
ПРОТОКОЛ  
засідання вісімнадцятої сесії  

Корюківської міської ради сьомого скликання 

 

                                                                              15 листопада   2018 року  

 

 Всього до міської ради обрано 26 депутатів. 

 Зареєстровано для участі в роботі сесії 18 депутатів (список додається) та 

міський голова. 

 На сесії присутні:  заступник  міського голови  з питань з питань діяльності 

виконавчих органів ради  Биков 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, провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

 Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович оголошує про відкриття сесії о 

14 год. 00 хв. 

 

Порядок денний: 

 

1.Про звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року. 

Інформує: начальник фінансового відділу міської ради Барсук Олена Іванівна. 

 

2.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. 

 

3.Про внесення змін до Плану (Програми) соціально - економічного та 

культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2018 рік. 

Інформує: начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму 

Кукуюк Оксана Леонідівна. 

 

4.Про зміни до переліку об’єктів, що будуть фінансуватися за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури об’єднаної 

громади. 

Інформує: начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму 

Кукуюк Оксана Леонідівна. 

 

5.Про Комплексну Програму з реалізації міграційної політики Корюківського 

районного сектору Управління Державної міграційної служби України в 

Чернігівській області на 2018 рік. 

Інформує: начальник фінансового відділу міської ради Барсук Олена Іванівна. 

 



6.Про приватизацію майна міської комунальної власності. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

7.Про порядок дотримання благоустрою на території населених пунктів 

Корюківської міської територіальної громади. 

Інформує: начальник юридичного відділу  міської ради Яковець Сергій 

Миколайович. 

 

8.Про набуття повноважень у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань Корюківською міською радою. 

Інформує: начальник юридичного відділу  міської ради Яковець Сергій 

Миколайович. 

 

9.Про надання  повноважень КП "Благоустрій".  

Інформує: начальник юридичного відділу  міської ради Яковець Сергій 

Миколайович. 

 

10.Про  внесення змін до Статуту  КП "Корюківкаводоканал". 

Інформує: начальник юридичного відділу  міської ради Яковець Сергій 

Миколайович. 

 

11.Про створення центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради. 

Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 

 

12.Про затвердження Методики розрахунку та порядку використання плати за 

оренду майна міської комунальної власності.  

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

13.Про передачу майна міської комунальної власності. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

14.Про надання дозволу на списання майна міської комунальної власності. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

15.Про затвердження ліквідаційних балансів. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

16.Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік. 

Інформує: начальник юридичного відділу  міської ради Яковець Сергій 

Миколайович. 



 

17.Про внесення змін до  рішень  Корюківської міської ради. 

Інформує: секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна. 

 

18.Про розірвання та поновлення  договорів оренди (суборенди) землі. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

19.Про припинення права постійного  користування земельними ділянками. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

20.Про прийняття земельних ділянок  у міську комунальну власність. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

22.Про визначення земельних ділянок, право власності яких пропонується для 

продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах). 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

23.Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

24.Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної  ділянки. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

25.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки для передачі у комунальну власність. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

26.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

право власності якої пропонується для продажу на конкурентних засадах 

(земельних торгах).  

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

27.Про приватизацію земельних ділянок. 



Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

28.Про надання пільги ФОП Грось А.Ю.по сплаті орендної плати за оренду майна 

міської комунальної власності. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

29.Про встановлення надбавки за вислугу років. 

Інформує: секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна. 

 

РІЗНЕ. 

 

Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем вноситься пропозиція 

проголосувати за запропонований ним порядок денний. 

 Порядок денний сесії приймається о 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. Для  розгляду 

питання РІЗНЕ до 30 хв. 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 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 вісімнадцятої 

чергової сесії запропонував головою лічильної комісії обрати Лашка Максима 

Борисовича секретарем  лічильної комісії Лещенко Світлану Віталіївну. 

 Від депутатів пропозицій, змін, зауважень щодо складу комісії не 

надійшло. 

