
ПРОТОКОЛ  
засідання тридцять сьомої позачергової сесії  

Корюківської міської ради сьомого скликання 

 

                                                                              25 червня 2020 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, начальник юридичного відділу-державний реєстратор міської 

ради Ващенко Іван Олександрович, начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Скиба Тетяна Віталіївна, представники ЗМІ. 

 

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович оголошує про відкриття сесії              

о 08 год. 00 хв. 

 

Порядок денний: 

 

1.Про внесення змін до рішення сьомої позачергової сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 21.06.2017 року «Про приведення у відповідність 

до чинного законодавства деяких рішень міської ради у зв’язку з прийняттям 

постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 353». 

Інформує : міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 

 

2.Про сприяння житловому будівництву. 

Інформує : начальник юридичного відділу-державний реєстратор міської ради 

Ващенко Іван Олександрович. 

 

3.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки для передачі у комунальну власність. 

Інформує :начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

4.Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки. 

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 сьомої 

позачергової сесії міської ради, запропонував головою лічильної комісії обрати 

Тарасенка Василя Олексійовича, секретарем лічильної комісії Рачека Анатолія 

Євгеновича. 

 Від депутатів пропозицій, змін, зауважень щодо складу комісії не 

надійшло. 

Пропозиція міського голови Ахмедова Ратана Ратановича щодо лічильної 

комісії у складі голови лічильної комісії Тарасенка Василя Олексійовича, 

секретаря лічильної комісії Рачека Анатолія Євгеновича 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 сьомої позачергової сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 21.06.2017 року «Про приведення у відповідність до чинного 

законодавства деяких рішень міської ради у зв’язку з прийняттям постанови 

Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 353» міського голову 

Ахмедова Ратана Ратановича, який  проінформував присутніх про зміни,  які  

вносяться до рішення  сьомої позачергової сесії Корюківської міської ради від 

21 червня 2017 року у зв’язку із останніми змінами внесеними постановою 

Кабінету Міністрів України № 441 від 03 червня 2020 року.  

ВИСТУПИЛИ: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович повідомив депутатів 

про наявний у нього конфлікт інтересів у зв’язку з прийняттям даного рішення, 

яким встановлюється посадовий оклад та матеріальне стимулювання 

(преміювання) міського голови Корюківської міської ради (повідомлення 

додається).  

Секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна повідомила 

депутатів про наявний у неї конфлікт інтересів конфлікт інтересів у зв’язку з 

прийняттям даного рішення, яким визначається матеріальне стимулювання 

(преміювання) секретаря міської  ради (повідомлення додається).  



ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до рішення сьомої позачергової 

сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 21.06.2017 року «Про 

приведення у відповідність до чинного законодавства деяких рішень міської 

ради у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 24 

травня 2017 року № 353» приймається більшістю голосів (за – 16, проти - 0, 

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

додаються). 

 

На засідання сесії прибули депутати міської ради: Шматок Геннадій 

Павлович та Лашко Максим Борисович. 

 

СЛУХАЛИ: по другому питанню порядку денного «Про сприяння житловому 

будівництву» начальника юридичного відділу-державного реєстратора міської 

ради Ващенка Івана Олександровича, який проінформував присутніх про те, що 

з метою сприяння житловому будівництву в місті Корюківка та забезпечення 

житлом пільгових категорій населення пропонується звернутись до 

Міжнародного виконавчого комітету, Благодійного фонду «Сприяння реалізації 

проектів економічного зростання та соціального захисту громадян України» з 

клопотанням щодо добудови житлового будинку по вул. Бульварна, 43,                          

м. Корюківка, а також пропонується уповноважити посадових осіб 

Корюківської міської ради на підписання від її імені угоди про співробітництво 

з вищезазначеним фондом. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про сприяння житловому будівництву» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по третьому питанню порядку денного «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки для передачі у комунальну власність» начальника відділу 

земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну, яка повідомила депутатів про те, що розроблено технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,0342 га., яка передається у 

комунальну власність Корюківської міської територіальної громади для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови . Земельна 

ділянка розташована за адресою: м. Корюківка, вул. Вокзальна, 9 А.  

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 

передачі у комунальну власність» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 



СЛУХАЛИ: по четвертому питанню порядку денного «Про надання дозволу на 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки» начальника відділу 

земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну, яка проінформувала присутніх про клопотання товариства з 

обмеженою відповідальністю «КОРФАД» щодо  надання їм дозволу на 

проведення експертної грошової оцінки орендованої земельної ділянки для 

подальшого придбання її у власність по вул. Індустріальна, 20 в м. Корюківка, 

площею 2,1499 га, цільове призначення – для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості . 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

Всі питання порядку денного тридцять сьомої позачергової сесії міської 

ради сьомого скликання розглянуто. 

  

Сесія оголошується закритою о 08 год. 20 хв.  

 

 

Міський голова              Р.АХМЕДОВ 
 

 

 


