ПРОТОКОЛ
засідання першої сесії
Корюківської міської ради восьмого скликання
Дата: 02 грудня 2020 року
Час: 10.00 год.- 11.50 год.
Місце проведення: вул. Шевченка, буд. 60, м. Корюківка, приміщення
Корюківської районної ради
Сесію відкриває і веде голова Корюківської міської територіальної виборчої
комісії Корюківського району Чернігівської області Байдак Людмила
Володимирівна.
Всього до міської ради обрано 26 депутатів.
На першу сесію з’явилися і зареєструвалися міський голова та 26 депутатів
(список додається).
НА СЕСІЇ ПРИСУТНІ начальник юридичного відділу – державний
реєстратор виконавчого апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович,
головний спеціаліст юридичного відділу-державний реєстратор виконавчого
апарату міської ради Бабич Вікторія Сергіївна, державний реєстратор міської ради
Яковець Сергій Миколайович, в.о. старости Брецького старостинського округу –
Гончаренко Ірина Василівна, в.о. старости Хотіївського старостинського округу –
Пилипенко Раїса Григорівна, в.о. старости Рейментарівського старостинського
округу – Юденко Наталія Миколаївна, в.о. старости Тютюнницького
старостинського округу – Кучеренко Леонід Анатолійович, в.о. старости
Савинківського старостинського округу – Лісений Віктор Миколайович, в.о.
старости Сядринського старостинського округу – Кравченко Олена Василівна, в.о.
старости Забарівського старостинського округу – Козел Володимир Іванович, в.о.
старости Олександрівського старостинського округу – Редін Антон Леонідович, в.о.
старости Домашлинського старостинського округу – Єгунова Алла Іванівна,
редактора Корюківської районної газети "Маяк" - Гайова Ірина Андріївна,
громадськість
У відповідності до частини 2 статті 46 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» оголосила про відкриття голова Корюківської міської
територіальної виборчої комісії Корюківського району Чернігівської області
Байдак Людмила Володимирівна (далі- голова виборчої комісії) оголошує про
відкриття першої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання.
/Звучить Гімн України/.

Голова виборчої комісії зачитала інформацію про результати голосування з
виборів Корюківського міського голови в єдиному одномандатному виборчому
окрузі та визнання його повноважень, та внесла пропозицію прийняти рішення з
даного питання, а саме прийняти дану інформацію до відома.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про визнання повноважень Корюківського міського
голови» приймається одноголосно (матеріали додаються).
Голова виборчої комісії Байдак Людмила Володимирівна зачитала інформацію
про результати виборів депутатів Корюківської міської ради в єдиному
одномандатному виборчому окрузі
та визнання їх повноважень. Внесла
пропозицію прийняти рішення з даного питання, а саме прийняти дану інформацію
до відома.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про визнання повноважень депутатів Корюківської
міської ради» приймається одноголосно (матеріали додаються).
Голова виборчої комісії привітала міського голову та депутатів міської ради
восьмого скликання з обранням і висловленою довірою виборців. Побажала
виправдати їх сподівання, гідно виконати покладені державою обов’язки,
відстоювати всі законні права та інтереси жителів громади, в своїй діяльності
керуватися виключно законом, дотримуватися депутатської етики.
Відповідно до ч. 2 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» голова виборчої комісії передала повноваження щодо ведення сесії
міському голові Ахмедову Ратану Ратановичу .
Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович подякував жителям громади за
висловлену йому довіру, привітав депутатів із обранням та запропонував
затвердити порядок денний.
Порядок денний:
1. Про обрання секретаря міської ради.
Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович.
2. Про постійні комісії Корюківської міської ради восьмого скликання, їх
кількісний та персональний склад.
Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович.
3. Про затвердження Регламенту Корюківської міської ради восьмого скликання.
Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович.
4. Про затвердження на посади.
Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович.