 Пропозиція міського голови Ахмедова Ратана Ратановича щодо лічильної 

комісії у складі голови лічильної комісії Лашка Максима Борисовича, секретаря 

лічильної комісії Лещенко Світлани Віталіївни 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 звіт про виконання 

міського бюджету за 9 місяців 2018 року»  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 звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 

року» приймається більшістю голосів (за - 18, проти - 1, утримався - 0, не 

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

  

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

(Програми) соціально - економічного та культурного розвитку Корюківської 

міської територіальної громади на 2018 рік»  начальника відділу економіки, 

транспорту, інвестицій та туризму міської ради  Кукуюк Оксану Леонідівну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно.  

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про внесення змін до Плану (Програми) соціально - 

економічного та культурного розвитку Корюківської міської територіальної 

громади на 2018 рік» приймається більшістю голосів (за - 18, проти - 0, утримався 

- 0, не голосував - 1), (рішення, результати поіменного голосування додаються). 
 

Слухали: по четвертому питанню порядку денного «Про зміни до переліку 

об’єктів, що будуть фінансуватися за рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету на формування інфраструктури об’єднаної громади»  начальника 

відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму міської ради  Кукуюк 

Оксану Леонідівну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про зміни до переліку об’єктів, що будуть фінансуватися 

за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на формування 

інфраструктури об’єднаної громади»  приймається більшістю голосів (за - 18, 

проти - 0, утримався - 0, не голосував - 1), (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 
 

Слухали: по п’ятому питанню порядку денного «Про Комплексну Програму з 

реалізації міграційної політики Корюківського районного сектору Управління 



Державної міграційної служби України в Чернігівській області 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 Комплексну Програму з реалізації міграційної 

політики Корюківського районного сектору Управління Державної міграційної 

служби України в Чернігівській області на 2018 рік» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по шостому питанню порядку денного «Про приватизацію майна 

міської комунальної власності»  провідного спеціаліста відділу земельних 

ресурсів та комунального майна міської ради  Долбіну Людмилу Михайлівну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про приватизацію майна міської комунальної власності»  

приймається більшістю голосів (за - 18, проти - 0, утримався - 1, не голосував - 

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

 

Слухали: по сьомому  питанню порядку денного «Про порядок дотримання 

благоустрою на території населених пунктів Корюківської міської територіальної 

громади» начальника юридичного відділу міської ради Яковця Сергія 

Миколайовича. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про порядок дотримання благоустрою на території 

населених пунктів Корюківської міської територіальної громади» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 
 

Слухали: по восьмому питанню порядку денного «Про набуття повноважень у 

сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Корюківською 

міською радою» начальника юридичного відділу  міської ради Яковця Сергія 

Миколайовича. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про набуття повноважень у сфері державної реєстрації прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань Корюківською міською радою» приймається 

більшістю голосів (за - 18, проти - 1, утримався - 0, не голосував - 0), (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 
 

Слухали: по дев’ятому питанню порядку денного «Про надання  повноважень 

КП "Благоустрій"»  начальника юридичного відділу  міської ради Яковця Сергія 

Миколайовича. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  



Вирішили: рішення «Про надання  повноважень КП "Благоустрій"»  приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 
 

Слухали: по десятому питанню порядку денного «Про  внесення змін до Статуту  

КП "Корюківкаводоканал"» начальника юридичного відділу  міської ради Яковця 

Сергія Миколайовича. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про  внесення змін до Статуту  КП "Корюківкаводоканал"» 

приймається більшістю голосів (за - 18, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 

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

 

Слухали: по одинадцятому питанню порядку денного «Про створення центру 

надання соціальних послуг Корюківської міської ради»  міського голову 

Ахмедова Ратана Ратановича. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про створення центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по дванадцятому питанню порядку денного «Про затвердження 

Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна міської 

комунальної власності» провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради  Долбіну Людмилу Михайлівну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про затвердження Методики розрахунку та порядку 

використання плати за оренду майна міської комунальної власності» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

Слухали: по тринадцятому питанню порядку денного «Про передачу майна 

міської комунальної власності»  провідного спеціаліста відділу земельних 

ресурсів та комунального майна міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про передачу майна міської комунальної власності» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

Слухали: по чотирнадцятому питанню порядку денного «Про надання дозволу 

на списання майна міської комунальної власності» провідного спеціаліста відділу 

земельних ресурсів та комунального майна міської ради Долбіну Людмилу 

Михайлівну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 



Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про надання дозволу на списання майна міської 

