
 

ПРОТОКОЛ  
засідання п’ятнадцятої  сесії  

Корюківської міської ради сьомого скликання 

 

                                                                              07 серпня   2018 року  

 

 Всього до міської ради обрано 26 депутатів. 

 Зареєстровано для участі в роботі сесії 20 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 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, начальник юридичного відділу 

міської ради Яковець Сергій Миколайович, журналіст New Eastern Europe – 

Катерина Прищепа. 

 

 Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович оголошує про відкриття 

сесії о 10 год. 00 хв. 

 

Порядок денний: 

 

1.Про звіт про виконання міського бюджету за перше півріччя 2018 року. 

Інформує: начальник фінансового відділу міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

2. 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. 

  

3. Про затвердження переліку об’єктів, що будуть фінансуватися за рахунок 

коштів субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури 

об’єднаної громади. 

Інформує: начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму 

міської ради  Кукуюк Оксана Леонідівна. 

 

4. Про затвердження Програми сприяння діяльності управління соціального 

захисту населення Корюківської  районної  державної адміністрації щодо 

покращення обслуговування населення на 2018 рік. 

Інформує: начальник фінансового відділу міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 



5. Про затвердження Програми поліпшення покриття доріг та проїздів у 

житловій забудові Корюківської  територіальної громади на 2018 рік. 

Інформує: начальник фінансового відділу міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

6. Про внесення змін до міських Програм. 

Інформує: начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму 

міської ради  Кукуюк Оксана Леонідівна. 

  

7. Про затвердження Положення про  проведення конкурсу та призначення 

на посаду керівників та типового контракту з керівниками закладів 

загальної середньої освіти Корюківської  міської ради Чернігівської області. 

Інформує: начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради Наумчик Ірина Володимирівна. 

 

8. Про затвердження установчих документів закладів культури комунальної 

форми власності Корюківської міської ради Чернігівської області.  

Інформує: начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради Наумчик Ірина Володимирівна. 

 

9. Про передачу майна  міської комунальної власності.  

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

10. Про надання дозволу на списання майна міської комунальної власності. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

11. Про ліквідацію комунальних підприємств. 

Інформує: начальник юридичного відділу  міської ради Яковець Сергій 

Миколайович. 

 

12. Про ліквідацію сільських виборчих комісій. 

Інформує: начальник юридичного відділу  міської ради Яковець Сергій 

Миколайович. 

 

13. Про надання дозволу на отримання кредитного ліміту на поточний 

рахунок. 

Інформує: начальник юридичного відділу  міської ради Яковець Сергій 

Миколайович. 

 

14. Про внесення змін до деяких рішень міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

15. Про відміну деяких рішень міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 



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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

17. Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

18. Про надання дозволу на проведення експертних грошових оцінок 

земельних ділянок. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

20. Про надання земельної ділянки у постійне користування. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

21. Про приватизацію земельних ділянок. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

22. Про прийняття земельних ділянок у комунальну власність. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

23. Про затвердження  акту погоджувальної комісії . 

 Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

   

24. Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

міста Корюківка Корюківського району Чернігівської області. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

25. Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

села Бреч Корюківського району Чернігівської області.  

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

26. Про надання погодження на оформлення земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

27. Про встановлення сервітуту на частину земельної ділянки. 



Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

28. Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення 

на території Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

29. Про затвердження детального плану території земельної ділянки. 

 Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

30. Про видачу дозволів на спеціальне використання природних ресурсів. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

31. Про внесення змін до рішення дванадцятої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 21 грудня 2017 р. «Про план діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік». 

Інформує: начальник юридичного відділу  міської ради Яковець Сергій 

Миколайович. 

 

32. Про внесення змін до рішення другої позачергової сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 12.01.2017 р. «Про затвердження 

структури та чисельності працівників виконавчого апарату Корюківської 

міської ради та її виконавчого комітету». 

Інформує: начальник юридичного відділу  міської ради Яковець Сергій 

Миколайович. 

 

33. Про внесення змін до рішення тринадцятої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 05.03.2018 р. «Про громадське бюджетування 

бюджет участі в Корюківській міській територіальній громаді». 

Інформує: начальник юридичного відділу  міської ради Яковець Сергій 

Миколайович. 

 

34. Про створення Корюківської міської ради релігійних громад. 

Інформує: начальник юридичного відділу  міської ради Яковець Сергій 

Миколайович. 

