
ПРОТОКОЛ  
засідання дев’ятнадцятої позачергової сесії  

Корюківської міської ради сьомого скликання 

 

                                                                              07 грудня 2018 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, начальник фінансового відділу міської ради Барсук Олена Іванівна, 

начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської ради Скиба 

Тетяна Віталіївна, начальник юридичного відділу міської ради Яковець Сергій 

Миколайович, начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму 

міської ради Кукуюк Оксана Леонідівна. 

 

 Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович оголошує про відкриття сесії о 

13 год. 00 хв. 

 

Порядок денний: 

 

1.Про внесення змін до рішення дванадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 21.12.2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік».  

Інформує: начальник фінансового відділу міської ради Барсук Олена Іванівна. 

 

2.Про прийняття майна у міську комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади. 

Інформує: перший заступник міського голови Савченко Олександр Миколайович. 

 

3.Про надання згоди на прийняття майна. 

 Інформує: перший заступник міського голови Савченко Олександр 

Миколайович. 

 

4.Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

5.Про внесення змін до діючих договорів оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності.  

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

6.Про визначення земельних ділянок, право оренди яких пропонується для 

продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах) 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 



 

7.Про надання земельних ділянок в оренду (суборенду). 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

8.Про приватизацію земельних ділянок. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

9.Про затвердження звіту з експертної оцінки земельної ділянки на території 

Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

10.Про тимчасове преміювання працівників виконавчого апарату Корюківської 

міської ради та її виконавчого комітету. 

Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 

 

Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем вноситься пропозиція 

проголосувати за запропонований ним порядок денний. 

 Порядок денний сесії приймається більшістю голосів (за - 21, проти - 0, 

утримався - 0, не голосував - 1). 

 

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  приймається більшістю голосів (за - 21, проти - 0, 

утримався - 0, не голосував - 1). 

 

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович повідомив, що з метою  

здійснення  контролю  за  використанням СЕГ «Mobile-Rada»,  необхідно обрати 

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

Відповідно до алфавітного списку депутатів присутніх на засіданні 

дев’ятнадцятої позачергової сесії запропонував головою лічильної комісії обрати 

Симончук Світлану Валентинівну секретарем  лічильної комісії Солодку 

Наталію Юріївну. 

 Від депутатів пропозицій, змін, зауважень щодо складу комісії не 

надійшло. 

 Пропозиція міського голови Ахмедова Ратана Ратановича щодо лічильної 

комісії у складі голови лічильної комісії Симончук Світлани Валентинівни, 



секретаря лічильної комісії Солодкої Наталії Юріївни підтримана більшістю 

голосів (за - 21, проти - 1, утримався - 0, не голосував - 0).  

 

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 

дванадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 21.12.2017 

року «Про міський бюджет на 2018 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 дванадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 21.12.2017 року «Про міський 

бюджет на 2018 рік»» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

  

Слухали: по другому питанню порядку денного «Про прийняття майна у міську 

комунальну власність Корюківської міської територіальної громади» 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 прийняття майна у міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по третьому питанню порядку денного «Про надання згоди на 

прийняття майна» першого заступника міського голови Савченка Олександра 

Миколайовича. 

 

Під час  розгляду третього питання порядку денного  для участі у роботі 

сесії прибув депутат Кугук Ірина Іванівна.  

 

Вирішили: проект рішення приймається за основу більшістю голосів (за - 22, 

проти - 0, утримався - 0, не голосував - 1).  

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про надання згоди на прийняття майна»  приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 
 

Слухали: по четвертому питанню порядку денного «Про дозвіл на виготовлення 

документації із землеустрою» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Скибу Тетяну  Віталіївну. 

Виступили: секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна  повідомила, 

що на підставі даного рішення надається  дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність для 



ведення особистого селянського господарства площею орієнтовно 2,00 га її 

близьким родичам. У зв’язку з цим відповідно до ст.591 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» у неї виникає конфлікт інтересів та зачитала 

відповідне повідомлення (повідомлення додається) . 

Вирішили: проект рішення приймається за основу більшістю голосів (за - 22, 

проти - 0, утримався - 0, не голосував - 1).  