5. Про умови оплати праці Корюківського міського голови та секретаря міської
ради.
Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович.
6. Про затвердження структури та штатної чисельності.
Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович.
7. Про утворення Відділу (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого
апарату Корюківської міської ради.
Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович.
8. Про створення Фінансового відділу Корюківської міської ради.
Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович.
9. Про створення Служби у справах дітей Корюківської міської ради.
Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович.
10. Про затвердження Протоколу про співробітництво.
Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович.
11. Про списання майна міської комунальної власності.
Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович.
12. Про затвердження Положення про виконавчий апарат міської ради та умов
оплати праці її працівників.
Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович.
13. Про затвердження на посади старости.
Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович.
14. Про затвердження Положення про старосту Корюківської міської ради.
Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович.
РІЗНЕ.
Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович запитав депутатів щодо
пропозицій, зауважень, запитань до запропонованого порядку денного.
Пропозицій, зауважень, запитань до запропонованого порядку денного у
депутатів не було.
Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем вноситься пропозиція
проголосувати за запропонований ним порядок денний. Порядок денний
затверджено 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. Для
розгляду питання РІЗНЕ до 30 хв. Перерву зробити через 2 години роботи на 10
хвилин (при необхідності).
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 першої сесії
Корюківської міської ради восьмого скликання , запропонував головою лічильної
комісії обрати Левченка Олександра Григоровича, секретарем лічильної комісії
Тарасенка Василя Олексійовича.
Від депутатів пропозицій, змін, зауважень щодо складу комісії не надійшло.
Пропозиція міського голови Ахмедова Ратана Ратановича щодо лічильної
комісії у складі голови лічильної комісії Левченка Олександра Григоровича,
секретаря лічильної комісії Тарасенка Василя Олексійовича підтримана
одноголосно (за - 27, проти - 0, утримався - 0, не голосував – 0).
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 обрання секретаря
ради» міського голову Ахмедова Ратана Ратановича, який повідомив, що відповідно
до ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропозицію щодо
кандидатури секретаря ради надає міський голова. В разі, якщо пропозиція не буде
підтримана, то не менш як половиною депутатів від загального складу ради
вноситься наступна кандидатура.
Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович запропонував обрати секретарем
міської ради Плющ Анастасію Вікторівну та ознайомив депутатів з автобіографією
кандидата.
Також міський голова повідомив, що голосування за кандидата на посаду
секретаря міської ради проводиться таємно та запропонував створити по цьому
питанню лічильну комісію у складі 5 осіб та включити до її складу запропонував до
складу лічильної комісії включити представників від кожної обраної до міської
ради партії, а саме депутатів: Бабича Сергія Володимировича, Михлін Юлію

Василівну, Мостовича Олега Сергійовича, Земляного Олега Васильовича,
Савицького Андрія Олександровича.
Пропозиція підтримана одноголосно.
Лічильна комісія по обранню секретаря міської ради приступає до роботи.
На час проведення першого засідання лічильної комісії оголошується
перерва.
Після засідання комісії:
ВИСТУПИВ: депутат міської ради Бабич Сергій Володимирович, який
ознайомив депутатів з результатами першого засідання лічильної комісії, а саме:
головою лічильної комісії обрано Бабича Сергія Володимировича, секретарем –
Михлін Юлію Василівну, затверджено форму бюлетеня та повідомив, що
голосування по обранню секретаря міської ради відбуватиметься в приміщенні
малої зали Корюківської районної ради.
Депутат міської ради Плющ Анастасія Вікторівна повідомила депутатів, що у
зв’язку з висуненням її кандидатури на посаду секретаря ради, вбачається конфлікт
інтересів.
На час голосування та підрахунку голосів оголошується перерва.
Після проведення голосування та підрахунку голосів:
СЛУХАЛИ: голову лічильної комісії Бабича Сергія Володимировича, який
довів до відома депутатів результати голосування по обранню секретаря ради, а
саме: на підставі таємного голосування секретарем міської ради більшістю голосів
обрано Плющ Анастасію Вікторівну (за − 26, проти − 1).
Секретар міської ради Плющ Анастасія Вікторівна подякувала кожному
депутату за виражену довіру і висловила впевненість в подальшій плідній співпраці.
СЛУХАЛИ: по другому питанню порядку денного «Про постійні комісії
Корюківської міської ради восьмого скликання, їх кількісний та персональний
склад» міського голову Ахмедова Ратана Ратановича.ВИРІШИЛИ: проєкт
рішення приймається за основу одноголосно.
Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про постійні комісії Корюківської міської ради восьмого
скликання, їх кількісний та персональний склад» приймається одноголосно
(рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ: по третьому питанню порядку денного «Про затвердження
Регламенту Корюківської міської ради восьмого скликання» міського голову
Ахмедова Ратана Ратановича.
ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно.
Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження Регламенту Корюківської міської ради
восьмого скликання» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного
голосування додаються).
СЛУХАЛИ: по четвертому питанню порядку денного «Про затвердження на
посади» міського голову Ахмедова Ратана Ратановича.
ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно.
Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження на посади» приймається одноголосно
(рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ: по п’ятому питанню порядку денного «Про умови оплати праці
Корюківського міського голови та секретаря міської ради» міського голову
Ахмедова Ратана Ратановича, який повідомив, що на підставі даного рішення
визначаються умови оплати праці міського голови та новообраного секретаря ради.
У зв’язку з цим відповідно до ст.591 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» виникає конфлікт інтересів. Зацікавлені особи мають право брати участь
в прийнятті рішення. Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович повідомив
депутатів про наявний конфлікт інтересів, зачитавши відповідне повідомлення
(повідомлення додається) .
ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ Анастасія Вікторівна повідомила про
конфлікт інтересів та зачитала відповідне повідомлення (повідомлення додається).
ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно.
Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про умови оплати праці Корюківського міського голови та
секретаря міської ради» приймається більшістю голосів (за – 25, проти – 0,
утрималися - 0, не голосували -2) (рішення, результати поіменного голосування
додаються).
СЛУХАЛИ: по шостому питанню порядку денного «Про затвердження структури
та штатної чисельності» міського голову Ахмедова Ратана Ратановича.
ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно.
Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження структури та штатної чисельності»
приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування
додаються).
СЛУХАЛИ: по сьомому питанню порядку денного «Про утворення Відділу
(Центру) надання адміністративних послуг виконавчого апарату Корюківської
міської ради» міського голову Ахмедова Ратана Ратановича.
ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно.
Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.