 

35. Про затвердження Стратегічного плану розвитку Корюківської 

об’єднаної територіальної громади до 2025 року. 

Інформує:  міський голова Ахмедов Ратан Ратанович.  

 

36. Про затвердження  Програми підтримки та модернізації матеріально-

технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території 

Корюківської територіальної громади на 2018 рік. 

Інформує: начальник фінансового відділу міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 



37. Про направлення залишку спеціального фонду міського бюджету. 

Інформує: начальник фінансового відділу міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 
 

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 п’ятнадцятої сесії головою лічильної комісії обрати Рачека 

Анатолія Євгеновича, секретарем  лічильної комісії Лисицю Артема 

Олександровича. 

 Від депутатів пропозицій, змін, зауважень щодо складу комісії не 

надійшло. 

 Пропозиція міського голови Ахмедова Ратана Ратановича щодо 

лічильної комісії у складі голови лічильної комісії Рачека Анатолія 

Євгеновича, секретаря лічильної комісії Лисиці Артема Олександровича 

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 звіт про виконання 

міського бюджету за перше півріччя 2018 року»  начальника фінансового 

відділу міської ради Барсук Олену Іванівну. 

Виступили: депутат міської ради Василець Ніна Вікторівна повідомила 

депутатів про наявний  у неї конфлікт  інтересів у зв’язку з прийняттям п.2 

даного проекту рішення, яким затверджуються розпорядження міського 



голови, видані з 23 травня 2018 року по 06 серпня 2018 року (повідомлення 

додається).  

Депутат міської ради Солодка Наталія Юріївна повідомила депутатів 

про наявний  у неї конфлікт  інтересів у зв’язку з прийняттям п.2 даного 

проекту рішення, яким затверджуються розпорядження міського голови, 

видані з 23 травня 2018 року по 06 серпня 2018 року (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 за перше 

півріччя 2018 року» приймається більшістю голосів (за - 19, проти - 0, 

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

голосування додаються). 

  

Слухали: по другому 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. 

Виступили : міський голова Ахмедов Ратан Ратанович запропонував 

внести зміни до  міського бюджету на 2018 рік, спрямувавши кошти у сумі 

100 тис.грн. КП «Корюківкаводоканал» для забезпечення функціонування   

системи  водопостачання та водовідведення  по с.Наумівка,  а також кошти 

у сумі 20 тис.грн.  на реалізацію Програми сприяння діяльності управління 

соціального захисту населення Корюківської РДА щодо покращення 

обслуговування населення.  

Інші зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем  ставиться на 

голосування поправка щодо внесення змін до  міського бюджету на 2018 рік. 

 Поправка  прийнята одноголосно.  

Вирішили: рішення «Про  внесення змін до  рішення   дванадцятої сесії  

Корюківської  міської ради сьомого  скликання  від 21 грудня 2017 року 

«Про міський бюджет на 2018 рік» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по третьому питанню порядку денного «Про затвердження 

переліку об’єктів, що будуть фінансуватися за рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету на формування інфраструктури об’єднаної громади»  

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 затвердження переліку об’єктів, що будуть 

фінансуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на 

формування інфраструктури об’єднаної громади» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 
 

Слухали: по четвертому питанню порядку денного «Про затвердження 

Програми сприяння діяльності управління соціального захисту населення 



Корюківської  районної  державної адміністрації щодо покращення 

обслуговування 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 затвердження Програми сприяння діяльності 

управління соціального захисту населення Корюківської  районної  

державної адміністрації щодо покращення обслуговування населення на 

2018 рік» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 
 

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

Програми поліпшення покриття доріг та проїздів у житловій забудові 

Корюківської  територіальної громади 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 поліпшення покриття 

доріг та проїздів у житловій забудові Корюківської  територіальної громади 

на 2018 рік» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

Слухали: по шостому 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 сьомому  питанню порядку денного «Про затвердження 

Положення про  проведення конкурсу та призначення на посаду керівників 

та типового контракту з керівниками закладів загальної середньої освіти 

Корюківської  міської ради Чернігівської області»  начальника Відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 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 Положення про  проведення 

конкурсу та призначення на посаду керівників та типового контракту з 

керівниками закладів загальної середньої освіти Корюківської  міської ради 

Чернігівської області» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 
 

Слухали: по восьмому питанню порядку денного «Про затвердження 

установчих документів закладів культури комунальної форми власності 

Корюківської міської ради Чернігівської області» начальника Відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 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 установчих документів закладів 

