
ПРОТОКОЛ  

засідання тринадцятої чергової сесії  

Корюківської міської ради восьмого скликання 

 

Дата: 30 червня 2022 року 

Час: 10.00 год. – 10.55 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 тринадцяту чергову 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, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Биков 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 

Бабич Вікторія Сергіївна, 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, начальник 

загального відділу виконавчого апарату міської ради Лимаренко Ніна Петрівна, 

начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер 

виконавчого апарату міської ради Кожема Оксана Миколаївна, начальник 

Відділу архітектури та житлово-комунального господарства – головний 

архітектор Корюківської міської ради Лихотинська Лілія Анатоліївна, 

начальник. 

 

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович оголошує про відкриття сесії о 

10 год. 00 хв.. 

 

/Лунає Державний Гімн України/ 

 

Порядок денний: 

 

1. Про звіти старост старостинських округів Корюківської міської ради. 

Інформує: секретар міської ради Плющ Анастасія Вікторівна. 

 



2. Про внесення змін та доповнень до програм. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

3. Про затвердження програми. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

4. Про звіт про виконання міського бюджету за 2021 рік. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

5. Про звіт про виконання бюджету Корюківської міської територіальної 

громади за І квартал 2022 року. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

6. Про внесення змін до рішення десятої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 10 грудня 2021 року № 4-10/VIII «Про бюджет 

Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 

25507000000)». 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

7. Про затвердження звіту про виконання Програми компенсації затрат КП 

«Корюківкаводоканал» на очистку притоків додаткових вод до системи 

централізованого водовідведення в м.Корюківка на 2021 рік. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

8. Про затвердження звіту про виконання Програми призначення і виплати 

компенсації фізичним особам, які надають  соціальні послуги на 2021 рік. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

9. Про затвердження звіту про виконання Програми модернізації систем 

цілісного майнового комплексу по теплопостачанню м.Корюківка на 2019-2021 

роки. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

10. Про затвердження звіту про виконання Програми «Нагородження 

відзнаками Корюківської міської ради на 2019-2021 роки». 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 



11. Про затвердження звіту про виконання Програми «Перевезення пасажирів 

по місту Корюківка на 2019-2021 роки». 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

12. Про затвердження звіту про виконання Програми придбання в міську 

комунальну власність Корюківської міської ради земельних ділянок та інших 

об’єктів нерухомого майна на 2021 рік. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

13. Про затвердження звіту про виконання Програми «Соціальний захист 

окремих категорій населення на 2019-2021 роки». 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

14. Про затвердження звіту про виконання Програми фінансової підтримки 

розвитку Системи дистанційного обслуговування клієнтів Казначейства через 

програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства- Казначейство», 

удосконалення роботи ПТК «Є-Звітність» та поліпшення матеріально – 

технічного забезпечення Управління Державної казначейської служби України 

у Корюківському районі Чернігівської області на 2021 рік. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

15. Про затвердження звіту про виконання Програми покращення матеріально-

технічної бази Корюківського РТЦКтаСП, проведення мобілізаційної 

підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов’язаних із 

виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на строкову 

військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань 

на 2021 рік.  

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

16. Про затвердження звіту про виконання Програми «Безпечне правосуддя на 

території Корюківської міської ради на 2021 рік». 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

17. Про затвердження звіту про виконання Програми підтримки сталого 

функціонування та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної 

медико-санітарної допомоги на території Корюківської територіальної громади  

на 2019-2021 роки. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 



18. Про затвердження звіту про виконання Програми поліпшення покриття 

доріг та проїздів у житловій забудові Корюківської територіальної громади на 

2019-2021 роки. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

19. Про затвердження звіту про виконання Комплексної програми профілактики 

правопорушень на 2019-2021 роки. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

20. Про затвердження звіту виконання Програми інформатизації Корюківської 

міської територіальної громади на 2019-2021 роки. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

21. Про затвердження звіту про виконання Програми фінансової підтримки 

районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 

«Корюківкаліс» на 2021 рік. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

22. Про затвердження звіту про виконання Програми раціонального 

використання та охорони водних ресурсів Корюківської міської ради на 2019-

2021 роки. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

23. Про затвердження звіту про виконання Програми «Поводження з твердими 

побутовими відходами в Корюківській міській територіальній громаді на 2019-

2021 роки». 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

24. Про норматив та порядок відрахування частини прибутку підприємств 

міської комунальної власності. 

