
ПРОТОКОЛ  
засідання тридцятої  позачергової сесії  

Корюківської міської ради сьомого скликання 

 

06 грудня 2019 року  

 

 Всього до міської ради обрано 26 депутатів. 

 Зареєстровано для участі в роботі сесії 19 депутатів та міський голова 

(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 економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму міської ради  Кукуюк Оксана Леонідівна,  начальник  

юридичного відділу  міської ради Яковець Сергій Миколайович, начальник 

Відділу освіти, культури, молоді та спорту міської ради Наумчик Ірина 

Володимирівна. 

 

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович оголошує про відкриття сесії              

о 12 год. 00 хв. 

 

Порядок денний: 

 

1.Про звіт про виконання міського бюджету за дев’ять місяців  2019 року. 

Інформує: начальник фінансового відділу  міської ради Барсук Олена Іванівна. 

 

2.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. 

  

3.Про затвердження штатної чисельності працівників закладів освіти та культури 

Корюківської міської ради на 2020 рік. 

Інформує: начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту міської ради 

Наумчик Ірина Володимирівна. 

 

4.Про порушення клопотання перед Корюківською районною радою  про 

передачу майна та надання згоди на його прийняття в міську комунальну 

власність. 

Інформує: перший заступник міського голови Савченко Олександр 

Миколайович. 



 

Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем вноситься пропозиція 

проголосувати за запропонований ним порядок денний. 

 Порядок денний сесії приймається більшістю голосів (за - 19, проти - 0, 

утримався - 0, не голосував - 1). 

 

Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем  запропоновано 

наступний регламент роботи: 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 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 списку депутатів, присутніх на засіданні тридцятої позачергової 

сесії міської ради, запропонував головою лічильної комісії обрати Бабича Сергія 

Володимировича, секретарем лічильної комісії Байдака Миколу Богдановича. 

 Від депутатів пропозицій, змін, зауважень щодо складу комісії не 

надійшло. 

Пропозиція міського голови Ахмедова Ратана Ратановича щодо лічильної 

комісії у складі голови лічильної комісії Бабича Сергія Володимировича, 

секретаря  лічильної комісії Байдака Миколи Богдановича 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 дев’ять місяців  2019 року» начальника фінансового відділу  

міської ради Барсук Олену Іванівну, яка  проінформувала присутніх про  

виконання міського бюджету за дев’ять місяців 2019 року зазначивши, що доходи  

міського бюджету за дев’ять місяців склали   134615,3 тис. гривень, в тому числі  

доходи загального фонду міського бюджету 125352,8 тис. гривень та  

спеціального фонду міського бюджету -   9262,5 тис. гривень. Видатки  міського 

бюджету за дев’ять місяців  склали - 131023,1 тис. гривень, у тому числі  видатки 

загального фонду міського бюджету -104341,8 тис. гривень та спеціального 

фонду міського бюджету - 26681,3 тис. гривень;  сума кредитування за звітний 



період становить - 127,8 тис.гривень., в тому числі по загальному фонду - 120,0 

тис.гривень та   спеціальному фонду - 7,8 тис.гривень. 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович повідомив депутатів 

про наявний у нього конфлікт інтересів  у зв’язку з прийняттям п.2 даного 

проекту рішення, яким затверджуються розпорядження міського голови, видані з  

30 серпня 2019 року по 06 грудня 2019 року  та  п.3 даного рішення, яким 

затверджуються розпорядження міського голови з основної діяльності  видані з 

30 серпня 2019 року по 06 грудня 2019 року відповідно  (повідомлення 

додається).  

Депутат міської ради Василець Ніна Вікторівна повідомила депутатів про 

наявний  у неї конфлікт  інтересів у зв’язку з прийняттям п.2 даного проекту 

рішення, яким затверджуються розпорядження міського голови, видані з                         

30 серпня 2019 року по 06 грудня  2019 року (повідомлення додається).  

Секретар  міської ради Олійник Світлана Олександрівна зачитала 

повідомлення про конфлікт інтересів, яке надійшло  від  депутата  міської ради 

Солодкої Наталії Юріївни (повідомлення додається).  

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 дев’ять 

місяців  2019 року» приймається більшістю голосів (за - 18, проти - 0, утримався 

- 0, не голосував - 2), (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по другому 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 проінформувала присутніх  про  

зміни, які пропонується внести до рішення   двадцятої сесії  Корюківської  міської 

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

а саме  передбачивши іншу субвенцію районному бюджету на придбання житла 

для лікаря в сумі 200 тис.грн., а також   250 тис.грн. на поточні потреби лікарні. 

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 третьому питанню порядку денного «Про затвердження штатної 

чисельності працівників закладів освіти та культури Корюківської міської ради 

на 2020 рік»  начальника Відділу освіти, культури, молоді та спорту міської ради 

Наумчик Ірину Володимирівну, яка проінформувала присутніх про те, що з 

метою ефективного функціонування закладів освіти, створення необхідних умов  



для повноцінного та раціонального  харчування учнів  закладів загальної 

середньої освіти  є необхідність затвердити на 2020 рік штатну чисельність  

працівників закладів освіти та культури Корюківської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження штатної чисельності працівників 

закладів освіти та культури Корюківської міської ради на 2020 рік» приймається 

одноголосно, (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по четвертому питанню порядку денного «Про порушення 

клопотання перед Корюківською районною радою  про передачу майна та 

надання згоди на його прийняття в міську комунальну власність» першого 

заступника міського голови Савченка Олександра Миколайовича, який 

проінформував присутніх про  те, що пропонується звернутись та запропонувати 

Корюківській районній раді передати із спільної власності територіальних 

громад міста, селища та сіл Корюківського району нерухоме майно що 

знаходиться за адресою: м.Корюківка, вул.Шевченка, 89 задля  сприяння 

покращенню цілодобового надання екстреної медичної допомоги населенню 

Чернігівської області.   

ВИРІШИЛИ: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про порушення клопотання перед Корюківською 

районною радою  про передачу майна та надання згоди на його прийняття в 

міську комунальну власність» приймається одноголосно, (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

Всі питання порядку денного тридцятої позачергової сесії міської ради 

сьомого скликання розглянуто. 

 Сесія оголошується закритою о 12 год. 35 хв.  

 

 

Міський голова                        Р.АХМЕДОВ 
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