
 

ПРОТОКОЛ  
засідання тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради сьомого скликання 

 

                                                                              05 березня  2018 року  

 

 Всього до міської ради обрано 26 депутатів. 

 Зареєстровано для участі в роботі сесії 17 депутатів (список додається) 

та міський голова. 

 На сесії присутні:  перший заступник  міського голови Савченко 

Олександр Миколайович, начальник фінансового відділу міської ради Барсук 

Олена Іванівна, начальник юридичного відділу міської ради Яковець Сергій 

Миколайович, начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна, начальник відділу економіки, 

транспорту, інвестицій та туризму міської ради Кукуюк Оксана Леонідівна, 

начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту міської ради   Наумчик 

Ірина Володимирівна, провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та 

комунального майна Долбіна Людмила Михайлівна, помічник народного 

депутата України   Євлахова А.С. – Онищук Володимир Леонідович. 

 

 Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович оголошує про відкриття сесії 

о 14 год. 00 хв. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про визнання повноважень депутата Корюківської міської ради сьомого 

скликання Василець Н.В. 

Інформує: секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна. 

 

2.Про  внесення  змін до рішення  першої  сесії  Корюківської   міської  ради  

сьомого скликання  від 30.12.2016 р. «Про затвердження  персонального   

складу постійних комісій  Корюківської міської ради VII  скликання  та 

обрання їх голів». 

Інформує: секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна. 

 

3. Про звіт про виконання міського бюджету та витрачання коштів резервного 

фонду міського бюджету за 2017 рік.                                    

Інформує: начальник фінансового відділу міської ради Барсук Олена Іванівна. 

 

4. Про  внесення змін до  рішення   дванадцятої сесії  Корюківської  міської 

ради сьомого  скликання  від 21.12.2017 року «Про міський бюджет на 2018 

рік». 

Інформує: начальник фінансового відділу міської ради Барсук Олена Іванівна. 

 

5. Про затвердження Програми фінансової підтримки Управління Державної 

казначейськоїслужби  у Корюківському районі Чернігівської області для 



забезпечення розвитку та безперебійної роботи казначейської служби у 

Корюківському районі на 2018 рік. 

Інформує: начальник фінансового відділу міської ради Барсук Олена Іванівна. 

 

6. Про затвердження Програми модернізації систем цілісного майнового  

комплексу  по теплопостачанню м. Корюківкана 2018 рік. 

Інформує: начальник фінансового відділу міської ради Барсук Олена Іванівна. 

 

7. Про Програму «Перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2018 рік». 

Інформує: начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму 

міської ради Кукуюк Оксана Леонідівна. 

 

8. Про затвердження цільової програми «Управління майном міської 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади на 2018 – 

2020 роки». 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради  Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

9. Про затвердження Програми приватизації об’єктів міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади на 2018-2020 роки. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна  міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

10. Про внесення змін до міських Програм. 

Інформує: начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму 

міської ради  Кукуюк Оксана Леонідівна. 

 

11. Про внесення змін до рішення дванадцятої сесії сьомого скликання  

від 21.12.2017 року «Про затвердження Програми «Соціальний захист окремих 

категорій населення»  на 2018 рік». 

Інформує: начальник фінансового відділу міської ради Барсук Олена Іванівна. 

 

12. Про громадське бюджетування (бюджет участі) в Корюківській міській  

територіальній громаді. 

Інформує: начальник юридичного відділу міської ради Яковець Сергій 

Миколайович. 

 

13. Про норматив та порядок відрахування частини прибутку підприємств 

міської комунальної власності. 

Інформує: начальник юридичного відділу міської ради Яковець Сергій 

Миколайович. 

 

14. Про  затвердження  Положення  про порядок застосування системи  

електронного голосування. 

Інформує: секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна. 

 

15. Про внесення змін до  Регламенту  Корюківської міської ради VII  

скликання.   

Інформує: секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна. 



 

16. Про орієнтовний план роботи  міської ради на 2018 рік.                                                     

Інформує: секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна. 

 

17. Про внесення змін до рішення дванадцятої сесії Корюківської міської ради   

сьомого  скликання від 21 грудня 2017 року  «Про план діяльності з підготовки 

проектів Регуляторних актів на 2018 рік».  

Інформує: начальник юридичного відділу міської ради Яковець Сергій 

Миколайович. 

 

18. Про внесення змін до рішення тридцять четвертої сесії  Корюківської 

міської ради шостого скликання від 08.10.2015 року «Про застосування 

контрактної форми трудового договору з керівниками підприємств, установ та  

організацій, що належать до міської комунальної власності Корюківської 

міської територіальної громади». 

Інформує: начальник юридичного відділу міської ради Яковець Сергій 

Миколайович. 

 

19. Про затвердження на посаду начальників комунальних підприємств. 

Інформує: начальник юридичного відділу міської ради Яковець Сергій 

Миколайович. 