Інформує: начальник юридичного відділу – державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради Бабич Вікторія Сергіївна. 

 

25. Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових 

програм в Корюківській міській територіальній громаді. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 



26. Про Порядок складання, затвердження та контролю за виконанням 

фінансових планів комунальних підприємств Корюківської міської ради. 

Інформує: секретар міської ради Плющ Анастасія Вікторівна. 

 

27. Про внесення змін до рішення сьомої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 08.07.2021 року № 8-7/VIII «Про встановлення 

місцевих податків і зборів на території Корюківської міської територіальної 

громади». 

Інформує: начальник юридичного відділу – державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради Бабич Вікторія Сергіївна. 

 

28. Про затвердження Комунікаційної стратегії на 2022-2024 роки. 

Інформує: начальник загального відділу виконавчого апарату міської ради 

Лимаренко Ніна Петрівна. 

 

29. Про внесення змін до рішень Корюківської міської ради щодо умов оплати 

праці працівників. 

Інформує: начальник загального відділу виконавчого апарату міської ради 

Лимаренко Ніна Петрівна. 

 

30. Про затвердження на посаду. 

Інформує: начальник загального відділу виконавчого апарату міської ради 

Лимаренко Ніна Петрівна. 

 

31. Про затвердження структури та штатної чисельності. 

Інформує: начальник загального відділу виконавчого апарату міської ради 

Лимаренко Ніна Петрівна. 

 

32. Про затвердження Переліків майна комунальної власності Корюківської 

міської територіальної громади. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

33. Про прийняття майна у комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

34. Про передачу майна міської комунальної власності. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

35. Про оренду майна міської комунальної власності. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 



36. Про внесення змін до деяких рішень міської ради із земельних питань. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

37. Про дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

земельної частки (паю). 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

38. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

земельної частки (паю). 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

39. Про затвердження документації із землеустрою щодо оформлення права 

комунальної власності. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

40. Про внесення змін до діючих договорів оренди земельних ділянок 

комунальної власності. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

41. Про надання земельних ділянок в оренду (суборенду). 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

42. Про розірвання та поновлення договорів оренди (суборенди) землі. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

43. Про продовження терміну дії технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель населених пунктів Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

44. Про затвердження детальних планів території. 

Інформує: начальник відділу архітектури та житлово-комунального 

господарства – головний архітектор Корюківської міської ради Лихотинська 

Лілія Анатоліївна. 

 



45. Про внесення змін до Положення про призначення одноразової грошової 

стипендії обдарованим і талановитим учням (вихованцям) навчальних закладів 

Корюківської міської ради та щорічної премії педагогічним працівникам 

навчальних закладів Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради Наумчик Ірина Володимирівна. 

 

46. Про внесення змін до установчих документів. 

Інформує: секретар міської ради Плющ Анастасія Вікторівна. 

 

47. Про надання дозволу на укладання договору фінансового лізингу КП 

«Корюківкаводоканал». 

Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 

  

48. Про надання дозволу РКСЛП «Корюківкаліс» на отримання овердрафту на 

поточний рахунок. 

Інформує: секретар міської ради Плющ Анастасія Вікторівна. 

 

49. Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету міської 

ради. 

Інформує: секретар міської ради Плющ Анастасія Вікторівна. 

 

50. Про затвердження рішень виконавчого комітету Корюківської міської ради. 

Інформує: секретар міської ради Плющ Анастасія Вікторівна. 

 

РІЗНЕ. 

 

Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем вноситься пропозиція 

проголосувати за запропонований ним порядок денний. Голосування 

проводиться за допомогою СЕГ «Mobile-Rada». 

Порядок денний пленарного засідання сесії приймається більшістю голосів 

(за - 20, проти - 0, утримався - 1, не голосував - 0). 

 

Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем пропонується 

затвердити регламент роботи пленарного засідання сесії: 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). 

Від депутатів пропозицій до зміни регламенту роботи сесії не надійшло. 

Голосування проводиться за допомогою СЕГ «Mobile-Rada». 

Регламент роботи сесії приймається більшістю голосів (за - 21, проти - 0, 

утримався - 0, не голосував - 0). 

