
ПРОТОКОЛ  

засідання чотирнадцятої позачергової сесії  

Корюківської міської ради восьмого скликання 

 
Дата: 30 серпня 2022 року 

Час: 08.00 год. – 08.45 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 чотирнадцяту позачергову сесію Корюківської міської ради восьмого 

скликання з’явилися і зареєструвалися міський голова та 20 депутатів (список 

додається). 

 

На сесії присутні: начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради Наумчик Ірина Володимирівна. 

 

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович оголошує про відкриття сесії о 

08 год. 00 хв. 

 

/Лунає Державний Гімн України/ 

 

Порядок денний: 

 
1. Про перейменування закладів освіти Корюківської міської ради. 

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

міської ради Наумчик Ірина Володимирівна. 

 

2. Про реорганізацію шляхом приєднання Корюківської загальноосвітньої 

школи І ступеня № 2 Корюківської міської ради до Корюківського ліцею № 2 

Корюківської міської ради. 

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

міської ради Наумчик Ірина Володимирівна. 

 

Міський голова Ахмедовим Ратаном Ратановичем проінформував 

присутніх про те, що у зв’язку з відсутністю технічної можливості застосування 

системи електронного голосування, результати голосування фіксуватимуться у 

паперовій формі.  

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 чотирнадцятої позачергової сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання, пропонується головою лічильної комісії обрати Карасьова Юрія 

Валентиновича, секретарем лічильної комісії Левченка Олександра 

Григоровича. 

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 Левченка Олександра Григоровича підтримано одноголосно. 

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович запропонував лічильній комісії 

зайняти свої місця та приступити до виконання обов’язків відповідно до 

Регламенту. 

 

СЛУХАЛИ: по першому питанню порядку денного «Про перейменування 

закладів освіти Корюківської міської ради» начальника Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради Наумчик Ірину 

Володимирівну, яка проінформувала присутніх про те, що відповідно до Закону 

України «Про освіту», який набрав чинності 28 вересня 2017 року, відповідно 

до пункту 13 «Прикінцевих та перехідних положень» даного закону засновник  

повинен «здійснити переоформлення установчих документів закладів освіти з 

метою приведення їх у відповідність із цим Законом  протягом п’яти років з дня 

набрання чинності цим Законом», тобто до 28 вересня 2022 року. Проте, 

формування та затвердження мережі закладів загальної середньої освіти 

відбувається виключно до 1 вересня поточного року (початку нового 

навчального року), що прямо впливає на формування державної освітньої 

субвенції та утримання і функціонування закладів освіти на наступний рік. З 1 

вересня у бюджетній мережі відповідно до Бюджетного Кодексу можуть 

зазначатися лише заклади, статутні документи яких відповідають чинному 

законодавству. Отже необхідно привести мережу закладів загальної середньої 

освіти  відповідно до чинного законодавства  до 1 вересня 2022 року, що може 

призвести до виключення загальноосвітніх закладів Корюківської громади із 

мережі, даним проєктом рішення пропонується перейменувати всі заклади 

загальної середньої освіти Корюківської міської ради та заклад позашкільної 

освіти у відповідності до норм чинного законодавства України, що регулюють 

дані питання.  



ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про перейменування закладів освіти Корюківської 

міської ради» приймається одноголосно, як рішення міської ради (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 
СЛУХАЛИ: по другому питанню порядку денного «Про реорганізацію шляхом 

приєднання Корюківської загальноосвітньої школи І ступеня № 2 Корюківської 

міської ради до Корюківського ліцею № 2 Корюківської міської ради» 

начальника Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради Наумчик Ірину Володимирівну, яка проінформувала присутніх про те, що 

за новим законодавством передбачені такі типи закладів початкова школа, що 

забезпечує здобуття початкової освіти, у складі гімназії, як структурний 

підрозділ; гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти ( І – ІІ 

ступені); ліцей, що забезпечує здобуття повної середньої освіти (з початковою 

школою у складі гімназії, як структурного підрозділу ( І-ІІІ ступені).  

Отже, Корюківська загальноосвітню школу І ступеня № 2 Корюківської міської 

ради Чернігівської області відповідно до чинного законодавства не може 

існувати самостійно як початкова школа, таким чином даним рішенням 

пропонується з метою створення оптимальної освітньої мережі закладів 

загальної середньої освіти, необхідних умов для надання учням якісної освіти, 

забезпечення доступності та якості освіти реорганізувати шляхом приєднання 

Корюківську загальноосвітню школу І ступеня № 2 Корюківської міської ради 

Чернігівської області (ЄДРПОУ 31461909), що зареєстрована за адресою: 

Чернігівська область, Корюківський район, м. Корюківка, вулиця Бульварна, 

будинок 5 до Корюківського ліцею № 2 Корюківської міської ради 

Чернігівської області (ЄДРПОУ 31461893), що зареєстрована за адресою: 

Чернігівська область, Корюківський район, м. Корюківка, вулиця Бульварна, 

будинок 5. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про реорганізацію шляхом приєднання Корюківської 

загальноосвітньої школи І ступеня № 2 Корюківської міської ради до 

Корюківського ліцею № 2 Корюківської міської ради» приймається 

одноголосно, як рішення міської ради (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

Всі питання порядку денного чотирнадцятої позачергової сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання розглянуто. 

 

Сесія оголошується закритою о 08 год. 45 хв.  

/Лунає Державний Гімн України/ 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 