 

20. Про внесення змін до рішення четвертої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 22 лютого 2017 року «Про затвердження персонального 

складу виконавчого комітету міської ради».  

Інформує: секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна. 

 

21. Про внесення змін до рішення першої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 30.12.2016 р. «Про затвердження Положення  про Відділ 

освіти, культури, молоді  та спорту Корюківської  міської ради». 

Інформує: начальник Відділу освіти, культури, молоді  та спорту міської ради 

Наумчик Ірина Володимирівна.  

 

22. Про затвердження Порядку призначення на посаду та звільнення з посади 

керівників та професійних творчих працівників (художнього та артистичного 

персоналу) та форм контрактів з керівником та професійними творчими 

працівниками (художнім та артистичним персоналом) комунальних закладів 

культури Корюківської міської ради Чернігівської області.  

Інформує: начальник Відділу освіти, культури, молоді  та спорту міської ради 

Наумчик Ірина Володимирівна.  

 

23. Про відкриття  інклюзивної групи у Корюківському ДНЗ №1 «Дельфін». 

Інформує: начальник Відділу освіти, культури, молоді  та спорту міської ради 

Наумчик Ірина Володимирівна.  

 

24.Про затвердження Положення «Про відзнаки Корюківської міської ради». 

Інформує: секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна. 

 



25. Про внесення змін до рішення сьомої позачергової сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 21.06.2017 року «Про приведення у 

відповідність до чинного законодавства деяких рішень міської ради у зв’язку 

з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року 

№ 353». 

Інформує: начальник юридичного відділу міської ради Яковець Сергій 

Миколайович. 

 

26. Про внесення змін до рішення двадцять четвертої сесії Корюківської 

міської ради шостого скликання від 26 березня 2014 року «Про затвердження 

Порядку розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого 

слабкострумового обладнання в житлових будинках та інших об’єктах 

комунальної власності територіальної громади м. Корюківки».  

Інформує: начальник юридичного відділу міської ради Яковець Сергій 

Миколайович. 

 

27. Про затвердження Положення про порядок продажу об’єктів міської 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади під 

розбирання на будівельні матеріали 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

28. Про внесення змін до рішення восьмої сесії Корюківської міської ради 

п’ятого скликання від 31.01.2007 р. «Про затвердження Положення про 

порядок передачі майна міської комунальної власності в оренду та Методику 

розрахунку і використання плати за оренду цього майна». 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

29. Про затвердження Переліків майна міської комунальної власності  

Корюківської міської територіальної громади. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради  Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

30. Про затвердження Переліку об’єктів міської комунальної  власності 

Корюківської міської територіальної громади,  що підлягають приватизації в 

2018 році. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради  Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

31. Про списання майна міської комунальної власності. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

32. Про прийняття майна у міську комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 



 

33. Про закріплення  майна міської комунальної власності. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради  Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

34. Про внесення змін до установчих документів. 

Інформує: начальник юридичного відділу міської ради Яковець Сергій 

Миколайович. 

 

35. Про надання дозволу на отримання кредиту та заставу майна міської 

комунальної власності  Корюківської міської територіальної громади. 

Інформує: начальник юридичного відділу міської ради Яковець Сергій 

Миколайович. 

 

36. Про надання дозволу на використання інформації з камер 

відеоспостереження. 

Інформує: начальник юридичного відділу міської ради Яковець Сергій 

Миколайович. 

 

37. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

по пров. Індустріальний, 1-А, м. Корюківка. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та  комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна.  

 

38 . Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

по пров. Індустріальний, 1-Г, м. Корюківка. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та  комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна.  

 

39. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

по вул. Соборна, 160, м. Корюківка. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та  комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна.  

 

40. Про зміну розміру річної орендної  плати окремим землекористувачам. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та  комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна.  

 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та  комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна.  

 

42. Про надання земельних ділянок в оренду. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та  комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна.  

 

43. Про внесення змін до деяких рішень міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та  комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна.  



44. Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та  комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна.  

 

45.Про приватизацію земельних ділянок. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та  комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна.  

 

46. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок право власності яких  пропонується для продажу на конкурентних 

засадах (земельних торгах) . 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та  комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна.  

 

47. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельних 

ділянок . 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та  комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна.  

 

48. Про затвердження детального плану території та надання дозволу на 

розроблення детального плану території.  

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та  комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна.  

 

49. Про ініціювання передачі земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності у комунальну власність. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та  комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна.  

 

50. Про розгляд питань щодо прийняття земель сільськогосподарського  

призначення державної власності у міську комунальну власність. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та  комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна.  

 

51. Про надання погодження на оформлення земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності  та проведення 

земельних торгів за межами населених пунктів Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та  комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна.  

 

52. Про затвердження технічної документації по визначенню нормативної 

грошової оцінки  земельної ділянки. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та  комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна.  

 

53. Про створення громадського пасовища. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та  комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна.  