 

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 тринадцятої чергової сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання, пропонується головою 

лічильної комісії обрати Олійник Світлану Олександрівну, 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 Олійник Світлани Олександрівни, секретаря 

лічильної комісії Колобашкіної Наталії Миколаївни підтримано більшістю 

голосів (за - 21, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 0). 

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович запропонував лічильній комісії 

приступити до виконання своїх обов’язків відповідно до Регламенту. 

 

СЛУХАЛИ: по першому питанню порядку денного «Про звіти старост 

старостинських округів Корюківської міської ради» секретаря міської ради 

Плющ Анастасію Вікторівну.  

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про звіти старост старостинських округів 

Корюківської міської ради» приймається одноголосно (за - 21, проти - 0, 

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

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по другому питанню порядку денного «Про внесення змін та 

доповнень до програм» начальника Фінансового відділу Корюківської міської 

ради Барсук Олену Іванівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається одноголосно. Зміни та поправки до 

проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін та доповнень до програм» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по третьому питанню порядку денного «Про затвердження 

програми» 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 затвердження програми» приймається більшістю 

голосів (за - 20, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 1) (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по четвертому питанню порядку денного «Про звіт про виконання 

міського бюджету за 2021 рік» начальника Фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук Олену Іванівну. 



ВИСТУПИЛИ: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович, який повідомив про 

конфлікт інтересів так як даним рішенням затверджується розпорядження, на 

підставі якого було виплачено йому матеріальну допомогу на оздоровлення та 

зачитав відповідне повідомлення. 

Секретар міської ради Плющ Анастасія Вікторівна, яка повідомила про 

конфлікт інтересів так як даним рішенням затверджується розпорядження, на 

підставі якого було виплачено їй матеріальну допомогу на оздоровлення та 

зачитала відповідне повідомлення.  

Депутатки Корюківської міської ради восьмого скликання Олійник Світлана 

Олександрівна, Михліна Юлія Василівна, Наумовець Маргарита Василівна, 

Пінченко Валентина Василівна, які повідомили про конфлікт інтересів так як 

даним рішенням затверджуються розпорядження міського голови, що були 

прийняті в міжсесійний період, відповідно до яких, їм, як працівникам апарату 

виконавчого апарату Корюківської міської ради надавалася премія та зачитали 

відповідні повідомлення.  

У зв’язку з цим та відповідно до ст.59
1
 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» у них наявний конфлікт інтересів і вони не 

прийматимуть участь у голосуванні (повідомлення додаються). 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про звіт про виконання міського бюджету за 2021 рік» 

приймається більшістю голосів (за - 15, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 

6) (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по п’ятому питанню порядку денного «Про звіт про виконання 

бюджету Корюківської міської територіальної громади за І квартал 2022 року» 

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 звіт про виконання бюджету Корюківської міської 

територіальної громади за І квартал 2022 року» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по шостому питанню порядку денного «Про внесення змін до 

рішення десятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 10 

грудня 2021 року № 4-10/VIII «Про бюджет Корюківської міської 

територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 25507000000)»» 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 десятої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 10 грудня 2021 року № 4-

10/VIII «Про бюджет Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік 



(код бюджету 25507000000)»» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сьомому питанню порядку денного «Про затвердження звіту 

про виконання Програми компенсації затрат КП «Корюківкаводоканал» на 

очистку притоків додаткових вод до системи централізованого водовідведення 

в м. Корюківка 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 затвердження звіту про виконання Програми 

компенсації затрат КП «Корюківкаводоканал» на очистку притоків додаткових 

вод до системи централізованого водовідведення в м.Корюківка на 2021 рік» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по восьмому питанню порядку денного «Про затвердження звіту 

про виконання Програми призначення і виплати компенсації фізичним особам, 

які надають  соціальні послуги 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 затвердження звіту про виконання Програми 

призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають  соціальні 

послуги на 2021 рік» приймається більшістю голосів (за - 20, проти - 0, 

утримався - 0, не голосував - 1) (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по дев’ятому питанню порядку денного «Про затвердження звіту 

про виконання Програми модернізації систем цілісного майнового комплексу 

по теплопостачанню м.Корюківка на 2019-2021 роки» 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 затвердження звіту про виконання Програми 

модернізації систем цілісного майнового комплексу по теплопостачанню 

м.Корюківка на 2019-2021 роки» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по десятому питанню порядку денного «Про затвердження звіту 

