. Про закріплення депутатів міської ради за виборчими округами. 
Інформує:  секретар  міської ради Олійник  Світлана Олександрівна. 

 

3. Про міський бюджет на 2017 рік.  
Інформує:  начальник фінансово-господарського відділу (головний  

бухгалтер)  Кожема Оксана Миколаївна. 

 

4. Про затвердження мережі одержувачів коштів міського бюджету на             
2017 рік.  

 Інформує:  начальник фінансово-господарського відділу (головний  

бухгалтер)  Кожема Оксана Миколаївна. 
 

5. Про Програму соціально – економічного та культурного розвитку 

Корюківської міської територіальної громади  на  2017  рік. 

Інформує: заступник міського голови  з питань  виконавчих органів ради 
Биков Олександр Миколайович. 

 

6.Про Програму організації та проведення громадських робіт для населення 

Корюківської  міської ради.  
Інформує:  секретар  міської ради Олійник  Світлана Олександрівна. 

 



7.Про затвердження Програми «Фінансова підтримка громадських 

організацій інвалідів, ветеранів,учасників війни та інших категорій 

населення» на 2017 рік. 

Інформує:  секретар  міської ради Олійник  Світлана Олександрівна. 
 

8.Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців Корюківської   
міської ради.  

Інформує:  секретар  міської ради Олійник  Світлана Олександрівна. 

 

9.Про затвердження Програми  «Культурно – мистецький розвиток громади  
та молодь Корюківщини» на 2017 рік . 

Інформує:  секретар  міської ради Олійник  Світлана Олександрівна. 

 

10.Про затвердження Програм  «Нагородження відзнаками Корюківської 
міської ради» на 2017 рік. 

Інформує:  секретар  міської ради Олійник  Світлана Олександрівна. 

 
11.Про затвердження програми "Членські внески" на 2017 рік. 

Інформує:  секретар  міської ради Олійник  Світлана Олександрівна. 

 

12.Про затвердження Програми охорони навколишнього природного 
середовища Корюківської  міської ради  на 2017 рік. 

Інформує:  секретар  міської ради Олійник  Світлана Олександрівна. 

 
13. Про затвердження  Програми раціонального використання та охорони 

водних ресурсів Корюківської  міської ради  на 2017 рік. 

Інформує:  секретар  міської ради Олійник  Світлана Олександрівна. 

 
14.Про внесення змін до рішення міської ради від 16 листопада 2015 року 

«Про затвердження Положення  про виконавчий апарат міської ради та її 

виконкому та умов оплати праці її працівників». 
Інформує:  секретар  міської ради Олійник  Світлана Олександрівна. 

 

15.Про затвердження структури та чисельності працівників виконавчого 

апарату Корюківської міської ради та її виконавчого комітету.    
Інформує:  секретар  міської ради Олійник  Світлана Олександрівна. 

 

16.Про затвердження Положень про  відділи Корюківської міської ради  
Інформує:  секретар  міської ради Олійник  Світлана Олександрівна. 

 

17. Про затвердження Положення про  старосту  села Корюківської  міської 

ради. 
Інформує:  секретар  міської ради Олійник  Світлана Олександрівна. 

  

18. Про прийняття та передачу газопроводу. 

Інформує:  секретар  міської ради Олійник  Світлана Олександрівна. 
 



19.Про затвердження Експертного звіту щодо розгляду містобудівної 

документації «Генеральний план м. Корюківка Чернігівської області». 

Інформує:  секретар  міської ради Олійник  Світлана Олександрівна. 

 
20. Про надання матеріальної допомоги учаснику антитерористичної операції 

Осипенку В.О. 

Інформує:  секретар  міської ради Олійник  Світлана Олександрівна. 
 

21.Про виготовлення гербових номерних печаток старостам сіл Корюківської 

міської ради. 

Інформує:  секретар  міської ради Олійник  Світлана Олександрівна. 
  

РІЗНЕ. 

 

 Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович  запропонував затвердити 
порядок денний сесії. Порядок денний роботи   сесії  затверджено 

одноголосно.  

 

Затверджується  регламент роботи сесії . 

 

 Пропонується для інформації по питаннях порядку денного до 10 

хвилин, для виступів до 7 хвилин, для повторних виступів до 3 хвилин.  Для  
розгляду питань із категорії  РІЗНЕ – до 20 хв. Перерву зробити через 2 

години роботи на 10 хвилин (при необхідності). 

  
 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.  Відповідно до  алфавітного  списку депутатів  
присутніх  на засіданні другої  позачергової  сесії запропонував  головою 

лічильної комісії обрати Бабича Сергія Володимировича, секретарем  

лічильної комісії Байдака Миколу Богдановича. Інших пропозицій щодо  
складу лічильної   комісії  та самовідводі не надійшло.  