 



 

 

54. Про визначення земельної ділянки, право власності якої пропонується для 

продажу окремим лотом на конкурентних  засадах (земельних торгах). 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та  комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна.  

 

55. Про припинення та надання земельних ділянок у постійне користування. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та  комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна.  

 

56. Про Звернення депутатів Корюківської міської радидо голів Чернігівської 

обласної державної адміністрації  Куліча В. П. та Чернігівської обласної ради 

Вдовенка І. С. ,  керівників фракцій Чернігівської обласної ради. 

Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 

 

57. Про Звернення депутатів Корюківської міської ради до Голови Верховної 

Ради України Парубія А.В., голів депутатських фракцій (груп) у Верховній 

Раді України, народних депутатів України  

Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 

 

РІЗНЕ. 

 

 Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем вноситься 

пропозиція проголосувати за запропонований ним порядок денний. 

 Порядок денний сесії приймається о одноголосно. 

 

Затверджується регламент сесії : 

  

 Пропонується 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). 

 

 Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович запитав депутатів щодо 

пропозицій, зауважень, запитань до запропонованого регламенту роботи сесії. 

Від депутатів пропозицій до зміни регламенту роботи сесії не надійшло. 

 Регламент роботи сесії  приймається одноголосно.  

  

 Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович повідомив, що для 

проведення поіменного голосування і визначення його результатів необхідно 

обрати лічильну комісію у складі 2-х чоловік – голови та секретаря лічильної 

комісії, та запропонував відповідно до списку депутатів присутніх на засіданні 

тринадцятої сесії головою лічильної комісії обрати Земляного Олега 

Васильовича, секретарем  лічильної комісії Плющ Анастасію Вікторівну. 

 Від депутатів пропозицій, змін, зауважень щодо складу комісії не 

надійшло. 

 Пропозиція міського голови Ахмедова Ратана Ратановича щодо 

лічильної комісії у складі голови лічильної комісії Земляного Олега 



Васильовича, секретаря лічильної комісії Плющ Анастасії Вікторівни 

підтримана одноголосно. 

  

 Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович запропонував лічильній 

комісії зайняти визначене місце та приступити до виконання своїх обов’язків 

відповідно до Регламенту. 

 

Слухали: по першому питанню порядку денного «Про визнання повноважень 

депутата Корюківської міської ради сьомого скликання Василець Н.В.» 

секретаря міської ради Олійник Світлану Олександрівну.  

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про визнання повноважень депутата Корюківської 

міської ради сьомого скликання Василець Н.В.» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

  

Слухали: по другому питанню порядку денного «Про  внесення  змін до 

рішення  першої  сесії  Корюківської   міської  ради  сьомого скликання  від 

30.12.2016 р. «Про затвердження  персонального   складу постійних комісій  

Корюківської міської ради VII  скликання  та обрання їх голів» секретаря 

міської ради Олійник Світлану Олександрівну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про внесення  змін до рішення  першої  сесії  

Корюківської міської ради сьомого скликання від 30.12.2016р. «Про 

затвердження персонального складу постійних комісій Корюківської міської 

ради VII  скликання та обрання їх голів»  приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по третьому питанню порядку денного «Про звіт про виконання 

міського бюджету та витрачання коштів резервного фонду міського бюджету 

за 2017 рік» начальника фінансового відділу міської ради Барсук Олену 

Іванівну. 

Виступили: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович повідомив депутатів 

про наявний  у нього конфлікт  інтересів у зв’язку з прийняттям п.3 даного 

проекту рішення, яким затверджуються розпорядження міського голови, 

видані з 01 січня 2017 року по 28 лютого 2018 року (повідомлення додається).   

 Секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна повідомила про 

наявний  у неї конфлікт інтересів щодо  прийняття  п.3 даного проекту рішення 

(повідомлення додається). 

 Депутат міської ради Василець Ніна Вікторівна також  повідомила 

депутатів про наявний у неї  конфлікт інтересів у зв’язку з прийняттям даного 

проекту рішення (повідомлення додається). 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно.  

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про звіт про виконання міського бюджету та витрачання 

коштів резервного фонду міського бюджету за 2017 рік» приймається 

більшістю голосів (за - 15, проти - 0, утрималися - 0, не голосували - 3),  

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 



 

Слухали: по четвертому питанню порядку денного «Про  внесення змін до  

рішення   дванадцятої сесії  Корюківської  міської ради сьомого  скликання  від 

21.12.2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік» начальника фінансового 

відділу  міської ради Барсук Олену Іванівну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про внесення змін до рішення дванадцятої сесії  

Корюківської  міської ради сьомого  скликання  від 21.12.2017 року «Про 

міський бюджет на 2018 рік»  приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 
 