про виконання Програми «Нагородження відзнаками Корюківської міської ради 

на 2019-2021 роки»» 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 затвердження звіту про виконання Програми 

«Нагородження відзнаками Корюківської міської ради на 2019-2021 роки»» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по одинадцятому питанню порядку денного «Про затвердження 

звіту про виконання Програми «Перевезення пасажирів по місту Корюківка на 

2019-2021 роки»» 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 затвердження звіту про виконання Програми 

«Перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2019-2021 роки»» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по дванадцятому питанню порядку денного «Про затвердження 

звіту про виконання Програми придбання в міську комунальну власність 

Корюківської міської ради земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого 

майна 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 затвердження звіту про виконання Програми 

придбання в міську комунальну власність Корюківської міської ради земельних 

ділянок та інших об’єктів нерухомого майна на 2021 рік» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тринадцятому питанню порядку денного «Про затвердження 

звіту про виконання Програми «Соціальний захист окремих категорій 

населення на 2019-2021 роки»» 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 затвердження звіту про виконання Програми 

«Соціальний захист окремих категорій населення на 2019-2021 роки»» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по чотирнадцятому питанню порядку денного «Про затвердження 

звіту про виконання Програми фінансової підтримки розвитку Системи 

дистанційного обслуговування клієнтів Казначейства через програмно-

технічний комплекс «Клієнт Казначейства- Казначейство», удосконалення 

роботи ПТК «Є-Звітність» та поліпшення матеріально – технічного 

забезпечення Управління Державної казначейської служби України у 



Корюківському районі Чернігівської області 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 затвердження звіту про виконання Програми 

фінансової підтримки розвитку Системи дистанційного обслуговування 

клієнтів Казначейства через програмно-технічний комплекс «Клієнт 

Казначейства- Казначейство», удосконалення роботи ПТК «Є-Звітність» та 

поліпшення матеріально – технічного забезпечення Управління Державної 

казначейської служби України у Корюківському районі Чернігівської області на 

2021 рік» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по п’ятнадцятому питанню порядку денного «Про затвердження 

звіту про виконання Програми покращення матеріально-технічної бази 

Корюківського РТЦКтаСП, проведення мобілізаційної підготовки місцевого 

значення та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового 

обов’язку, призовом громадян України на строкову військову службу до лав 

Збройних Сил України та інших військових формувань 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 затвердження звіту про виконання Програми 

покращення матеріально-технічної бази Корюківського РТЦКтаСП, проведення 

мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, 

пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України 

на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших 

військових формувань на 2021 рік» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по шістнадцятому питанню порядку денного «Про затвердження 

звіту про виконання Програми «Безпечне правосуддя на території Корюківської 

міської ради 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 затвердження звіту про виконання Програми 

«Безпечне правосуддя на території Корюківської міської ради на 2021 рік»» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сімнадцятому питанню порядку денного «Про затвердження 

звіту про виконання Програми підтримки сталого функціонування та 

модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної 

допомоги на території Корюківської територіальної громади  на 2019-2021 



роки» 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 затвердження звіту про виконання Програми 

підтримки сталого функціонування та модернізації матеріально-технічної бази 

закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Корюківської 

територіальної громади на 2019-2021 роки» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по вісімнадцятому питанню порядку денного «Про затвердження 

звіту про виконання Програми поліпшення покриття доріг та проїздів у 

житловій забудові Корюківської територіальної громади на 2019-2021 роки» 

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 затвердження звіту про виконання Програми 

поліпшення покриття доріг та проїздів у житловій забудові Корюківської 

територіальної громади на 2019-2021 роки» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по дев’ятнадцятому питанню порядку денного «Про затвердження 

звіту про виконання Комплексної програми профілактики правопорушень на 

2019-2021 роки» 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 затвердження звіту про виконання Комплексної 

програми профілактики правопорушень на 2019-2021 роки» приймається 

більшістю голосів (за - 20, проти - 0, утримався - 1, не голосував - 0) (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцятому питанню порядку денного «Про затвердження звіту 

виконання Програми інформатизації Корюківської міської територіальної 

громади на 2019-2021 роки» 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 затвердження звіту виконання Програми 

інформатизації Корюківської міської територіальної громади на 2019-2021 

роки» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 



СЛУХАЛИ: по двадцять першому питанню порядку денного «Про 

затвердження звіту про виконання Програми фінансової підтримки районного 

комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 

«Корюківкаліс» 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 затвердження звіту про виконання Програми 

