
                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(тридцять друга позачергова сесія шостого скликання) 
 
03 липня 2015 року  
м. Корюківка 
 
Про демонтаж пам’ятників, 
пам’ятних знаків та перейменування 
вулиць, провулків, скверів, площ, 
споруд в населених пунктах 
Корюківської міської ради 
 
 На виконання Закону України "Про засудження комуністичного та 
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 
заборону пропаганди їхньої символіки" та керуючись п. 6 ст. 7 (Прикінцеві та 
перехідні положення) цього Закону, Положенням про порядок перейменування 
назв вулиць, провулків, площ, скверів та споруд у м. Корюківці, затвердженим 
рішенням дванадцятої сесії Корюківської міської ради шостого скликання від         
27.07.2012 р., ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради: 
 - визначити необхідний перелік пам’ятників, пам’ятних знаків, вулиць та 
інших об’єктів в населених пунктах Корюківської міської ради, які підлягають 
демонтажу та перейменуванню; 
 - провести історико-краєзнавчу, наукову та інші види експертиз (за 
потреби) щодо необхідності демонтажу пам’ятників, пам’ятних знаків та 
перейменування назв вулиць, провулків, площ, скверів та споруд; 
 - перелік пам’ятників, пам’ятних знаків, які підлягають демонтажу та 
перелік вулиць, провулків, площ, парків, скверів, назви яких підлягають 
перейменуванню оприлюднити в засобах масової інформації та на сайті міської 
ради; 
 - по результатах проведеної роботи підготувати проект рішення з цього 
питання для розгляду на засіданні виконавчого комітету Корюківської міської 
ради в термін до 01.10.2015 р. 



 
 2. Виконавчому комітету Корюківської міської ради на підставі поданих 
для розгляду матеріалів розглянути питання про демонтаж пам’ятників, 
пам’ятних знаків та перейменування вулиць, провулків, парків, скверів, площ та 
споруд в населених пунктах Корюківської міської ради та подати відповідні 
рекомендації для розгляду на сесії Корюківської міської ради. 
 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань законності, взаємодії з правоохоронними органами, 
органами  місцевого самоврядування, депутатської етики та регламенту. 
 
Міський голова                                                                      І.В.Матюха 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(тридцять друга позачергова сесія шостого скликання) 
 
03 липня 2015 року  
м. Корюківка 
 
Про внесення змін до рішення 
двадцять п’ятої сесії Корюківської 
міської ради шостого скликання 
від 16.05.2014 р. "Про встановлення 
ставок податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки" 
 
 Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», п. 4.4 ст. 4, п. 10.3 ст. 10, п. 12.3 ст. 12 розділу І, п. 5 
ст. 265 розділу XIV Податкового кодексу України,  
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Внести зміни до п. 1.1. рішення двадцять п’ятої сесії Корюківської 
міської ради шостого скликання від 16.05.2014 р. "Про встановлення ставок 
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки" (зі змінами 
внесеними рішенням двадцять дев’ятої сесії Корюківської міської ради шостого 
скликання від 27.01.2015 р.), а саме: 
 - абзац четвертий даного пункту викласти в такій редакції: 
"- для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних 
осіб у розмірі 0 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази 
оподаткування, крім об’єктів нерухомості, що використовуються у виробничих 
та комерційних цілях."; 
 - доповнити даний пункт абзацом п’ятим такого змісту: 
"- для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності  фізичних 
осіб і використовуються у виробничих та комерційних цілях у розмірі 0,4 
відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 
звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування." 
 2. Оприлюднити дане рішення в порядку визначеному чинним 
законодавством України. 
 
Міський голова                                                                      І.В.Матюха 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(тридцять друга позачергова сесія шостого скликання) 
 
03 липня 2015 року  
м. Корюківка 
 
Про внесення змін до рішення 
сьомої сесії Корюківської міської ради 
четвертого скликання від 22.01.2003 року 
"Про Почесну грамоту Корюківської  
міської ради" 
 
 З метою заохочення громадян до покращення їх професійних обов’язків 
та підвищення громадської активності у вирішенні питань місцевого значення, 
керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Внести зміни до рішення сьомої сесії Корюківської міської ради 
четвертого скликання від 22.01.2003 року "Про Почесну грамоту Корюківської 
міської ради", а саме: 
- частину шосту Положення про Почесну грамоту Корюківської міської ради 
викласти в такій редакції: 
 
 "6. При нагородженні Почесною грамотою міської ради вручається 
грошова винагорода або цінний подарунок на суму 235 грн. 30 коп. з 
врахуванням податку з доходів фізичних осіб." 
 