Слухали: по п’ятому питанню порядку денного «Про затвердження Програми 

фінансової підтримки Управління Державної казначейської служби  у 

Корюківському районі Чернігівської області для забезпечення розвитку та 

безперебійної роботи казначейської служби у Корюківському районі на 2018 

рік» начальника фінансового відділу  міської ради Барсук Олену Іванівну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про затвердження Програми фінансової підтримки 

Управління Державної казначейської служби у Корюківському районі 

Чернігівської області для забезпечення розвитку та безперебійної роботи 

казначейської служби у Корюківському районі на 2018 рік» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по шостому питанню порядку денного «Про затвердження Програми 

модернізації систем цілісного майнового  комплексу  по теплопостачанню       

м. Корюківка на 2018 рік» начальника фінансового відділу  міської ради 

Барсук Олену Іванівну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про затвердження Програми модернізації систем 

цілісного майнового  комплексу  по теплопостачанню м. Корюківка на 2018 

рік » приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

Слухали: по сьомому  питанню порядку денного «Про Програму 

«Перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2018 рік» начальника відділу 

економіки, транспорту, інвестицій та туризму міської ради Кукуюк Оксану 

Леонідівну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про Програму «Перевезення пасажирів по місту 

Корюківка на 2018 рік» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 
 

Слухали: по восьмому питанню порядку денного «Про затвердження цільової 

програми «Управління майном міської комунальної власності Корюківської 

міської територіальної громади на 2018 - 2020 роки»  провідного спеціаліста 



відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради  Долбіну 

Людмилу Михайлівну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про затвердження цільової програми «Управління 

майном міської комунальної власності Корюківської міської територіальної 

громади на 2018 - 2020 роки»  приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 
 

Слухали: по дев’ятому питанню порядку денного «Про затвердження 

Програми приватизації об’єктів міської комунальної власності Корюківської 

міської територіальної громади на 2018-2020 роки» провідного спеціаліста 

відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Долбіну 

Людмилу Михайлівну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про затвердження Програми приватизації об’єктів 

міської комунальної власності Корюківської міської територіальної громади 

на 2018-2020 роки» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 
 

Слухали: по десятому питанню порядку денного «Про внесення змін до 

міських Програм» начальника відділу економіки, транспорту, інвестицій та 

туризму міської ради Кукуюк Оксану Леонідівну 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про внесення змін до міських Програм» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по одинадцятому питанню порядку денного «Про внесення змін до 

рішення дванадцятої сесії сьомого скликання від 21.12.2017 року «Про 

затвердження Програми «Соціальний захист окремих категорій населення»  на 

2018 рік» начальника фінансового відділу  міської ради Барсук Олену Іванівну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про внесення змін до рішення дванадцятої сесії сьомого 

скликання від 21.12.2017 року «Про затвердження Програми «Соціальний 

захист окремих категорій населення»  на 2018 рік»  приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по дванадцятому питанню порядку денного «Про громадське 

бюджетування (бюджет участі) в Корюківській міській територіальній 

громаді» начальника юридичного відділу міської ради Яковця Сергія 

Миколайовича. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про громадське бюджетування (бюджет участі) в 

Корюківській міській територіальній громаді» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 



 

Слухали: по тринадцятому питанню порядку денного «Про норматив та 

порядок відрахування частини прибутку підприємств міської комунальної 

власності» начальника юридичного відділу міської ради Яковця Сергія 

Миколайовича. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту 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 чотирнадцятому питанню порядку денного «Про  затвердження  

Положення  про порядок застосування системи електронного голосування» 

секретаря міської ради Олійник Світлану Олександрівну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про затвердження Положення про порядок застосування 

системи електронного голосування» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по п’ятнадцятому питанню порядку денного «Про внесення змін до  

Регламенту  Корюківської міської ради VII  скликання» секретаря міської ради 

Олійник Світлану Олександрівну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про внесення змін до  Регламенту  Корюківської міської 

ради VII скликання» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по шістнадцятому питанню порядку денного «Про орієнтовний план 

роботи міської ради на 2018 рік» секретаря міської ради Олійник Світлану 

Олександрівну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про орієнтовний план роботи  міської ради на 2018 рік» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

Слухали: по сімнадцятому питанню порядку денного «Про внесення змін до 

рішення дванадцятої сесії Корюківської міської ради  сьомого  скликання від 

21 грудня 2017 року  «Про план діяльності з підготовки проектів Регуляторних 

актів на 2018 рік» начальника юридичного відділу міської ради Яковця Сергія 

Миколайовича. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про внесення змін до рішення дванадцятої сесії 

Корюківської міської ради  сьомого  скликання від 21 грудня 2017 року  «Про 

план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік» 



приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

Слухали: по вісімнадцятому питанню порядку денного «Про внесення змін до 

рішення тридцять четвертої сесії Корюківської міської ради шостого 

скликання від 08.10.2015року«Про застосування контрактної форми трудового 

договору з керівниками підприємств, установ та  організацій, що належать до 

міської комунальної власності Корюківської міської територіальної громади»  

