
ПРОТОКОЛ  
засідання двадцять восьмої  позачергової сесії  

Корюківської міської ради сьомого скликання 

 

                                                                              25 жовтня 2019 року  

 

 Всього до міської ради обрано 26 депутатів. 

 Зареєстровано для участі в роботі сесії 17 депутатів та міський голова 

(список додається). 

  

На сесії присутні:  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 земельних ресурсів та 

комунального майна  міської ради Скиба Тетяна Віталіївна, начальник відділу 

архітектури, містобудування та житлово - комунального господарства 

Корюківської міської ради - головний архітектор Єрмоленко Яна Сергіївна, 

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

Ірина Володимирівна. 

  

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович оголошує про відкриття сесії              

о 10 год. 00 хв. 

 

Порядок денний: 

 

1.Про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади.  

Інформує: секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна. 

 

Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем вноситься пропозиція 

проголосувати за запропонований ним порядок денний. 

 Порядок денний сесії приймається одноголосно. 

 

Затверджується регламент сесії : 

  

 Пропонується для інформації по питанню 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 двадцять восьмої                    

позачергової сесії міської ради, запропонував головою лічильної комісії обрати 

Одноралова Едуарда Леонідовича, секретарем  лічильної комісії Кугук Ірину 

Іванівну. 

 Від депутатів пропозицій, змін, зауважень щодо складу комісії не 

надійшло. 

Пропозиція міського голови Ахмедова Ратана Ратановича щодо лічильної 

комісії у складі голови лічильної комісії Одноралова Едуарда Леонідовича, 

секретаря  лічильної комісії Кугук Ірину Іванівну 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 добровільне 

приєднання до об’єднаної територіальної громади» секретаря міської ради 

Олійник Світлану Олександрівну, яка проінформувала присутніх  про    спільно 

розроблений  та підготовлений з громадами, які  бажають приєднатися, проєкт 

рішення про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади. 

Зокрема,  проєкт в собі містить : найменування територіальної громади, яка має 

намір приєднатися, із зазначенням  відповідних населених пунктів; найменування 

об’єднаної територіальної громади, до складу якої є намір приєднатися, а також 

план організаційних заходів щодо добровільного приєднання територіальних 

громад. Відповідно  до частин 3  та 4 статті 82 Закону України « Про добровільне 

об’єднання  територіальних громад»  необхідно схвалити підготовлений проєкт 

рішення  та у п’ятиденний строк подати до ОДА для отримання  висновку щодо 

відповідності  цього проєкту Конституції та законам України.  

ВИРІШИЛИ: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про добровільне приєднання до об’єднаної 

територіальної громади» приймається одноголосно, (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

Всі питання порядку денного двадцять восьмої  позачергової сесії міської 

ради сьомого скликання розглянуто. 

 Сесія оголошується закритою о 10 год. 15 хв.  

 

 

Міський голова                        Р.АХМЕДОВ 
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