
ПРОТОКОЛ  
засідання тридцять восьмої позачергової сесії  

Корюківської міської ради сьомого скликання 

 

02 липня 2020 року  

 

 Всього до міської ради обрано 26 депутатів. 

 Зареєстровано для участі в роботі сесії 14 депутатів (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. 

 

У зв’язку з відрядженням міського голови Ахмедова Ратана Ратановича на 

засіданні головує секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна. 

  

Секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна оголошує про 

оголошує про відкриття сесії  о 08 год. 00 хв. 

 

Порядок денний: 

 
1.Про видобування корисних копалин місцевого значення. 

Інформує: перший заступник міського голови Савченко Олександр 

Миколайович. 

 

Секретарем міської ради Олійник Світланою Олександрівною вноситься 

пропозиція проголосувати за запропонований нею порядок денний. 

 Порядок денний сесії приймається одноголосно. 

 

Секретарем Олійник Світланою Олександрівною запропоновано 

наступний  регламент роботи : для інформації по питанню порядку денного до 

10 хвилин, для виступів до 5 хвилин, для повторних виступів до 3 хвилин.  

 

Від депутатів пропозицій та змін до регламенту роботи сесії не надійшло. 

 Регламент роботи сесії  приймається одноголосно. 

 

Секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна повідомила, 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 восьмої 

позачергової сесії запропонувала головою лічильної комісії обрати Земляного 

Олега Васильовича, секретарем  лічильної комісії Кугук Ірину Іванівну. 



 Від депутатів пропозицій, змін, зауважень щодо складу комісії не 

надійшло. 

 Пропозиція секретаря міської ради Олійник Світлани Олександрівни щодо 

лічильної комісії у складі голови лічильної комісії Земляного Олега 

Васильовича, секретаря лічильної комісії Кугук Ірини Іванівни підтримана 

одноголосно.  

 

Секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна запропонувала 

лічильній комісії зайняти визначене місце та приступити до виконання своїх 

обов’язків. 
 

СЛУХАЛИ: по першому питанню порядку денного «Про видобування корисних 

копалин місцевого значення» першого заступника міського голови Савченка 

Олександра Миколайовича, який повідомив присутнім  що з метою задоволення 

потреб жителів населених пунктів Корюківської міської територіальної громади, 

а також задля забезпечення належного стану благоустрою території  

пропонується надати право землевласнику на видобування корисних копалин 

місцевого значення на земельних ділянках комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про видобування корисних копалин місцевого 

значення» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

Всі питання порядку денного тридцять восьмої позачергової сесії міської 

ради сьомого скликання розглянуто. 

  

Сесія оголошується закритою о 08 год. 15 хв.  

 

 

Секретар міської ради       С.ОЛІЙНИК 
 

 

 