начальника юридичного відділу міської ради  Яковця Сергія Миколайовича. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про внесення змін до рішення тридцять четвертої сесії  

Корюківської міської ради шостого скликання від 08.10.2015 року «Про 

застосування контрактної форми трудового договору з керівниками 

підприємств, установ та  організацій, що належать до міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

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

на посаду начальників комунальних підприємств» начальника юридичного 

відділу міської ради Яковця Сергія Миколайовича. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про затвердження на посаду начальників комунальних 

підприємств» приймається більшістю голосів  (за - 16, проти - 1, утрималися - 

1, не голосували - 0), (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

Слухали: по двадцятому питанню порядку денного «Про внесення змін до 

рішення четвертої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 22 

лютого 2017 року «Про затвердження персонального складу виконавчого 

комітету міської ради» секретаря міської ради Олійник Світлану 

Олександрівну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про внесення змін до рішення четвертої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 22 лютого 2017 року «Про 

затвердження персонального складу виконавчого комітету міської ради»   

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

Слухали: по двадцять першому питанню порядку денного «Про внесення змін 

до рішення першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

30.12.2016 р. «Про затвердження Положення  про Відділ освіти, культури, 

молоді  та спорту Корюківської  міської ради »  начальника Відділу освіти, 

культури, молоді  та спорту міської ради Наумчик Ірину Володимирівну.  

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  



Вирішили: рішення «Про внесення змін до рішення першої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 30.12.2016р. «Про затвердження 

Положення  про Відділ освіти, культури, молоді  та спорту Корюківської  

міської ради» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

Слухали: по двадцять другому питанню порядку денного «Про затвердження 

Порядку призначення на посаду та звільнення з посади керівників та 

професійних творчих працівників (художнього та артистичного персоналу) та 

форм контрактів з керівником та професійними творчими працівниками 

(художнім та артистичним персоналом) комунальних закладів культури 

Корюківської міської ради Чернігівської області »  начальника Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту міської ради Наумчик Ірину Володимирівну.  

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення Про затвердження Порядку призначення на посаду та 

звільнення з посади керівників та професійних творчих працівників 

(художнього та артистичного персоналу) та форм контрактів з керівником та 

професійними творчими працівниками (художнім та артистичним 

персоналом) комунальних закладів культури Корюківської міської ради 

Чернігівської області» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по двадцять третьому питанню порядку денного «Про відкриття  

інклюзивної групи у Корюківському ДНЗ №1 «Дельфін» начальника Відділу 

освіти, культури, молоді та спорту міської ради Наумчик Ірину 

Володимирівну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про відкриття  інклюзивної групи у Корюківському ДНЗ 

№1 «Дельфін» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

Слухали: по двадцять четвертому питанню порядку денного «Про 

затвердження Положення «Про відзнаки Корюківської міської ради» 

секретаря міської ради Олійник Світлану Олександрівну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про затвердження Положення «Про відзнаки 

Корюківської міської ради» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по двадцять п’ятому питанню порядку денного «Про внесення змін 

до рішення сьомої позачергової сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 21.06.2017 року «Про приведення у відповідність до чинного 

законодавства деяких рішень міської ради у зв’язку з прийняттям постанови 

Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 353» начальника 

юридичного відділу міської ради  Яковця Сергія Миколайовича. 



Виступили: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович повідомив, що на 

підставі даного рішення визначаються та регулюються умови оплати праці 

міського голови. У зв’язку з цим відповідно до ст.591 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» у нього виникає конфлікт інтересів та 

зачитав відповідне повідомлення (повідомлення додається). 

Секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна повідомила, що 

на підставі даного рішення визначаються та регулюються умови оплати праці 

секретаря ради. У зв’язку з цим відповідно до ст.591 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» у неї виникає конфлікт інтересів та 

зачитала відповідне повідомлення (повідомлення додається). 

Депутат міської ради Василець Ніна Вікторівна повідомила, що на 

підставі даного рішення визначаються та регулюються умови оплати праці 

працівників апарату міської ради. У зв’язку з цим відповідно до ст.591 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» у неї виникає конфлікт 

інтересів та зачитала відповідне повідомлення (повідомлення додається) . 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про внесення змін до рішення сьомої позачергової сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 21.06.2017 року «Про 

приведення у відповідність до чинного законодавства деяких рішень міської 

ради у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 24 

травня 2017 року № 353» приймається більшістю голосів  (за - 15, проти - 0, 

утрималися - 0, не голосували - 3), (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

Слухали: по двадцять шостому питанню порядку денного «Про внесення змін 

до рішення двадцять четвертої сесії Корюківської міської ради шостого 

скликання від 26 березня 2014 року «Про затвердження Порядку розміщення 

телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового 

обладнання в житлових будинках та інших об’єктах комунальної власності 

територіальної громади м.Корюківки» начальника юридичного відділу міської 

ради  Яковця Сергія Миколайовича. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про внесення змін до рішення двадцять четвертої сесії 

