
ПРОТОКОЛ  
засідання тридцять другої позачергової  сесії  

Корюківської міської ради сьомого скликання 

                                                                              

27 січня  2020 року  

 

 Всього до міської ради обрано 26 депутатів. 

 Зареєстровано для участі в роботі сесії 18 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. 

 

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович оголошує про відкриття сесії              

о 10 год. 00 хв. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про внесення змін до рішення тридцять першої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 17.12.2019 року «Про міський бюджет на 2020 рік». 

Інформує: начальник фінансового відділу  міської ради Барсук Олена Іванівна. 

  

2. Про схвалення проєкту договору про співробітництво територіальних громад у 

формі реалізації спільного проєкту. 

Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 

 

Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем вноситься пропозиція 

проголосувати за запропонований ним порядок денний. 

 Порядок денний сесії приймається одноголосно. 

 

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 тридцять другої 

позачергової сесії міської ради, запропонував головою лічильної комісії обрати 

Карасьова Юрія Валентиновича, секретарем лічильної комісії Матюху 

Олексія Олеговича. 

 Від депутатів пропозицій, змін, зауважень щодо складу комісії не 

надійшло. 

Пропозиція міського голови Ахмедова Ратана Ратановича щодо лічильної 

комісії у складі голови лічильної комісії Карасьова Юрія Валентиновича, 

секретаря  лічильної комісії Матюху Олексія Олеговича 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 внесення змін до 

рішення тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

17.12.2019 року «Про міський бюджет на 2020 рік» начальника фінансового 

відділу  міської ради Барсук Олену Іванівну, яка проінформувала присутніх  про  

зміни, які пропонується внести до рішення тридцять першої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 року «Про міський бюджет на 

2020 рік», а саме  передбачивши 2,0 млн.грн. на потреби лікарні, на забезпечення  

препаратами хворих на  цукровий  та нецукровий діабет - 100,0 тис.грн. Також  

заплановано  кошти на  виготовлення ПКД по будівництву  стадіону  в ЗОШ № 4 

в сумі 195,0 тис.грн. та на  придбання нерухомого майна у міську комунальну 

власність   на  суму 325,0 тис.грн. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до рішення тридцять першої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 року «Про міський 

бюджет на 2020 рік» приймається одноголосно, (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по другому питанню порядку денного «Про схвалення проєкту 

договору про співробітництво територіальних громад у формі реалізації 

спільного проєкту» міського голову Ахмедова Ратана Ратановича, який 

проінформував присутніх про проєкт договору про співробітництво 

територіальних громад у формі реалізації спільного проєкту, зазначивши, що   



метою  реалізації Проєкту є налагодження транспортного обслуговування 

мешканців віддалених малонаселених пунктів півночі Чернігівщини шляхом 

формування оптимальної схеми (мережі) маршрутів, сприяння організаційно-

технічному забезпеченню роботи автоперевізників та відповідного інформування 

населення охопленої території. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про схвалення проєкту договору про співробітництво 

територіальних громад у формі реалізації спільного проєкту» приймається 

одноголосно, (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

Всі питання порядку денного тридцять другої позачергової сесії міської 

ради сьомого скликання розглянуто. 

 Сесія оголошується закритою о 10 год. 20 хв.  

 

 

Міський голова                        Р.АХМЕДОВ 
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