
ПРОТОКОЛ  

засідання третьої позачергової сесії  

Корюківської міської ради восьмого скликання 

 

Дата: 08 лютого 2021 року 

Час: 10.00 год.- 10.30 год. 

Місце проведення: вул. Бульварна, буд. 6, м. Корюківка, сесійна зала 

Корюківської міської ради 

 

Сесію відкриває і веде Корюківський міський голова Ахмедов Ратан 

Ратанович. 

Всього до міської ради обрано 26 депутатів.  

На третю позачергову сесію Корюківської міської ради восьмого 

скликання з’явилися і зареєструвалися міський голова та 20 депутатів 

(список додається). 

 

На сесії присутні: перший заступник міського голови Савченко Олександр 

Миколайович, начальник фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук Олена Іванівна, начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій 

та туризму виконавчого апарату міської ради Кукуюк Оксана Леонідівна, 

начальник юридичного відділу - державний реєстратор виконавчого апарату 

міської ради Ващенко Іван Олександрович, головний спеціаліст відділу 

земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради 

Долбіна Людмила Михайлівна, начальник Відділу освіти, культури, молоді 

та спорту Корюківської міської ради Наумчик Ірина Володимирівна,  

 

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович оголошує про відкриття сесії 

о 10 год. 00 хв.. 

 

/Звучить гімн/ 

 

Порядок денний: 

1. Про внесення змін до рішення другої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 15.12.2020 року № 7-2/VIIІ «Про міський бюджет на 

2021 рік». 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук Олена Іванівна. 

 

2. Про викуп об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній 

власності фізичної особи. 

Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 

 

Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем вноситься 

пропозиція проголосувати за запропонований ним порядок денний. 

Голосування проводиться за допомогою СЕГ «Mobile-Rada». 



Порядок денний сесії приймається одноголосно. 

 

Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем пропонується 

затвердии регламент роботи сесії: для інформації по питаннях порядку 

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

хвилин. Перерву зробити через 2 години роботи на 10 хвилин (при 

необхідності). 

Від депутатів пропозицій до зміни регламенту роботи сесії не 

надійшло. 

Голосування проводиться за допомогою СЕГ «Mobile-Rada». 

Порядок денний сесії приймається одноголосно. 

 

Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем пропонується з 

метою здійснення контролю за використанням СЕГ «Mobile-Rada» обрати 

лічильну комісію у складі 2-х чоловік - голови та секретаря лічильної комісії. 

Відповідно до списку депутатів, присутніх на засіданні третьої позачергової 

сесії міської ради восьмого скликання, пропонується головою лічильної 

комісії обрати Тарасенка Василя Олексійовича, секретарем лічильної комісії 

Колобашкіну Наталію Миколаївну. 

 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 Колобашкіної Наталії Миколаївни 

підтримано одноголосно. 

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович запропонував лічильній 

комісії зайняти свої місця та приступити до виконання своїх обов’язків 

відповідно до Регламенту. 

 

СЛУХАЛИ: по першому питанню порядку денного «Про внесення 

змін до рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання 

від 15.12.2020 року № 7-2/VIIІ «Про міський бюджет на 2021 рік»» 

начальника фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену 

Іванівну.  

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до рішення другої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 15.12.2020 року                    

№ 7-2/VIIІ «Про міський бюджет на 2021 рік»» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по другому питанню порядку денного «Про викуп 

об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичної 

особи» міського голову Ахмедова Ратана Ратановича. 



ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про викуп об’єктів нерухомого майна, що 

перебувають у приватній власності фізичної особи» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

Всі питання порядку денного третьої позачергової сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання розглянуто. 

 

Сесія оголошується закритою о 10 год. 30 хв.  

 

/Звучить гімн/ 

 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 


