
ПРОТОКОЛ  
засідання двадцять дев’ятої  позачергової сесії  

Корюківської міської ради сьомого скликання 

 

06 листопада 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:  перший заступник  міського голови Савченко 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 архітектури, містобудування та 

житлово - комунального господарства Корюківської міської ради - головний 

архітектор Єрмоленко Яна Сергіївна,   голова Домашлинської   сільської  ради 

Єгунова Алла Іванівна, голова Олександрівської сільської ради Редін Антон 

Леонідович. 

  

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович оголошує про відкриття сесії              

о 08 год. 00 хв. 

 

Порядок денний: 

 

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

Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 

 

2.Про  покладення обов’язків старости.  

Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 

 

3. Про покладання обов’язків із вчинення нотаріальних дій.  

Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 

 

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

сьомого скликання від 22 лютого 2017 року «Про утворення виконавчого 

комітету міської ради та визначення його чисельності». 

Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 

 

5.Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету міської ради. 

Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 



 

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

сьомого скликання від 20.12.2018 року «Про затвердження структури та 

чисельності працівників виконавчого апарату Корюківської міської ради та її 

виконавчого комітету». 

Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 

 

7. Про припинення в результаті реорганізації Домашлинської сільської ради.  

Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 

 

8.Про припинення в результаті реорганізації Олександрівської сільської ради.  

Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 

 

9.Про припинення в результаті реорганізації Савинківської сільської ради. 

Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 

 

10.Про порушення клопотання перед Корюківською районною радою про 

передачу майна, що належить органам місцевого самоврядування, що 

приєднались до Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області та знаходиться у спільній  власності територіальних громад міста, селища 

та сіл Корюківського району та надання згоди на його прийняття в міську 

комунальну власність. 

Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 

 

 

Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем вноситься пропозиція  

доповнити  порядок денний питаннями: 11.Про передачу майна міської 

комунальної власності та 12.Про затвердження Програми інформатизації 

Корюківської  міської  територіальної громади на 2019-2021 роки.  

Інших пропозицій не надходило.  

Міським  головою  Ахмедовим Ратаном Ратановичем вноситься пропозиція  

взяти порядок денний сесії  за основу. 

Порядок денний  сесії за основу  приймається одноголосно. 

 Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем  вноситься пропозиція  

проголосувати за поправку до порядку денного.  

Пропозиція міського  голови приймається одноголосно. 

Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем вноситься пропозиція 

затвердити порядок денний сесії в цілому. 

 Порядок денний сесії в цілому 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 дев’ятої                  

позачергової сесії міської ради, запропонував головою лічильної комісії обрати 

Рачека Анатолія Євгеновича, секретарем  лічильної комісії Лисицю Артема 

Олександровича. 

 Від депутатів пропозицій, змін, зауважень щодо складу комісії не 

надійшло. 

Пропозиція міського голови Ахмедова Ратана Ратановича щодо лічильної 

комісії у складі голови лічильної комісії Рачека Анатолія Євгеновича, 

секретаря  лічильної комісії Лисиці Артема Олександровича 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» міського голову Ахмедова 

Ратана Ратановича, який проінформував присутніх про розпорядження  

Чернігівської обласної  державної адміністрації  від 30 жовтня 2019 року № 613,  

яким затверджено  висновок  Чернігівської обласної державної адміністрації 

щодо відповідності Конституції та законам України проєктів рішень 

Корюківської міської ради та Домашлинської, Олександрівської, Савинківської  

сільських рад Корюківського району Чернігівської області «Про добровільне 

приєднання  територіальних громад». Пропонується добровільно приєднати 

територіальні громади сіл Бешківка, Домашлин, Луковець Домашлинської 

сільської ради, сіл Верхолісся, Олександрівка, Піски Олександрівської сільської 

ради, сіл  Бурківка, Савинки Савинківської сільської ради Корюківського району 

Чернігівської області до Корюківської міської об’єднаної територіальної громади 

Корюківського району Чернігівської області з адміністративним  центром у місті 



Корюківка. Визначити, що правонаступником всього майна, прав та обов’язків 

Домашлинської, Олександрівської та Савинківської територіальних громад є 

Корюківська міська об’єднана територіальна громада та затвердити план 

організаційних заходів щодо добровільного приєднання територіальних громад. 

