ПРОТОКОЛ
засідання одинадцятої позачергової сесії
Корюківської міської ради восьмого скликання
Дата: 22 грудня 2021 року
Час: 08.00 год. – 08.30 год.
Місце проведення: вул. Бульварна, буд. 6, м. Корюківка, приміщення
Корюківської міської ради.
Сесію відкриває і веде Корюківський міський голова Ахмедов Ратан
Ратанович.
Всього до міської ради обрано 26 депутатів.
На одинадцяту позачергову сесію Корюківської міської ради восьмого
скликання з’явилися і зареєструвалися міський голова та 18 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 відділу
земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради
Скиба Тетяна Віталіївна, 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 загального
відділу виконавчого апарату міської ради Лимаренко Ніна Петрівна.
Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович оголошує про відкриття сесії о
08 год. 00 хв.
/Звучить гімн/
Порядок денний:
1. Про надання згоди на централізоване перерахування субвенції.
Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук
Олена Іванівна.
2. Про оренду майна міської комунальної власності
Інформує: головний спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального
майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна.
Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем вноситься пропозиція
проголосувати за запропонований ним порядок денний.
Порядок денний сесії приймається одноголосно.

Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем пропонується
затвердити 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.
Регламент роботи сесії приймається одноголосно.
Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем пропонується з метою
проведення поіменного голосування і визначення його результатів пропонується
обрати лічильну комісію у складі 2-х чоловік - голови та секретаря лічильної
комісії. Відповідно до списку депутатів, присутніх на засіданні одинадцятої
позачергової сесії Корюківської міської ради восьмого скликання, пропонується
головою лічильної комісії обрати Карасьова Юрія Валентиновича, секретарем
лічильної комісії Олійник Світлану Олександрівну.
Від депутатів пропозицій, змін, зауважень щодо складу комісії не
надійшло.
Пропозиція міського голови Ахмедова Ратана Ратановича щодо лічильної
комісії у складі голови лічильної Карасьова Юрія Валентиновича, секретаря
лічильної комісії Олійник Світлани Олександрівни 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 надання згоди на
централізоване перерахування субвенції» начальника Фінансового відділу
Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну, яка проінформувала
присутніх про те, що відповідно до пункту 16 Порядку та умов надання у 2021
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення
заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом
України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості
теплопостчальних та теплогенеруючих організацій та підприємств
централізованого водопостачання і водовідведення», затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 року № 1340, даним проєктом
рішення пропонується надати згоду Чернігівській обласній державній
адміністрації на централізоване перерахування субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що
підлягає врегулюванню згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на
врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючої
організацій та підприємств центрального водопостачання і водовідведення».
ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно.
Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання згоди на централізоване перерахування
субвенції» приймається одноголосно, як рішення міської ради (рішення,
результати поіменного голосування додаються).

СЛУХАЛИ: по другому питанню порядку денного «Про оренду майна міської
комунальної власності» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та
комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіну Людмилу
Михайлівну, яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши звернення
Квартирно-експлуатаційного відділу м. Чернігів від 21.12.2021 року № 3066,
лист ВОКМСТАС Корюківської міської ради від 21.12.2021 року № 01-12/765,
відповідно до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду
майна міської комунальної власності, затвердженої рішенням тридцять першої
сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 року № 831/VII, Постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 року № 483 «Деякі
питання оренди державного та комунального майна», Закону України «Про
оренду державного та комунального майна», враховуючи рішення сорокової
сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.08.2020 року № 840/VII «Про врегулювання відносин щодо оренди майна міської комунальної
власності Корюківської міської територіальної громади», даним проєктом
рішення пропонується: 1) передати в оренду без проведення аукціону нерухоме
майно комунальної власності Корюківської міської територіальної громади, що
перебуває на балансі Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської
міської ради, а саме: нежитлова будівля загальною площею 420,1 кв.м. та сарай
загальною площею 51,5 кв.м., що знаходяться за адресою: вул. Хмельницького
Б., буд. 4, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область; 2) включити
даний об’єкт до Переліку другого типу; 3) укласти з Квартирно-експлуатаційним
відділом м. Чернігів договір оренди нерухомого майна комунальної власності,
зазначеного в даному рішенні, під розміщення підрозділів Збройних Сил України
(ЗСУ), терміном на 5 років з орендною платою 1 (одна) гривня в рік; 4) визначити
Корюківську міську раду орендодавцем; 5) Відділу освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської ради – балансоутримувачу здійснити заходи щодо
підготовки об’єкта до передачі в оренду та Контролювати умови виконання
договору оренди.
ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно.
Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про оренду майна міської комунальної власності»
приймається одноголосно, як рішення міської ради (рішення, результати
поіменного голосування додаються).
Всі питання порядку денного одинадцятої позачергової сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання розглянуто.
Сесія оголошується закритою о 08 год. 30 хв.
/Звучить гімн/
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