 2. Вважати таким, що втратило чинність рішення восьмої сесії 
Корюківської міської ради п’ятого скликання від 31.01.2007 року "Про 
внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 22 січня 2003 року 
"Про Почесну грамоту Корюківської міської ради". 
 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань планування соціально-економічного,культурного 
розвитку міста, бюджету, фінансів, обліку та цін 
 
Міський голова                                                                      І.В.Матюха 



                                                                                                                                           
                                                                  У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(тридцять друга позачергова сесія шостого  скликання) 

 
03 липня 2015 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на умовах  
оренди  по вул. Франка, 5-б Корюківській  
житлово-експлуатаційній конторі та 
про надання дозволу на передачу її  в суборенду  
ТОВ  «ФК «Динамо» 
 
 Розглянувши заяву Корюківської житлово-експлуатаційної контори        
вх. №377/03-15 від 26.06.2015 р. та додані матеріали,  керуючись ст. 12, 79-1, 
122, 123, 142 Земельного кодексу України, ст. 8, 15, 21, 24, 25 Закону України 
"Про оренду землі", ст. 288 Податкового кодексу України, ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а : 
 
 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 
умовах оренди, загальною площею 0,4563 га, Корюківській житлово-
експлуатаційній конторі, для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку, за рахунок земель запасу – земель не наданих у власність 
або постійне користування в межах населених пунктів Корюківської міської 
ради за адресою: вул. Франка, 5-б, м. Корюківка, Корюківського району, 
Чернігівської області. 

 
 1.1. Передати Корюківській житлово-експлуатаційній конторі        
(юридична адреса: пров. Індустріальний, 12, м. Корюківка, код ЄДРПОУ 
05523621), в оренду земельну ділянку площею 0,4563 га, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1498, за адресою: вул. Франка, 5-б, м. Корюківка, 
Корюківського району, Чернігівської області терміном на 49 (сорок дев’ять) 
років, для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, 
за рахунок земель запасу – земель не наданих у власність або постійне 
користування в межах населених пунктів Корюківської міської ради. Цільове 
призначення – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку, категорія земель – землі житлової та громадської забудови. 



Встановити орендну плату в розмірі 3 (три) % (відсотки) від нормативно – 
грошової оцінки землі м. Корюківка. Оформити договір оренди у 
встановленому законодавством порядку.  
 
 2. Дати дозвіл Корюківській житлово-експлуатаційній конторі на 
передачу в суборенду ТОВ «ФК «Динамо» (юридична адреса:         
вул. Мстиславська, 9, офіс 116/1, м. Чернігів, код ЄДРПОУ 21407606) земельної 
ділянки площею 0,4563 га, кадастровий номер 7422410100:01:002:1498, для 
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, за 
рахунок земель запасу – земель не наданих у власність або постійне 
користування в межах населених пунктів Корюківської міської ради за 
адресою: вул. Франка, 5-б, м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської 
області  
 
 2.1. Умови договору суборенди земельної ділянки повинні бути обмежені  
умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому.  
 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань регулювання земельних відносин, архітектури, 
будівництва. 
 
Міський голова                                                                                    І.В.Матюха 



                                                                                                                                                      
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 (тридцять друга позачергова сесія шостого  скликання) 

 
03 липня 2015 року       
м. Корюківка 
 

Про внесення змін до рішення тридцять 
першої сесії Корюківської міської ради  
шостого скликання від 27.05.2015 р.  
«Про дозвіл на виготовлення документації  
із землеустрою»  
 

 Розглянувши подані матеріали, керуючись ст. 12, 65, 79-1, 116, 118, 120, 
121, 122 Земельного кодексу України, ст. 25, 55 Закону України "Про 
землеустрій", ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Внести зміни до п. 5 рішення тридцять першої сесії Корюківської 
міської ради шостого скликання від 27.05.2015 р. «Про дозвіл на виготовлення 
документації із землеустрою» в частині надання дозволу Корюківській міській 
раді на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
постійне користування з земель загального користування під кладовищами, за 
адресами: по вул. Молодіжна площею орієнтовно 0,6000 га та по        
вул. Нова площею орієнтовно 1 га в частині площі земельних ділянок, 
виклавши її в новій редакції, а саме: 
- по вул. Молодіжна площею орієнтовно 0,8000 га, замість 0,6000 га; 
- по вул. Нова площею орієнтовно 1,4000 га, замість 1 га в зв’язку з фактичним 
обміром земельних ділянок. 
 
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань регулювання земельних відносин, архітектури, 
будівництва. 
 
Міський голова                                                                                    І.В.Матюха 