Корюківської міської ради шостого скликання від 26 березня 2014 року «Про 

затвердження Порядку розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку 

та іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках та інших 

об’єктах комунальної власності територіальної громади м.Корюківки» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

Слухали: по двадцять сьомому питанню порядку денного «Про затвердження 

Положення про порядок продажу об’єктів міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади під розбирання на будівельні 

матеріали» провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради  Долбіну Людмилу Михайлівну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  



Вирішили: рішення «Про затвердження Положення про порядок продажу 

об’єктів міської комунальної власності Корюківської міської територіальної 

громади під розбирання на будівельні матеріали» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по двадцять восьмому питанню порядку денного «Про внесення змін 

до рішення восьмої сесії Корюківської міської ради п’ятого скликання від 

31.01.2007 р. «Про затвердження Положення про порядок передачі майна 

міської комунальної власності в оренду та Методику розрахунку і 

використання плати за оренду цього майна»  провідного спеціаліста відділу 

земельних ресурсів та комунального майна  міської ради Долбіну Людмилу 

Михайлівну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення денного «Про внесення змін до рішення восьмої сесії 

Корюківської міської ради п’ятого скликання від 31.01.2007 р. «Про 

затвердження Положення про порядок передачі майна міської комунальної 

власності в оренду та Методику розрахунку і використання плати за оренду 

цього майна» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

Слухали:по двадцять дев’ятому питанню порядку денного «Про затвердження 

Переліків майна міської комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади»  провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів 

та комунального майна міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про затвердження Переліків майна міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по тридцятому питанню порядку денного «Про затвердження 

Переліку об’єктів міської комунальної  власності Корюківської міської 

територіальної громади,  що підлягають приватизації в 2018 році» провідного 

спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради  

Долбіну Людмилу Михайлівну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про затвердження Переліку об’єктів міської 

комунальної  власності Корюківської міської територіальної громади,  що 

підлягають приватизації в 2018 році» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по тридцять першому  питанню порядку денного «Про списання 

майна міської комунальної власності»  провідного спеціаліста відділу 

земельних ресурсів та комунального майна міської ради Долбіну Людмилу 

Михайлівну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  



Вирішили: рішення «Про списання майна міської комунальної власності»    

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

Слухали: по тридцять другому  питанню порядку денного «Про прийняття 

майна у міську комунальну власність Корюківської міської територіальної 

громади» провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради  Долбіну Людмилу Михайлівну. 

Виступили:  секретар  міської ради  Олійник Світлана Олександрівна внесла 

пропозицію доповнити пункт 1 проекту рішення підпунктом 1.4. такого змісту: 

«Витрати по об’єкту «Реконструкція КНС в с. Наумівка Корюківського району 

Чернігівської області» у сумі 466716 (чотириста шістдесят шість тисяч сімсот 

шістнадцять) гривень 02 копійки, в тому числі будівельні роботи - 453432 

(чотириста п’ятдесят три тисячі чотириста тридцять дві) гривні 00 копійок, 

ведення технагляду – 9180 (дев’ять тисяч сто вісімдесят) гривень 02 копійки, 

проведення авторського нагляду – 4104 (чотири тисячі сто чотири) гривні 00 

копійок. 

Інші зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем  ставиться на 

голосування поправка внесена секретарем  міської ради Олійник Світланою 

Олександрівною. Поправка прийнята одноголосно. 

Вирішили: рішення «Про прийняття майна у міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади» в цілому приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по тридцять третьому питанню порядку денного «Про закріплення  

майна міської комунальної власності» провідного спеціаліста відділу 

земельних ресурсів та комунального майна міської ради Долбіну Людмилу 

Михайлівну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про закріплення  майна міської комунальної власності» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

Слухали: по тридцять четвертому питанню порядку денного «Про внесення 

змін до установчих документів» начальника юридичного відділу міської ради 

Яковця Сергія Миколайовича. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про внесення змін до установчих документів» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

Слухали: по тридцять п’ятому питанню порядку денного «Про надання 

дозволу на отримання кредиту та заставу майна міської комунальної власності  

Корюківської міської територіальної громади» начальника  юридичного 

відділу міської ради  Яковця Сергія Миколайовича. 



Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про надання дозволу на отримання кредиту та заставу 

майна міської комунальної власності  Корюківської міської територіальної 

громади» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

Слухали: по тридцять шостому питанню порядку денного «Про надання 

дозволу на використання інформації з камер відеоспостереження» начальника 

юридичного відділу міської ради  Яковця Сергія Миколайовича. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про надання дозволу на використання інформації з 

камер відеоспостереження» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по тридцять сьомому питанню порядку денного «Про продаж 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення по пров. 

Індустріальний, 1-А, м.Корюківка»  начальника відділу земельних ресурсів та  

комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну.  