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). 

 

СЛУХАЛИ: по другому питанню порядку денного «Про  покладення обов’язків 

старости» міського голову Ахмедова Ратана Ратановича, який проінформував 

присутніх  про покладення обов’язків  старости на період повноважень 

Корюківської  міської ради сьомого скликання  на території сіл Бешківка, 

Домашлин, Луковець на  Єгунову Аллу Іванівну, Домашлинського сільського  

голову, на території сіл Верхолісся, Олександрівка, Піски на  Редіна Антона 

Леонідовича, Олександрівського сільського  голову, на території сіл Бурківка, 

Савинки на  Лісеного Віктора Миколайовича, Савинківського сільського  голову 

з метою подальшого  вирішення  організаційних питань та здійснення  функцій, 

передбачених  чинним законодавством. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про  покладення обов’язків старости» приймається 

одноголосно, (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по третьому питанню порядку денного «Про покладання обов’язків 

із вчинення нотаріальних дій» міського голову Ахмедова Ратана Ратановича, 

який проінформував присутніх про покладення обов’язків із вчинення 

нотаріальних дій  на період повноважень Корюківської  міської ради сьомого 

скликання на виконуючу обов’язки старости на території сіл Бешківка, 

Домашлин, Луковець Єгунову Аллу Іванівну, на виконуючого обов’язки 

старости на території сіл Верхолісся, Олександрівка, Піски Редіна Антона 

Леонідовича, на виконуючого обов’язки  старости на території сіл Бурківка, 

Савинки Лісеного Віктора Миколайовича.  

ВИРІШИЛИ: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про  покладення обов’язків старости» приймається 

одноголосно, (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

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

рішення четвертої сесії Корюківської міської ради  сьомого скликання від                      

22 лютого 2017 року «Про утворення виконавчого комітету міської ради та 



визначення його чисельності» міського голову Ахмедова Ратана Ратановича, 

який проінформував присутніх про  зміни, які  пропонується внести  до  даного 

рішення у зв’язку з добровільним приєднанням Домашлинської, 

Олександрівської та Савинківської сільських рад  Корюківського району 

Чернігівської області  до Корюківської міської об’єднаної територіальної 

громади.  

ВИРІШИЛИ: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до рішення четвертої сесії 

Корюківської міської ради  сьомого скликання від 22 лютого 2017 року «Про 

утворення виконавчого комітету міської ради та визначення його чисельності» 

приймається одноголосно, (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по п’ятому питанню порядку денного «Про внесення змін до 

персонального складу виконавчого комітету міської ради» міського голову 

Ахмедова Ратана Ратановича, який проінформував присутніх про  зміни, які 

пропонується  внести  до персонального складу виконавчого комітету 

Корюківської  міської  ради у зв’язку з добровільним  приєднанням 

Домашлинської, Олександрівської та Савинківської сільських рад  

Корюківського району Чернігівської області  до Корюківської міської об’єднаної 

територіальної громади, а саме включити  до складу виконавчого комітету 

міської  ради Єгунову Аллу Іванівну - виконуючого  обов’язки  старости на 

території  сіл Бешківка, Домашлин, Луковець; Редіна Антона Леонідовича - 

виконуючого  обов’язки  старости на території  сіл Верхолісся, Олександрівка, 

Піски та Лісеного Віктора Миколайовича - виконуючого  обов’язки  старости на 

території  сіл Бурківка, Савинки. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до персонального складу 

виконавчого комітету міської ради» приймається одноголосно, (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

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

рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

20.12.2018 року «Про затвердження структури та чисельності працівників 

виконавчого апарату Корюківської міської ради та її виконавчого комітету»» 

міського голову Ахмедова Ратана Ратановича, який проінформував присутніх 

про зміни, які пропонуються  внести  до  структури та чисельності працівників 

виконавчого апарату Корюківської міської ради та її виконавчого комітету з  

метою забезпечення належного рівня діяльності міської ради, виконавчого 



комітету міської ради, структурних підрозділів та забезпечення належного рівня 

життєдіяльності підприємств, установ та закладів, підпорядкованих міській раді. 