фінансової підтримки районного комунального спеціалізованого 

лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» на 2021 рік» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцять другому питанню порядку денного «Про 

затвердження звіту про виконання Програми раціонального використання та 

охорони водних ресурсів Корюківської міської ради на 2019-2021 роки» 

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 затвердження звіту про виконання Програми 

раціонального використання та охорони водних ресурсів Корюківської міської 

ради на 2019-2021 роки» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцять третьому питанню порядку денного «Про 

затвердження звіту про виконання Програми «Поводження з твердими 

побутовими відходами в Корюківській міській територіальній громаді на 2019-

2021 роки»» 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 затвердження звіту про виконання Програми 

«Поводження з твердими побутовими відходами в Корюківській міській 

територіальній громаді на 2019-2021 роки»» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцять четвертому питанню порядку денного «Про норматив 

та порядок відрахування частини прибутку підприємств міської комунальної 

власності» начальника юридичного відділу – державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Бабич Вікторію Сергіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про норматив та порядок відрахування частини 

прибутку підприємств міської комунальної власності» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 



СЛУХАЛИ: по двадцять п’ятому питанню порядку денного «Про Порядок 

розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм в 

Корюківській міській територіальній громаді» 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 Порядок розроблення, затвердження та виконання 

міських цільових програм в Корюківській міській територіальній громаді» 

приймається більшістю голосів (за - 20, проти - 0, утримався - 1, не голосував - 

0) (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцять шостому питанню порядку денного «Про Порядок 

складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів 

комунальних підприємств Корюківської міської ради» секретаря міської ради 

Плющ Анастасію Вікторівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про Порядок складання, затвердження та контролю за 

виконанням фінансових планів комунальних підприємств Корюківської міської 

ради» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцять сьомому питанню порядку денного «Про внесення 

змін до рішення сьомої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

08.07.2021 року № 8-7/VIII «Про встановлення місцевих податків і зборів на 

території Корюківської міської територіальної громади»» начальника 

юридичного відділу – державний реєстратор виконавчого апарату міської ради 

Бабич Вікторію Сергіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до рішення сьомої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 08.07.2021 року № 8-7/VIII 

«Про встановлення місцевих податків і зборів на території Корюківської 

міської територіальної громади»» приймається більшістю голосів (за - 20, проти 

- 0, утримався - 0, не голосував - 1) (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцять восьмому питанню порядку денного «Про 

затвердження Комунікаційної стратегії на 2022-2024 роки» начальника 

загального відділу виконавчого апарату міської ради Лимаренко Ніну Петрівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження Комунікаційної стратегії на 2022-

2024 роки.» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 



СЛУХАЛИ: по двадцять дев’ятому питанню порядку денного «Про внесення 

змін до рішень Корюківської міської ради щодо умов оплати праці працівників» 

начальника загального відділу виконавчого апарату міської ради Лимаренко 

Ніну Петрівну. 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович, який повідомив про 

конфлікт інтересів та зачитав відповідне повідомлення, так як даним рішенням 

пропонується внести зміни в умови оплати праці та преміювання міського 

голови. 

Секретар міської ради Плющ Анастасія Вікторівна, яка повідомила про 

конфлікт інтересів та зачитала відповідне повідомлення, так як даним рішенням 

пропонується внести зміни в умови оплати праці та преміювання секретаря 

міської ради. 

У зв’язку з цим та відповідно до ст.59
1
 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» у них наявний конфлікт інтересів і вони не 

прийматимуть участь у голосуванні (повідомлення додаються). 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до рішень Корюківської міської 

ради щодо умов оплати праці працівників» приймається більшістю голосів (за - 

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

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцятому питанню порядку денного «Про затвердження на 

посаду» начальника загального відділу виконавчого апарату міської ради 

Лимаренко Ніну Петрівну. 

ВИСТУПИЛИ: депутат Корюківської міської ради восьмого скликання Бабич 

Сергій Володимирович, який повідомив про конфлікт інтересів та зачитав 

відповідне повідомлення, так як даним рішенням пропонується затвердити його 

на посаду начальника комунального підприємства. 