ВИРІШИЛИ: рішення «Про утворення Відділу (Центру) надання
адміністративних послуг виконавчого апарату Корюківської міської ради»
приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування
додаються).
СЛУХАЛИ: по восьмому питанню порядку денного «Про утворення Фінансового
відділу Корюківської міської ради» міського голову Ахмедова Ратана Ратановича.
ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно.
Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про утворення Фінансового відділу Корюківської міської
ради» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування
додаються).
СЛУХАЛИ: по дев’ятому питанню порядку денного «Про утворення Служби у
справах дітей Корюківської міської ради» міського голову Ахмедова Ратана
Ратановича.
ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно.
Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про утворення Служби у справах дітей Корюківської
міської ради» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного
голосування додаються).
СЛУХАЛИ: по десятому питанню порядку денного «Про затвердження протоколу
про співробітництво» міського голову Ахмедова Ратана Ратановича.
ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно.
Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження протоколу про співробітництво»
приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування
додаються).
СЛУХАЛИ: по одинадцятому питанню порядку денного «Про списання майна
міської комунальної власності» міського голову Ахмедова Ратана Ратановича.
ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно.
Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про списання майна міської комунальної власності»
більшістю голосів (за – 25, проти – 2, утрималися - 0, не голосували -0) (рішення,
результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ: по дванадцятому питанню порядку денного «Про затвердження
Положення про виконавчий апарат міської ради та умов оплати праці її
працівників» міського голову Ахмедова Ратана Ратановича.
ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно.

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження Положення про виконавчий апарат
міської ради та умов оплати праці її працівників» приймається одноголосно
(рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ: по тринадцятому питанню порядку денного «Про затвердження на
посади старости» міського голову Ахмедова Ратана Ратановича.
ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно.
Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження на посади старости» приймається
одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються).
СЛУХАЛИ: по чотирнадцятому питанню порядку денного «Про затвердження
Положення про старосту Корюківської міської ради» міського голову Ахмедова
Ратана Ратановича.
ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно.
Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.
ВИРІШИЛИ: рішення денного «Про затвердження Положення про старосту
Корюківської міської ради» приймається одноголосно (рішення, результати
поіменного голосування додаються).
По питанню РІЗНЕ виступів не було.
Всі питання порядку денного першої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання розглянуто.
Сесія оголошується закритою о 11 год.50 хв.
/Звучить Гімн України/.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