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили:рішення «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по пров.Індустріальний,1-А, м.Корюківка» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по тридцять восьмому питанню порядку денного «Про продаж 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення по пров. 

Індустріальний, 1-Г, м. Корюківка» начальника відділу земельних ресурсів та  

комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну.  

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили:рішення «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по пров.Індустріальний, 1-Г, м.Корюківка» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по тридцять дев’ятому  питанню порядку денного «Про продаж 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Соборна, 

160, м. Корюківка» начальника відділу земельних ресурсів та  комунального 

майна міської ради  Скибу Тетяну Віталіївну.  

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили:рішення «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по вул. Соборна, 160, м.Корюківка» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по сороковому  питанню порядку денного «Про зміну розміру річної 

орендної  плати окремим землекористувачам» начальника відділу земельних 

ресурсів та  комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну.  



Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про зміну розміру річної орендної  плати окремим 

землекористувачам» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по сорок першому  питанню порядку денного «Про розірвання та 

поновлення договорів оренди (суборенди) землі» начальника відділу 

земельних ресурсів та  комунального майна міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну.  

Виступили: депутат міської ради Плющ Анастасія Вікторівна внесла 

пропозицію виключити  пункти 5 та 6 проекту рішення для детальнішого 

вивчення питання з урахуванням даних містобудівної документації. 

Інші зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

 Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем ставиться на 

голосування поправка  внесена депутатом  міської ради Плющ Анастасією 

Вікторівною. Поправка  підтримана одноголосно. 

Вирішили: рішення «Про розірвання та поновлення договорів оренди 

(суборенди) землі» в цілому  приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по сорок другому  питанню порядку денного «Про надання 

земельних ділянок в оренду» начальника відділу земельних ресурсів та  

комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну.  

Вистуили: депутат міської ради  Плющ Анастасія Вікторівна внесла  

пропозицію - надати фізичній особі-підприємцю Мищенку Олександру 

Михайловичу  в оренду земельну ділянку площею 0,0267 га, за адресою: вул. 

Костюк Г., 18-а, м. Корюківка, терміном на 10 (десять) років та надати ТОВ 

«ГРОСЬ І КО» в оренду земельну ділянку площею 0,2831 га, за адресою: пров. 

Індустріальний, 1-Д, м. Корюківка, терміном також  на 10 (десять) років. 

Інші зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем  ставиться на 

голосування поправка  внесена  депутатом  міської ради  Плющ Анастасією 

Вікторівною. Поправка прийнята більшістю голосів (за – 14; проти – 4; 

утримались – 0; не голосували - 0). 

Вирішили: рішення «Про надання земельних ділянок в оренду» приймається 

в цілому одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

Слухали: по сорок третьому  питанню порядку денного «Про внесення змін до 

деяких рішень міської ради» начальника відділу земельних ресурсів та  

комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну.  

Виступили: депутат  міської ради Матюха Олексій Олегович повідомив 

депутатів, що на підставі даного рішення вносяться зміни  стосовно  Хомко 

Валентини Іванівни щодо передачі безоплатно їй у власність земельної  

ділянки по вул. Шевченка, 191, м. Корюківка, яка  доводиться йому тіткою. У 

зв’язку з цим відповідно до ст.591 Закону України «Про місцеве 



самоврядування в Україні» у нього виникає конфлікт інтересів та зачитав 

відповідне повідомлення (повідомлення додається) . 
Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про внесення змін до деяких рішень міської ради» 

приймається більшістю голосів (за - 17, проти - 0, утрималися - 0, не 

голосували -1), (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по сорок четвертому питанню порядку денного «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою»  начальника відділу земельних 

ресурсів та  комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

Виступили: депутат  міської ради Матюха Олексій Олегович повідомив 

депутатів, що на підставі даного рішення надаватиметься дозвіл на 

оформлення  документації із землеустрою  Філіпову Миколі Васильовичу 

площею орієнтовно 0,10 га, на земельну ділянку, яка розташована за адресою: 

вул. Єсеніна, 56, м. Корюківка, який доводиться йому  родичем  . У зв’язку з 

цим відповідно до ст.591 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» у нього виникає конфлікт інтересів та зачитав відповідне 

повідомлення (повідомлення додається) . 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про дозвіл на виготовлення документації із 

землеустрою»  приймається більшістю голосів (за - 17, проти - 0, утрималися 

- 0, не голосували -1), (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

Слухали: по сорок п’ятому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок»  начальника відділу земельних ресурсів та  комунального 

майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну.  

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про приватизацію земельних ділянок» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по сорок шостому питанню порядку денного «Про затвердження 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок право власності 

яких  пропонується для продажу на конкурентних засадах (земельних торгах)»  

начальника відділу земельних ресурсів та  комунального майна міської ради  

Скибу Тетяну Віталіївну.  

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок право власності яких пропонується для продажу 

на конкурентних засадах (земельних торгах)» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по сорок сьомому питанню порядку денного «Про надання дозволу 

на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок»  начальника 



відділу земельних ресурсів та  комунального майна міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну.  