Виступили:  

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою» 

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

1), (рішення, результати поіменного голосування додаються). 
 

Слухали: по п’ятому питанню порядку денного «Про внесення змін до діючих 

договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

комунальної власності» начальника відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Скибу Тетяну  Віталіївну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу більшістю голосів (за - 22, 

проти - 0, утримався - 1, не голосував - 0).  

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про внесення змін до діючих договорів оренди земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності» 

приймається більшістю голосів (за - 22, проти - 0, утримався -1, не голосував - 0).  

 

Слухали: по шостому питанню порядку денного «Про визначення земельних 

ділянок, право оренди яких пропонується для продажу окремими лотами 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 земельних ділянок, право оренди яких 

пропонується для продажу окремими лотами на конкурентних засадах 

(земельних торгах)»  приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

Слухали: по сьомому  питанню порядку денного «Про надання земельних 

ділянок в оренду (суборенду)» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Скибу Тетяну  Віталіївну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу більшістю голосів (за - 22, 

проти - 0, утримався -1, не голосував - 0).  

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про надання земельних ділянок в оренду (суборенду)» 

приймається більшістю голосів (за - 22, проти - 0, утримався -0, не голосував - 1).  

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 
 



Слухали: по восьмому питанню порядку денного «Про приватизацію земельних 

ділянок»  начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скибу Тетяну  Віталіївну. 

Виступили:  депутат міської ради Рачек Анатолій Євгенович повідомив, що на 

підставі даного  рішення затверджується проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства Рачек Галині Василівні, яка доводиться йому дружиною. 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) . 

Вирішили: проект рішення приймається за основу більшістю голосів (за - 20, 

проти - 1, утримався -0, не голосував - 2).  

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про приватизацію земельних ділянок» приймається 

більшістю голосів (за - 22, проти - 0, утримався -0, не голосував - 1), (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 
 

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

експертної оцінки земельної ділянки на території Корюківської міської ради» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради 

Скибу Тетяну  Віталіївну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу більшістю голосів (за - 22, 

проти - 0, утримався -0, не голосував - 1).  

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про затвердження звіту з експертної оцінки земельної 

ділянки на території Корюківської міської ради» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 
 

Слухали: по десятому питанню порядку денного «Про тимчасове преміювання 

працівників виконавчого апарату Корюківської міської ради та її виконавчого 

комітету» міського голову Ахмедова Ратана Ратановича. 

Виступили: секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна  

 

 

повідомила, що на підставі даного рішення  визначається  матеріальне 

стимулювання (преміювання) секретаря ради. У зв’язку з цим відповідно до 

ст.591 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у неї виникає 

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 тимчасове преміювання працівників виконавчого 

апарату Корюківської міської ради та її виконавчого комітету» приймається 

більшістю голосів (за - 22, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 1), (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 



  Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович подякував депутатам за роботу. 

Привітав зі святом – Днем місцевого самоврядування, побажав  міцного здоров’я, 

щастя, родинного благополуччя, злагоди та здійснення всіх життєвих планів і 

сподівань, нових здобутків у нелегкій і відповідальній праці! Зазначив, що 

попереду ще багато роботи,  тільки спільними зусиллями  можливо збудувати в 

Україні справжнє європейське місцеве самоврядування та сильні громади. 

 

Всі питання порядку денного дев’ятнадцятої  позачергової сесії міської 

ради сьомого скликання розглянуто. 

 Сесія оголошується закритою о 14 год. 15 хв.  

 

 

Міський голова         Р.Р.Ахмедов 

 


	ПРОТОКОЛ
	Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем вноситься пропозиція проголосувати за запропонований ним порядок денний.
	Порядок денний сесії приймається більшістю голосів (за - 21, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 1).
	Регламент роботи сесії  приймається більшістю голосів (за - 21, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 1).
	Пропозиція міського голови Ахмедова Ратана Ратановича щодо лічильної комісії у складі голови лічильної комісії Симончук Світлани Валентинівни, секретаря лічильної комісії Солодкої Наталії Юріївни підтримана більшістю голосів (за - 21, проти - 1, утри...

