
ПРОТОКОЛ №1 

УСТАНОВЧОГО ЗАСІДАННЯ КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РЕЛІГІЙНИХ 

ГРОМАД 
 

 «13» вересня 2018 р.       м. Корюківка          

    

Місце проведення  Установчого засідання Корюківської міської ради релігійних 

громад (далі – Рада релігійних громад): Україна, Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. 

Бульварна, буд. 6, 

Реєстрація учасників та їх представників в день за місцем проведення Установчого 

засідання Ради релігійних громад: з 14 год. 50 хв. до 15 год. 00 хв. 

Початок роботи Установчого засідання: об 15 год. 00 хв. 

Завершення роботи Установчого засідання: об 16 год. 50 хв. 

 В Установчому засіданні беруть участь члени ініціативної групи представників 

релігійних громад, громадських організацій зареєстрованих на території населених 

пунктів Корюківської міської ради та громадян, що проживають на території населених 

пунктів Корюківської міської ради у кількості 9 осіб відповідно до Додатку 1.  

 На Установчому засіданні Рада релігійних громад присутні: 

 Ахмедов Р.Р. – Корюківський міський голова; 

Кун А.І. –  завідувач сектору культури та культурно-масової роботи ВОКМС 

Корюківської міської ради; 

Ващенко І.О. – провідний спеціаліст – державний реєстратор Юридичного відділу 

Корюківської міської ради. 

 Засідання відкрив міський голова Ахмедов Ратан Ратанович, який привітав 

присутніх, оголосив Порядок денний засідання та запропонував членам ініціативної групи 

його підтримати.  

Голосування з питань Порядку денного Установчого засідання членів Ради 

релігійних громад проводиться відкритим голосуванням, за принципом: «один член – 

один голос». 

Інших пропозицій не надійшло. 

 

Порядок денний: 

1. Про обрання Голови Ради релігійних громад.  

2. Про обрання заступника Голови Ради релігійних громад. 

3. Про обрання секретаря Ради релігійних громад.  

4. Інші питання 

Розгляд питань порядку денного: 

По першому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  

Ахмедова Ратана Ратановича щодо пропозиції обрання Голови Ради релігійних 

громад Григор’єва Ігоря Олександровича. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«ЗА» - 3 (три) голосів, що складає 33 % голосів членів, що приймають 

участь в Установчому засіданні Ради релігійних громад 

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів членів, що приймають 

участь в Установчому засіданні Ради релігійних громад 

«УТРИМАЛИСЬ» - 6 (шість) голосів, що складає 67% голосів членів, що приймають 

участь в Установчому засіданні Ради релігійних громад 

Рішення не прийняте. Підсумки голосування оголошено на Установчому засіданні Ради 

релігійних громад. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

членів, які зареєструвалися для участі в Установчому засіданні Ради релігійних громад. 



 

ВИСТУПАЛИ:  

Карасьов Юрій Валентинович який запропонував міському голові подати на 

розгляд Установчого засідання кандидатуру Баїка Тараса Григоровича на посаду Голови 

Ради релігійних громад. 

Ахмедов Ратан Ратанович запропонував обрати Головою Ради релігійних громад 

Баїка Тараса Григоровича. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«ЗА» - 6 (шість) голосів, що складає 67 % голосів членів, що приймають 

участь в Установчому засіданні Ради релігійних громад 

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів членів, що приймають 

участь в Установчому засіданні Ради релігійних громад 

«УТРИМАЛИСЬ» - 3 (три) голосів, що складає 33% голосів членів, що приймають 

участь в Установчому засіданні Ради релігійних громад 

Рішення не прийняте. Підсумки голосування оголошено на Установчому засіданні Ради 

релігійних громад. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

членів, які зареєструвалися для участі в Установчому засіданні Ради релігійних громад. 

ВИРІШИЛИ: Обрати Головою Ради релігійних громад Баїка Тараса Григоровича. 