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельних ділянок»  приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по сорок восьмому питанню порядку денного «Про затвердження 

детального плану території та надання дозволу на розроблення детального 

плану території» начальника відділу земельних ресурсів та  комунального 

майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну.  

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про затвердження детального плану території та надання 

дозволу на розроблення детального плану території» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по сорок дев’ятому  питанню порядку денного «Про ініціювання 

передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної 

власності у комунальну власність»  начальника відділу земельних ресурсів та  

комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну.  

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про ініціювання передачі земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну 

власність»  приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

Слухали: по п’ятдесятому  питанню порядку денного «Про розгляд питань 

щодо прийняття земель сільськогосподарського  призначення державної 

власності у міську комунальну власність»  начальника відділу земельних 

ресурсів та  комунального майна міської ради   Скибу Тетяну Віталіївну.  

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про розгляд питань щодо прийняття земель 

сільськогосподарського призначення державної власності у міську 

комунальну власність» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по п’ятдесят першому  питанню порядку денного «Про надання 

погодження на оформлення земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності  та проведення земельних торгів за межами 

населених пунктів Корюківської міської ради»  начальника відділу земельних 

ресурсів та  комунального майна міської ради  Скибу Тетяну Віталіївну.  

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про надання погодження на оформлення земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення державної власності  та 



проведення земельних торгів за межами населених пунктів Корюківської 

міської ради» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

Слухали: по п’ятдесят другому питанню порядку денного «Про затвердження 

технічної документації по визначенню нормативної грошової оцінки  

земельної ділянки» начальника відділу земельних ресурсів та  комунального 

майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну.  

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили:рішення «Про затвердження технічної документації по визначенню 

нормативної грошової оцінки  земельної ділянки» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по п’ятдесят третьому питанню порядку денного «Про створення 

громадського пасовища» начальника відділу земельних ресурсів та  

комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну.  

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про створення громадського пасовища» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по п’ятдесят четвертому питанню порядку денного «Про визначення 

земельної ділянки, право власності якої пропонується для продажу окремим 

лотом на конкурентних засадах (земельних торгах)» начальника відділу 

земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну.  

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про визначення земельної ділянки, право власності якої 

пропонується для продажу окремим лотом на конкурентних  засадах 

(земельних торгах)» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по п’ятдесят п’ятому  питанню порядку денного «Про припинення 

та надання земельних ділянок у постійне користування» начальника відділу 

земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну.  

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про припинення та надання земельних ділянок у 

постійне користування» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по п’ятдесят шостому питанню порядку денного «Про Звернення 

депутатів Корюківської міської ради до голів Чернігівської обласної державної 

адміністрації  Куліча В. П. та Чернігівської обласної ради Вдовенка І. С. ,  

керівників фракцій Чернігівської обласної ради» міського голову Ахмедова 

Ратана Ратановича, який ознайомив депутатів  зі  зверненням,  внесеним на 



розгляд сесії депутатом від  Корюківської  районної партійної організації  

політичної партії «НАШ КРАЙ»  Олійник Світланою Олександрівною. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення  «Про Звернення депутатів Корюківської міської ради до 

голів Чернігівської обласної державної адміністрації Куліча В.П. та 

Чернігівської обласної ради Вдовенка І. С.,  керівників фракцій Чернігівської 

обласної ради» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

Слухали: по п’ятдесят сьомому питанню порядку денного «Про Звернення 

депутатів Корюківської міської ради до Голови Верховної Ради України 

Парубія А.В., голів депутатських фракцій (груп) у Верховній Раді України, 

народних депутатів України » міського голову Ахмедова Ратана Ратановича, 

який ознайомив депутатів  зі зверненням,  внесеним на розгляд сесії депутатом 

від  Корюківської  районної партійної організації  політичної партії «НАШ 

КРАЙ»  Земляним Олегом Васильовичем. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення  «Про Звернення депутатів Корюківської міської ради до 

Голови Верховної Ради України Парубія А.В., голів депутатських фракцій 

(груп) у Верховній Раді України, народних депутатів України» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

По питанню РІЗНЕ виступили:  

 

 Депутат міської ради Карасьов Юрій Валентинович передав на 

зберігання до міської ради нагороди за зайняте 1 місце в командному заліку 

Чемпіонату області корюківської команди спортивного клубу “Вулкан”. 

 Секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна нагадала 

депутатам про необхідність  декларування винагороди  отриманої депутатами 

міської ради в 2017 році  та  про терміни подачі  декларації осіб уповноважених 

на  виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування за 2017 

рік. Всі питання порядку денного тринадцятої сесії міської ради сьомого 

скликання розглянуто. 

 Сесія оголошується закритою о 15 год. 30 хв.  

 

 

Міський голова         Р.Р.Ахмедов 
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