комунальної власності» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

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

ліквідаційних балансів» провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про затвердження ліквідаційних балансів» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по шістнадцятому питанню порядку денного «Про план діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік» начальника юридичного 

відділу  міської ради Яковця Сергія Миколайовича. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів на 2019 рік» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

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

рішень  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 внесення змін до  рішень  Корюківської міської ради» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

Слухали: по вісімнадцятому питанню порядку денного «Про розірвання та 

поновлення  договорів оренди (суборенди) землі»  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 розірвання та поновлення  договорів оренди 

(суборенди) землі» приймається більшістю голосів (за - 18, проти - 0, утримався 

- 1, не голосував - 0), (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по дев’ятнадцятому питанню порядку денного «Про припинення права 

постійного  користування земельними ділянками» 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 припинення права постійного  користування 

земельними ділянками» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по двадцятому питанню порядку денного «Про прийняття земельних 

ділянок»  у міську комунальну власність» 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 прийняття земельних ділянок  у міську комунальну 

власність» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

Слухали: по двадцять першому 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 - 18, 

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

Виступили: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович вніс пропозицію 
встановити ТОВ «АКТІВ ЕНЕРДЖІ»  річну орендну плату за користування 

земельною ділянкою в розмірі 8 (вісім) відсотків від нормативної грошової 

оцінки. 

Інші зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем  ставиться на голосування 

поправка про встановлення ТОВ «АКТІВ ЕНЕРДЖІ»  річної орендної плати за 

користування земельною ділянкою в розмірі 8 (вісім) відсотків від нормативної 

грошової оцінки. 

Поправка  прийнята більшістю голосів (за - 18, проти - 1, утримався - 0, не 

голосував - 0). 

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

приймається більшістю голосів (за - 18, проти - 1, утримався - 0, не голосував - 

0). 

 

Слухали: по двадцять другому питанню порядку денного «Про визначення 

земельних ділянок, право власності 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 власності яких 

пропонується для продажу окремими лотами на конкурентних засадах 

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

голосування додаються). 

 



Слухали: по двадцять третьому питанню порядку денного «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» 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 дозвіл на виготовлення документації із землеустрою» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

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

виготовлення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної  

ділянки» 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 дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

зміни цільового призначення земельної  ділянки» приймається більшістю голосів 

(за - 16, проти - 1, утримався - 2, не голосував - 0), (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

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

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки для передачі у комунальну власність» 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 затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для передачі у 

комунальну власність» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по двадцять шостому  питанню порядку денного «Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки право власності якої 

пропонується для продажу 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 затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки право власності якої пропонується для продажу на 

конкурентних засадах (земельних торгах)» приймається більшістю голосів (за - 

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

 



Слухали: по двадцять сьомому  питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок» 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 приватизацію земельних ділянок» приймається 

більшістю голосів (за - 18, проти - 1, утримався - 0, не голосував - 0). 

 

Слухали: по двадцять восьмому питанню порядку денного «Про надання пільги 

ФОП Грось А.Ю. по сплаті орендної плати за оренду майна міської комунальної 

власності» провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про надання пільги ФОП Грось А.Ю. по сплаті орендної 

плати за оренду майна міської комунальної власності» приймається більшістю 

голосів (за - 17, проти - 1, утримався - 1, не голосував - 0). 

 

Слухали: по двадцять дев’ятому питанню порядку денного «Про встановлення 

надбавки за вислугу років» секретаря міської ради Олійник Світлану 

Олександрівну. 

Виступили: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович повідомив, що на підставі 

даного рішення визначаються та регулюються 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) . 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про встановлення надбавки за вислугу років» приймається 

більшістю голосів (за - 17, проти - 1, утримався - 0, не голосував - 1). 

 

По питанню РІЗНЕ виступили: 

  

 Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович звернувся з проханням до 

депутатів заздалегідь визначитись з напрямками та пріоритетністю видатків у 

2019 році з  метою якісної підготовки проекту бюджету на 2019 рік. 
 

Всі питання порядку денного вісімнадцятої сесії міської ради сьомого 

скликання розглянуто. 

 Сесія оголошується закритою о 15 год. 00 хв.  

 

 

Міський голова         Р.Р.Ахмедов 
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