 Пропозиція  міського голови щодо  складу лічильної  комісії  

підтримана одноголосно.  

 
Слухали: по першому питанню порядку денного  «Про затвердження  

Регламенту  Корюківської  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 затвердження  Регламенту  Корюківської  міської 

ради» приймається одноголосно, (рішення, результати поіменного 
голосування додаються).  

 

Слухали: по другому питанню порядку денного «Про закріплення депутатів 

міської ради за виборчими округами» 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 закріплення депутатів міської ради за виборчими 

округами» приймається одноголосно, (рішення, результати поіменного 

голосування додаються).  
 

Слухали:  по   третьому  питанню порядку денного  «Про міський бюджет на 

2017 рік» начальника фінансово-господарського відділу (головного  
бухгалтера)  Кожему Оксану Миколаївну. 

Вирішили:  проект рішення приймається  за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до  проекту рішення депутатами не  вносилися.  

Вирішили: рішення «Про міський бюджет на 2017 рік» приймається 
одноголосно, (рішення, результати поіменного голосування додаються).  

  

Слухали:  по   четвертому   питанню  порядку денного «Про затвердження 

мережі одержувачів коштів міського бюджету на 2017 рік» начальника 
фінансово-господарського відділу (головного  бухгалтера)  Кожему Оксану 

Миколаївну. 

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

Вирішили: рішення «Про затвердження мережі одержувачів коштів міського 

бюджету на 2017 рік»  приймається одноголосно, (рішення, результати 

поіменного голосування додаються).  
 

Слухали:  по п’ятому питанню  порядку денного «Про Програму соціально – 

економічного та культурного розвитку Корюківської міської територіальної 
громади  на  2017  рік» заступника міського голови  з питань  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 Програму соціально – економічного та 

культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади  на            

2017 рік» приймається одноголосно, (рішення, результати поіменного 
голосування додаються).  

 

Слухали:  по шостому  питанню  порядку денного «Про Програму організації 

та проведення громадських робіт для населення Корюківської  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 Програму організації та проведення громадських 

робіт для населення Корюківської  міської ради» приймається одноголосно, 

(рішення, результати поіменного голосування додаються).  

 
Слухали:  по сьомому питанню  порядку денного «Про затвердження 

Програми «Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів, 

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

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 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 восьмому питанню порядку денного «Про затвердження 
Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та 

членів їх сімей – мешканців Корюківської   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 затвердження Комплексної програми підтримки 

учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців 

Корюківської   міської ради» приймається більшістю голосів ( за - 21,              
проти - 0, утрималися - 0, не голосували - 1), (рішення, результати 

поіменного голосування додаються).  

 

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

Програми  «Культурно – мистецький розвиток громади та молодь 

Корюківщини» на 2017 рік» 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 затвердження Програми  «Культурно – мистецький 
розвиток громади та молодь Корюківщини» на 2017 рік» приймається 

одноголосно, (рішення, результати поіменного голосування додаються).  

 

Слухали:   по десятому питанню  порядку денного «Про затвердження 
Програми  «Нагородження відзнаками Корюківської міської ради» на 2017 

рік» 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 затвердження Програм  «Нагородження відзнаками 

Корюківської міської ради» на 2017 рік» приймається одноголосно, (рішення, 

результати поіменного голосування додаються).  
 

Слухали:   по одинадцятому  питанню порядку денного «Про затвердження 

програми "Членські внески" на 2017 рік» 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 затвердження програми "Членські внески" на 2017 
рік» приймається одноголосно, (рішення, результати поіменного голосування 

додаються).  

 

Слухали:   по дванадцятому питанню порядку денного «Про затвердження 
Програми охорони навколишнього природного середовища Корюківської  



міської ради  на 2017 рік» 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 затвердження Програми охорони навколишнього 

природного середовища Корюківської  міської ради  на 2017 рік»  

приймається одноголосно, (рішення, результати поіменного голосування 
додаються).  

 

Слухали:   по тринадцятому  питанню порядку денного «Про затвердження  

Програми раціонального використання та охорони водних ресурсів 
Корюківської  міської ради  на 2017 рік» 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 затвердження  Програми раціонального 

використання та охорони водних ресурсів Корюківської  міської ради  на 

2017 рік» приймається одноголосно, (рішення, результати поіменного 
голосування додаються).  

 

Слухали:    по чотирнадцятому питанню порядку денного «Про внесення 

змін до рішення міської ради від 16 листопада 2015 року «Про затвердження 
Положення  про виконавчий апарат міської ради та її виконкому та умов 

оплати праці її працівників»» 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 міської ради від 16 

листопада 2015 року «Про затвердження Положення  про виконавчий апарат 
міської ради та її виконкому та умов оплати праці її працівників»»  

приймається одноголосно, (рішення, результати поіменного голосування 

додаються).  
 