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 

затвердження структури та чисельності працівників виконавчого апарату 

Корюківської міської ради та її виконавчого комітету»» приймається 

одноголосно, (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сьомому питанню порядку денного «Про припинення в 

результаті реорганізації Домашлинської сільської ради» міського голову 

Ахмедова Ратана Ратановича, який проінформував присутніх про початок 

процедури припинення в результаті реорганізації Домашлинської сільської ради. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про припинення в результаті реорганізації 

Домашлинської сільської ради» приймається одноголосно, (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по восьмому питанню порядку денного «Про припинення в 

результаті реорганізації Олександрівської сільської ради» міського голову 

Ахмедова Ратана Ратановича, який проінформував присутніх про початок 

процедури припинення в результаті реорганізації Олександрівської сільської 

ради. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про припинення в результаті реорганізації 

Олександрівської сільської ради» приймається одноголосно, (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по дев’ятому питанню порядку денного «Про припинення в 

результаті реорганізації Савинківської сільської ради» міського голову Ахмедова 

Ратана Ратановича, який проінформував присутніх про початок процедури 

припинення в результаті реорганізації Савинківської сільської ради. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про припинення в результаті реорганізації 

Савинківської сільської ради» приймається більшістю голосів (за - 17, проти - 1, 

утримався - 0, не голосував - 0), (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 



СЛУХАЛИ: по десятому питанню порядку денного «Про порушення клопотання 

перед Корюківською районною радою про передачу майна, що належить органам 

місцевого самоврядування, що приєднались до Корюківської міської ради 

Корюківського району Чернігівської області та знаходиться у спільній  власності 

територіальних громад міста, селища та сіл Корюківського району та надання 

згоди на його прийняття в міську комунальну власність» міського голову 

Ахмедова Ратана Ратановича, який проінформував присутніх про порушення 

клопотання перед Корюківською районною радою про передачу майна, що 

належить органам місцевого самоврядування, що приєднались.  

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, що належить органам місцевого 

самоврядування, що приєднались до Корюківської міської ради Корюківського 

району Чернігівської області та знаходиться у спільній  власності територіальних 

громад міста, селища та сіл Корюківського району та надання згоди на його 

прийняття в міську комунальну власність» приймається одноголосно, (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по одинадцятому питанню порядку денного «Про передачу майна 

міської комунальної власності» міського голову Ахмедова Ратана Ратановича, 

який проінформував присутніх  про вилучення з статутного капіталу та передачу 

з балансу комунального підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської 

міської ради на баланс, до статутного капіталу, в господарське відання 

комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради 

автопідйомника. 

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 дванадцятому питанню порядку денного «Про затвердження 

Програми інформатизації Корюківськуої  міської  територіальної громади на 

2019-2021 роки» міського голову Ахмедова Ратана Ратановича, який 

проінформував присутніх  про Програму інформатизації Корюківської міської 

територіальної громади на 2019-2021 роки, яка розроблена з метою 

удосконалення системи забезпечення органів місцевого самоврядування  повною 

й достовірною інформацією для підтримки процесів прийняття управлінських 

рішень, забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, 

сприяння соціально-економічному розвитку громади шляхом упровадження 



сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери 

життєдіяльності громади. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження Програми інформатизації 

Корюківської  міської  територіальної громади на 2019-2021 роки» приймається 

одноголосно, (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

Всі питання порядку денного двадцять дев’ятої позачергової сесії міської 

ради сьомого скликання розглянуто. 

 Сесія оголошується закритою о 08 год. 50 хв.  

 

 

Міський голова                        Р.АХМЕДОВ 
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