У зв’язку з цим та відповідно до ст.59
1
 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» у нього наявний конфлікт інтересів і він не 

прийматиме участь у голосуванні (повідомлення додається). 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження на посаду» приймається більшістю 

голосів (за - 20, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 1) (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять першому питанню порядку денного «Про 

затвердження структури та штатної чисельності» начальника загального відділу 

виконавчого апарату міської ради Лимаренко Ніну Петрівну. 

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 тридцять другому питанню порядку денного «Про 

затвердження Переліків майна комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіну Людмилу 

Михайлівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження Переліків майна комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять третьому питанню порядку денного «Про прийняття 

майна у комунальну власність Корюківської міської територіальної громади» 

головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про прийняття майна у комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять четвертому питанню порядку денного «Про передачу 

майна міської комунальної власності» головного спеціаліста відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіну 

Людмилу Михайлівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про передачу майна міської комунальної власності» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять п’ятому питанню порядку денного «Про оренду 

майна міської комунальної власності» головного спеціаліста відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіну 

Людмилу Михайлівну. 

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 (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 



СЛУХАЛИ: по тридцять шостому питанню порядку денного «Про внесення 

змін до деяких рішень міської ради із земельних питань» начальника відділу 

земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради 

Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до деяких рішень міської ради із 

земельних питань» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять сьомому питанню порядку денного «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) земельної частки 

(паю)» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про дозвіл на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) земельної частки (паю)» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять восьмому питанню порядку денного «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) земельної частки 

(паю)» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

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 земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) земельної частки (паю)» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять дев’ятому питанню порядку денного «Про 

затвердження документації із землеустрою щодо оформлення права 

комунальної власності» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження документації із землеустрою щодо 

оформлення права комунальної власності» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 



СЛУХАЛИ: по сороковому питанню порядку денного «Про внесення змін до 

діючих договорів оренди земельних ділянок комунальної власності» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до діючих договорів оренди 

земельних ділянок комунальної власності» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок першому питанню порядку денного «Про надання 

земельних ділянок в оренду (суборенду)» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу 

Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання земельних ділянок в оренду (суборенду)» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок другому питанню порядку денного «Про розірвання та 

поновлення договорів оренди (суборенди) землі» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу 

Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про розірвання та поновлення договорів оренди 

(суборенди) землі» одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок третьому питанню порядку денного «Про продовження 

терміну дії технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів Корюківської міської ради» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу 

Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про продовження терміну дії технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Корюківської міської 

ради» одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок четвертому питанню порядку денного «Про 

затвердження детальних планів території» начальника відділу архітектури та 

житлово-комунального господарства – головного архітектора Корюківської 

міської ради Лихотинську Лілію Анатоліївну. 



ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження детальних планів території» 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок п’ятому питанню порядку денного «Про внесення змін 

до Положення про призначення одноразової грошової стипендії обдарованим і 

талановитим учням (вихованцям) навчальних закладів Корюківської міської 

ради та щорічної премії педагогічним працівникам навчальних закладів 

Корюківської міської ради» начальника Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради Наумчик Ірину Володимирівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до Положення про призначення 

одноразової грошової стипендії обдарованим і талановитим учням 

(вихованцям) навчальних закладів Корюківської міської ради та щорічної 

премії педагогічним працівникам навчальних закладів Корюківської міської 

ради» одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок шостому питанню порядку денного «Про внесення змін 

до установчих документів» секретаря міської ради Плющ Анастасію 

Вікторівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до установчих документів» 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок сьомому питанню порядку денного «Про надання 

дозволу на укладання договору фінансового лізингу КП 

«Корюківкаводоканал»» міського голову Ахмедова Ратана Ратановича. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу на укладання договору 

фінансового лізингу КП «Корюківкаводоканал»» одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок восьмому питанню порядку денного «Про надання 

дозволу РКСЛП «Корюківкаліс» на отримання овердрафту на поточний 

рахунок» секретаря міської ради Плющ Анастасію Вікторівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу РКСЛП «Корюківкаліс» на 

отримання овердрафту на поточний рахунок» одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 



СЛУХАЛИ: по сорок дев’ятому питанню порядку денного «Про внесення змін 

до персонального складу виконавчого комітету міської ради» секретаря міської 

ради Плющ Анастасію Вікторівну. 

