
ПРОТОКОЛ №2 

ЗАСІДАННЯ КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД 
 

 «27» грудня 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. 00 хв. до 14 год. 10 хв. 

Початок роботи Установчого засідання: об 14 год. 10 хв. 

Завершення роботи Установчого засідання: об 16 год. 00 хв. 

 В засіданні беруть участь члени Ради релігійних громад, представники релігійних 

громад, громадських організацій зареєстрованих на території населених пунктів 

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

Корюківської міської ради відповідно до Додатку 1. 

 На Установчому засіданні Рада релігійних громад присутні: 

 Ахмедов Р.Р. – Корюківський міський голова; 

 Засідання відкрив Голова Ради релігійних громад Баїк Тарас Григорович, який 

привітав присутніх, оголосив Порядок денний засідання та запропонував членам Ради 

релігійних громад його підтримати.  

Голосування з питань Порядку денного засідання членів Ради релігійних громад 

проводиться відкритим голосуванням, за принципом: «один член – один голос». 

Інших пропозицій не надійшло. 

 

Порядок денний: 

1. Про включення до складу Ради релігійних громад нових членів. 

2. Про пропозицію створення на базі Корюківської ЦРЛ служби медичного 

капеланства.  

3. Про розроблення проекту Положення про службу медичного капеланства 

Корюківської міської ради релігійних громад. 

4. Про організацію проведення факультативних занять на релігійну тематику. 

5. Інші питання 

Розгляд питань порядку денного: 

По першому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  

Голову Ради релігійних громад Баїка Тараса Григоровича про пропозицію 

включити до складу Ради релігійних громад Соколова Леоніда Вікторовича . 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«ЗА» - 6 (три) 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: Включити до складу Ради релігійних громад Соколова Леоніда 

Вікторовича. 

 

 



По другому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: 

 Голову Ради релігійних громад Баїка Тараса Григоровича про пропозицію 

створення на базі Корюківської ЦРЛ служби медичного капеланства. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«ЗА» - 6 (шість) 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: Винести на розгляд міського голови пропозицію щодо сприяння у 

створенні на базі Корюківської ЦРЛ служби медичного камеланства. 

 

По третьому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову  Ради релігійних громад Баїка Тараса Григоровича про розроблення проекту 

Положення про службу медичного капеланства Корюківської міської ради релігійних 

громад.  

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«ЗА» - 6 (шість) 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: Розпочати роботу по створенню проекту Положення про службу медичного 

капеланства Корюківської міської ради та винести проект Положення на розгляд Ради 

релігійних громад, міського голови та всіх зацікавлених сторін . 

 

 

По четвертому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  

Голову  Ради релігійних громад Баїка Тараса Григоровича про організацію 

проведення факультативних занять на релігійну тематику. 

 

«ЗА» - 6 (шість) 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 пропозицією 

організації проведення факультативних занять на релігійну тематику (релігійна етика, 



основи богослов’я) на базі загальноосвітніх закладів, комунальних підприємств та 

закладів та інших підприємств, установ, організацій. 

 

 

Інших пропозицій не надійшло. 

          

Голова Ради релігійних громад      Т.Г. Баїк 

 

Секретар Ради релігійних громад     І.О. Ващенко 
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