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

структури та чисельності працівників виконавчого апарату Корюківської 

міської ради та її виконавчого комітету» секретаря  міської ради Олійник  
Світлану Олександрівну. 

Виступили: секретар   міської ради Олійник  Світлана Олександрівна внесла  

пропозицію:  в п.1 даного рішення  в  позиції  Фінансовий  відділ  міської 
ради слова «провідний  спеціаліст»  змінити на  «головний спеціаліст», 

міський голова Ахмедов Ратан Ратанович доповнив   пропозицію секретаря 

ради  запропонувавши  в  п.1 в позиції Фінансовий  відділ міської  ради  

кількість головних  спеціалістів   визначити на рівні двох одиниць.  А  
позицію Юридичний  відділ  доповнити  словами «Провідний  спеціаліст – 

1». 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Міським головою  ставиться на голосування поправка , внесена  секретарем  
міської ради Олійник С.О з доповненнями, які  вніс  міський голова, а саме в 

п.1 даного рішення в позиції   Фінансовий  відділ  міської ради слова  



«Провідний спеціаліст - 3» змінити на  «Головний спеціаліст -2», а позиції 

Юридичний відділ  доповнити  словами «Провідний  спеціаліст – 1». 

Поправка приймається одноголосно.   

Вирішили: рішення «Про затвердження структури та чисельності 
працівників виконавчого апарату Корюківської міської ради та її виконавчого 

комітету» приймається в цілому одноголосно, (рішення, результати 

поіменного голосування додаються).  
  

Слухали:    по шістнадцятому питанню порядку денного «Про затвердження 

Положень про  відділи Корюківської 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 денного «Про затвердження Положень про  відділи 

Корюківської міської ради» приймається одноголосно, (рішення, результати 
поіменного голосування додаються).  

 

Слухали:    по сімнадцятому  питанню порядку денного «Про затвердження 
Положення про  старосту  села Корюківської  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 денного «Про затвердження Положення про  старосту  

села Корюківської  міської ради»  приймається одноголосно, (рішення, 

результати поіменного голосування додаються).  
 

Слухали:    по вісімнадцятому питанню порядку денного «Про прийняття та 

передачу газопроводу» секретаря  міської ради Олійник  Світлану 

Олександрівну. 
Вирішили:  проект рішення приймається  за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до  проекту рішення депутатами не  вносилися.  

Вирішили: рішення денного «Про прийняття та передачу газопроводу» 
приймається одноголосно, (рішення, результати поіменного голосування 

додаються).  

 

Слухали:   по дев’ятнадцятому питанню порядку денного «Про затвердження 
Експертного звіту щодо розгляду містобудівної документації «Генеральний 

план м. Корюківка Чернігівської області»» секретаря  міської ради Олійник  

Світлану Олександрівну. 
Вирішили:  проект рішення приймається  за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до  проекту рішення депутатами не  вносилися.  

Вирішили: рішення денного «Про затвердження Експертного звіту щодо 

розгляду містобудівної документації «Генеральний план м. Корюківка 
Чернігівської області»» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються).  

 

Слухали: по двадцятому питанню порядку денного «Про надання 
матеріальної допомоги учаснику антитерористичної операції Осипенку В.О.» 

секретаря  міської ради Олійник  Світлану Олександрівну. 



Вирішили:  проект рішення приймається  за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до  проекту рішення депутатами не  вносилися.  

Вирішили: рішення денного «Про надання матеріальної допомоги учаснику 

антитерористичної операції Осипенку В.О.» приймається більшістю голосів  
(за - 21, проти - 0, утрималися - 0, не голосував - 1), (рішення, результати 

поіменного голосування додаються).  

 

Слухали: по двадцять першому  питанню порядку денного «Про 

виготовлення гербових номерних печаток старостам сіл Корюківської 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 денного «Про виготовлення гербових номерних печаток 

старостам сіл Корюківської міської ради» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються).  
 

По питанню Різне   виступили :  депутат  міської  ради Кугук Ірина 

Іванівна  поставила   питання щодо прибирання  снігу.  Міський голова 
Ахмедов Ратан Ратанович відповів, що  на  сьогодні  для  прибирання  снігу 

задіяно  сім одиниць  техніки.  Для  розчистки  снігу в населених пунктах,  

які  приєднались  до міста, планується  найближчим  часом  укласти договір  

на розчистку   доріг та вулиць  з  Райавтодором.   

 

 Всі питання порядку денного другої  позачергової  сесії міської ради 

сьомого скликання розглянуто. 
 Сесія оголошується закритою о 16 год.50 хв. 

 

Міський голова                                                                                Р.Р.Ахмедов  

 