 

 

По другому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: 

 Голову  Ради релігійних громад Баїка Тараса Григоровича про пропозицію обрати 

заступником Голови Ради релігійних громад Григор’єва Ігоря Олександровича. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«ЗА» - 9 (дев’ять) голосів, що складає 100 % голосів членів, що 

приймають участь в Установчому засіданні Ради релігійних громад 

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів членів, що приймають 

участь в Установчому засіданні Ради релігійних громад 

«УТРИМАЛИСЬ» - - 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів членів, що приймають 

участь в Установчому засіданні Ради релігійних громад 

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на Установчому засіданні Ради 

релігійних громад. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

членів, які зареєструвалися для участі в Установчому засіданні Ради релігійних громад. 

ВИРІШИЛИ: Обрати заступником Голови Ради релігійних громад Григор’єва Ігоря 

Олександровича. 

 

По третьому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  

Голову  Ради релігійних громад Баїка Тараса Григоровича про пропозицію обрати 

Секретарем Ради релігійних громад Ващенка Івана Олександровича.  

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«ЗА» - 9 (дев’ять) голосів, що складає 100 % голосів членів, що 

приймають участь в Установчому засіданні Ради релігійних громад 

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів членів, що приймають 

участь в Установчому засіданні Ради релігійних громад 

«УТРИМАЛИСЬ» - - 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів членів, що приймають 

участь в Установчому засіданні Ради релігійних громад 

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на Установчому засіданні Ради 

релігійних громад. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

членів, які зареєструвалися для участі в Установчому засіданні Ради релігійних громад. 

ВИРІШИЛИ: Обрати Секретарем Ради релігійних громад Ващенка Івана 

Олександровича. 



 

 

По четвертому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  

Голову  Ради релігійних громад Баїка Тараса Григоровича про клопотання перед 

Корюківською міською радою з пропозицію можливості делегування представників 

релігійних громад для участі в комісії з захисту прав дітей. 

 

«ЗА» - 9 (дев’ять) голосів, що складає 100 % голосів членів, що 

приймають участь в Установчому засіданні Ради релігійних громад 

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів членів, що приймають 

участь в Установчому засіданні Ради релігійних громад 

«УТРИМАЛИСЬ» - - 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів членів, що приймають 

участь в Установчому засіданні Ради релігійних громад 

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на Установчому засіданні Ради 

релігійних громад. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

членів, які зареєструвалися для участі в Установчому засіданні Ради релігійних громад. 

 

ВИРІШИЛИ: Порушити клопотання перед Корюківською міською радою з пропозицію 

можливості делегування представників релігійних громад для участі в комісії з захисту 

прав дітей. 

 

По п’ятому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: 

Заступника Голови  Ради релігійних громад Григор’єва Ігоря Олександровича, який 

подав думку проводити підготовчі комісійні засідання для формування порядку денного 

безпосередньо перед черговим засіданням Ради релігійних громад та запропонував Голові 

Ради релігійних громад підтримати дану пропозицію.  

ВИСТУПАЛИ:  

Голова  Ради релігійних громад Баїк Тарас Григорович, який підтримав пропозицію 

Заступника Голови  Ради релігійних громад Григор’єва Ігоря Олександровича. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«ЗА» - 9 (дев’ять) голосів, що складає 100 % голосів членів, що 

приймають участь в Установчому засіданні Ради релігійних громад 

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів членів, що приймають 

участь в Установчому засіданні Ради релігійних громад 

«УТРИМАЛИСЬ» - - 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів членів, що приймають 

участь в Установчому засіданні Ради релігійних громад 

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на Установчому засіданні Ради 

релігійних громад. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів 

членів, які зареєструвалися для участі в Установчому засіданні Ради релігійних громад. 

ВИРІШИЛИ: Проводити підготовчі комісійні засідання для формування порядку денного 

безпосередньо перед черговим засіданням Ради релігійних громад.  

 

Інших пропозицій не надійшло. 

          

Голова Ради релігійних громад      Т.Г. Баїк 

 

Секретар Ради релігійних громад     І.О. Ващенко 
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