
ПРОТОКОЛ  
засідання тридцять  четвертої позачергової  сесії  

Корюківської міської ради сьомого скликання 

                                                                              

12 березня  2020 року  

 

 Всього до міської ради обрано 26 депутатів. 

 Зареєстровано для участі в роботі сесії 15 депутатів та міський голова 

(список додається). 

  

На сесії присутні:  начальник   фінансового відділу міської ради Барсук Олена 

Іванівна, начальник   відділу земельних ресурсів  та комунального майна  

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна,  начальник юридичного відділу міської 

ради  - державний реєстратор Ващенко Іван Олександрович, начальник відділу 

архітектури, містобудування та житлово - комунального господарства 

Корюківської міської ради - головний архітектор Єрмоленко Яна Сергіївна. 

 

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович оголошує про відкриття сесії              

о 14 год. 00 хв. 

 

Порядок денний: 

 

1.Про внесення змін до деяких рішень міської ради. 

Інформує: начальник   відділу земельних ресурсів  та комунального майна  

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

  

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 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 тридцять четвертої 

позачергової сесії міської ради, запропонував головою лічильної комісії обрати 

Лебеха Віктора Миколайовича, секретарем лічильної комісії Карасьова 

Юрія Валентиновича. 

 Від депутатів пропозицій, змін, зауважень щодо складу комісії не 

надійшло. 

Пропозиція міського голови Ахмедова Ратана Ратановича щодо лічильної 

комісії у складі голови лічильної комісії Лебеха Віктора Миколайовича, 

секретаря  лічильної комісії Карасьова Юрія Валентиновича 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 

деяких рішень міської ради» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала 

присутніх  про  зміни, які пропонується внести до п. 7 рішення дев’ятнадцятої 

позачергової сесії Корюківської міської ради шостого скликання від16.07.2013 

р. «Про затвердження проектно-технічної документації із землеустрою та 

надання земельних ділянок в постійне користування», виклавши його в новій 

редакції, а саме: Дати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для подальшої передачі у постійне користування Державному 

підприємству «Холминський спиртовий завод» для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості площею орієнтовно 1,60 га, яка 

розташована по вул. Дудка, 46, м. Корюківка. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до деяких рішень міської ради» 

приймається одноголосно, (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

Всі питання порядку денного тридцять четвертої позачергової сесії 

міської ради сьомого скликання розглянуто. 

 Сесія оголошується закритою о 14 год. 15 хв.  

 

 

Міський голова                        Р.АХМЕДОВ 

 

 


