
ПРОТОКОЛ  
засідання двадцять першої  позачергової сесії  

Корюківської міської ради сьомого скликання 

 

                                                                              24 січня 2019 року  

 

 Всього до міської ради обрано 26 депутатів. 

 Зареєстровано для участі в роботі сесії 16 депутатів (список додається). 

  

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 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, начальник Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради Наумчик Ірина 

Володимирівна. 

  

У зв’язку з відпусткою міського голови Ахмедова Ратана Ратановича на 

засіданні головує секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна. 

 Секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна оголошує про 

відкриття сесії о 14 год. 00 хв. 

 

Порядок денний: 

 

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

сьомого  скликання  від 20.12.2018 року «Про міський бюджет на 2019 рік».  

Інформує: начальник фінансового відділу міської ради Барсук Олена Іванівна. 

 

2.Про передачу майна міської комунальної власності. 

Інформує: перший заступник міського голови Савченко Олександр Миколайович.  

 

3. Про встановлення зменшеного розміру орендної плати ПАТ 

«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО». 

Інформує: перший заступник міського голови Савченко Олександр Миколайович.  

 

4.Про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 24 травня 2018 року «Про встановлення туристичного 

збору». 

Інформує: начальник юридичного відділу  міської ради Яковець Сергій 

Миколайович. 



Секретарем міської ради Олійник Світланою Олександрівною вноситься 

пропозиція проголосувати за запропонований нею порядок денний. 

 Порядок денний сесії приймається одноголосно. 

 

Секретарем Олійник Світланою Олександрівною запропоновано наступний  

регламент роботи : для інформації по питаннях порядку денного до 10 хвилин, для 

виступів до 5 хвилин, для повторних виступів до 3 хвилин.  

 

Від депутатів пропозицій та змін до регламенту роботи сесії не надійшло. 

 Регламент роботи сесії  приймається одноголосно. 

 

Секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна повідомила, 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 списку депутатів присутніх на засіданні двадцять першої 

позачергової сесії запропонувала головою лічильної комісії обрати Тарасенка 

Василя Олексійовича, секретарем  лічильної комісії Кугук Ірину Іванівну. 

 Від депутатів пропозицій, змін, зауважень щодо складу комісії не надійшло. 

 Пропозиція секретаря міської ради Олійник Світлани Олександрівни щодо 

лічильної комісії у складі голови лічильної комісії Тарасенка Василя 

Олексійовича, секретаря лічильної комісії Кугук Ірини Іванівни підтримана 

одноголосно.  

 

Секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна запропонувала 

лічильній комісії зайняти визначене місце та приступити до виконання своїх 

обов’язків. 
 

СЛУХАЛИ: по першому питанню порядку денного «Про  внесення змін до  

рішення   двадцятої сесії  Корюківської  міської ради сьомого  скликання  від 

20.12.2018 року «Про міський бюджет на 2019 рік»» начальника фінансового 

відділу міської ради Барсук Олену Іванівну, яка повідомила присутнім  про зміни, 

які  вносяться  до  рішення   двадцятої сесії  Корюківської  міської ради сьомого  

скликання  від 20.12.2018 року «Про міський бюджет на 2019 рік», а саме: 

пропонується  виділити кошти в сумі 6,9 млн.грн. на будівництво лікарської 

амбулаторії в с.Наумівка .В тому  числі  4,4 мн.грн за рахунок субвенції з 

державного бюджету, яка надійшла  в минулому році.Також  пропонується   

виділити кошти у сумі 2,2 млн.грн. Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківськуої міської ради на придбання шкільного автобуса  та 4.4 млн.грн. на 

реконструкцію Корюківської ЗОШ  І-ІІІ ст. № 1. Кошти виділяються за рахунок 

залишку  субвенції на  соціально – економічний розвиток, залишку освітньої 

субвенції та залишку власних коштів, які були спрямовані на даний об’єкт, але 

залишились не використані на кінець року. У зв’язку з реорганізацією Центральної 



районної лікарні, а саме  зміни статусу із розпорядника бюджетних коштів на 

одержувача автоматично втрачається право розпоряджатися  цільовими коштами на 

лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет. Розпорядником цих коштів 

буде Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації. Тому 

пропонується виділити кошти в сумі 200,0 тис. грн. обласному бюджету для 

забезпечення хворих громади на цукровий та нецукровий діабет.  

ВИРІШИЛИ: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про  внесення змін до  рішення   двадцятої сесії  

Корюківської  міської ради сьомого  скликання  від 20.12.2018 року «Про міський 

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

голосування додаються). 

  

СЛУХАЛИ: по другому питанню порядку денного «Про передачу майна міської 

комунальної власності» першого заступника міського голови Савченка Олександра 

Миколайовича, який проінформував присутніх про необхідність передачі з балансу 

Корюківської міської ради на баланс Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради та закріплення  за установою на праві оперативного 

управління приміщення, площею 317,5 кв.м.за адресою: м.Корюківка,                               

вул. Вокзальна, 2 та нежитлової будівлі, площею 687,80 кв.м. за адресою:                        

м. Корюківка, вул. Вокзальна, 9. 

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 третьому питанню порядку денного «Про встановлення 

зменшеного розміру орендної плати ПАТ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»»  

першого заступника міського голови Савченка Олександра Миколайовича, який 

проінформував присутніх про встановлення зменшеного розміру орендної плати 

публічному акціонерному товариству «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»  за оренду 

майна міської комунальної власності, а саме: будівлі газових котельнь з 

обладнанням та тепловими мережами, що знаходяться в місті Корюківка по вулиці 

Шевченка, за номерами 68, 80 та 99, шляхом застосування з 01 січня 2019 року 

коригуючого коефіцієнту – 0,15 до розрахованої орендної плати відповідного 

договору  оренди цілісного майнового комплексу. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення приймається за основу одноголосно.  

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про встановлення зменшеного розміру орендної плати 

ПАТ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»» приймається більшістю голосів (за - 15, 



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

голосування додаються). 

 

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

рішення чотирнадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 24 

травня 2018 року «Про встановлення туристичного збору»» начальника 

юридичного відділу  міської ради Яковця Сергія Миколайовича, який 

проінформував присутніх про зміни, які  пропонується  внести до рішення 

чотирнадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 24 травня 

2018 року «Про встановлення туристичного збору», а саме: встановити ставку 

туристичного збору за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях 

проживання (ночівлі) у розмірі 0 відсотків - для внутрішнього туризму та 0 відсотків 

- для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу 

тимчасового розміщення та відповідно затвердити Положення про туристичний 

збір на території населених пунктів Корюківської міської ради в новій редакції.  

ВИРІШИЛИ: проект рішення приймається за основу одноголосно.  

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 24 травня 2018 року «Про 

встановлення туристичного збору»» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 
 

 

Всі питання порядку денного двадцять першої позачергової сесії міської ради 

сьомого скликання розглянуто. 

 Сесія оголошується закритою о 14 год. 30 хв.  

 

 

Секретар міської ради                 С. ОЛІЙНИК 
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