ВИСТУПИЛИ: депутат Корюківської міської ради восьмого скликання Бабич 

Сергій Володимирович, який повідомив про конфлікт інтересів та зачитав 

відповідне повідомлення, так як даним рішенням пропонується включити до 

складу виконавчого комітету Корюківської міської ради близьку йому особу – 

доньку Бабич Вікторію Сергіївну. 

У зв’язку з цим та відповідно до ст.59
1
 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» у нього наявний конфлікт інтересів і він не 

прийматиме участь у голосуванні (повідомлення додається). 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до персонального складу 

виконавчого комітету міської ради» приймається більшістю голосів (за - 20, 

проти - 0, утримався - 0, не голосував - 1) (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по п’ятдесятому питанню порядку денного «Про затвердження 

рішень виконавчого комітету Корюківської міської ради» на отримання 

овердрафту на поточний рахунок» секретаря міської ради Плющ Анастасію 

Вікторівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження рішень виконавчого комітету 

Корюківської міської ради» приймається більшістю голосів (за - 20, проти - 0, 

утримався - 0, не голосував - 1) (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

По питанню РІЗНЕ виступив: 

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович, який проінформував депутатів про 

те, що 24.02.2022 року після початку повномасштабної військової агресії 

російської федерації проти українського народу до Корюківської міської ради 

надійшли заяви від депутатів міської ради Мостовича Олега Сергійовича та 

Купрієнка Леоніда Миколайовича, які засуджують дії агресора та повідомили 

про вихід з фракції Чернігівської регіональної організації політичної партії 

«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖИТТЯ» в Корюківській міській раді. 

Надали відповідні зави та протокол. 

На виконання розділу «Депутатські групи та фракції» Регламенту 

Корюківської міської ради восьмого скликання довів до відома депутатів 

інформацію про припинення діяльності даної фракції.  

Також проінформував присутніх проте, що 20 червня 2022 року Урядом 

внесено до Верховної Ради України законопроєкт № 7476 «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо наслідків ухвалення судом рішення про 

заборону політичної партії для статусу депутатів місцевих рад». Даний 



законопроєкт може ускладнити або навіть паралізувати роботу місцевого 

самоврядування. Тому було надіслано відповідний лист до Асоціації міст 

України щодо врахування при розгляді даного законопроєкту таких 

проблемних моментів як те, що дострокове припинення повноважень депутатів 

обраних від окремих політичних сил матиме наслідком ряд проблемних питань 

у діяльності місцевого самоврядування: 

1. Депутати місцевих рад працюють на громадських засадах, багато з них 

задіяні в роботі критичної інфраструктури (наприклад, лікарі) та, відповідно, не 

завжди мають можливість бути присутніми на засіданнях відповідних рад, що 

ставить під загрозу роботу такого засідання та/або наявного кворуму під час 

голосування. 

2. Для ухвалення місцевою радою рішень з окремих питань необхідно не 

просту, а абсолютну більшість (2/3 від складу). 

3. На розгляд ради можуть бути винесені питання, що тягнуть за собою 

виникнення конфлікту інтересів у деяких депутатів ради. Участі в голосуванні 

такі депутати не беруть, тому навіть присутність необхідного кворуму на 

засіданні ради не дає можливість ухвалювати рішення. 

Таким чином, місцеві ради, які мають в своєму складі депутатів обраних за 

партійними списками забороненої в Україні ОПЗЖ відчуватимуть труднощі в 

роботі, а багато з них будуть по суті паралізовані.  

Введення у громадах, де паралізована робота рад, відповідних 

адміністрацій та оголошення після завершення воєнного стану дострокових 

виборів є абсолютно нелогічним, адже таким чином порушуються права 

громадян, які обрали свій представницький орган і який працює. 

Чергове застосування колективної відповідальності замість персональної 

може призвести до негативних наслідків в стабільному функціонування 

державного механізму. 

Було запропоновано компромісний варіант - припинення мандату депутата 

місцевої ради, за умови, що на момент висування забороненою партією 

Опозиційна платформа за життя такий кандидат перебував у складі цієї партії, 

або зменшення кількості депутатів у складі такої ради для подальшого 

забезпечення кворуму. 

 

Всі питання порядку денного тринадцятої чергової сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання розглянуто. 

 

Сесія оголошується закритою о 10 год. 55 хв.  

 

/Лунає Державний Гімн України/ 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 