культури комунальної форми власності Корюківської міської ради 

Чернігівської області» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 
 

Слухали: по дев’ятому питанню порядку денного «Про передачу майна  

міської комунальної власності» 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 передачу майна  міської комунальної власності» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 
 

Слухали: по десятому питанню порядку денного «Про надання дозволу на 

списання майна міської комунальної власності» 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 списання майна міської 

комунальної власності» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по одинадцятому питанню порядку денного «Про ліквідацію 

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 ліквідацію комунальних підприємств» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по дванадцятому питанню порядку денного «Про ліквідацію 

сільських виборчих комісій» 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 ліквідацію сільських виборчих комісій» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

Слухали: по тринадцятому питанню порядку денного «Про надання дозволу 

на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок» 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 кредитного ліміту 

на поточний рахунок» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по чотирнадцятому питанню порядку денного «Про внесення змін 

до деяких рішень 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 внесення змін до деяких рішень міської ради» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

Слухали: по п’ятнадцятому питанню порядку денного «Про відміну деяких 

рішень 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 відміну деяких рішень міської ради» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по шістнадцятому питанню порядку денного «Про розірвання та 

поновлення договорів оренди (суборенди) землі» 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 розірвання та поновлення договорів оренди 

(суборенди) землі» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по сімнадцятому питанню порядку денного «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» 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 дозвіл на виготовлення документації із 

землеустрою» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

Слухали: по вісімнадцятому питанню порядку денного «Про надання 

дозволу на проведення експертних грошових оцінок 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 експертних 

грошових оцінок земельних ділянок» приймається більшістю голосів (за - 



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

поіменного голосування додаються). 

 

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

земельних ділянок в оренду (суборенду) » 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 земельних ділянок в оренду (суборенду)» 

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

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

 

Слухали: по двадцятому питанню порядку денного «Про надання земельної 

ділянки 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 надання земельної ділянки у постійне 

користування» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

Слухали: по двадцять першому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельних ділянок»  начальника відділу земельних ресурсів 

та комунального майна міської ради Скибу Тетяну  Віталіївну. 

Виступили: депутат міської ради Земляний Олег Васильович, який 

повідомив депутатів про наявний у нього конфлікт інтересів у зв’язку з 

передачею йому у власність  земельної ділянки (повідомлення додається). 

 Секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна також  

повідомила депутатів про наявний конфлікт інтересів  у зв’язку з передачею 

земельної ділянки у власність її кумі (повідомлення додається). 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про приватизацію земельних ділянок» приймається 

більшістю голосів (за - 19, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 2), 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по двадцять другому питанню порядку денного «Про прийняття 

земельних ділянок 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 прийняття земельних ділянок у комунальну 

власність» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

Слухали: по двадцять третьому питанню порядку денного «Про 

затвердження  акту погоджувальної комісії»  начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна міської ради Скибу Тетяну  Віталіївну. 



Виступили: депутат міської ради Матюха Олексій Олегович, який 

повідомив депутатів про наявний у нього конфлікт  інтересів  у зв’язку з 

розглядом даного питання (повідомлення додається).  

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про затвердження  акту погоджувальної комісії» 

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

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

 

Слухали: по двадцять четвертому питанню порядку денного «Про 

погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста 

Корюківка Корюківського району Чернігівської області» 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 погодження проекту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж міста Корюківка Корюківського району 

Чернігівської області» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

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

проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Бреч 

Корюківського району Чернігівської області» 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 денного «Про погодження проекту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж села Бреч Корюківського району Чернігівської 

області» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

Слухали: по двадцять шостому питанню порядку денного «Про надання 

погодження на оформлення земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності» 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»  

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

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

 

Слухали: по двадцять сьомому питанню порядку денного «Про 

встановлення сервітуту на частину 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 встановлення сервітуту на частину земельної 

ділянки» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

Слухали: по двадцять восьмому питанню порядку денного «Про продаж 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території 

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 денного «Про продаж земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення на території Корюківської міської 

ради» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

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

затвердження детального плану території 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 детального плану території 

земельної ділянки» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по тридцятому питанню порядку денного «Про видачу дозволів на 

спеціальне використання природних ресурсів» 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 видачу дозволів на спеціальне використання 

природних ресурсів» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по тридцять першому  питанню порядку денного «Про внесення 

змін до рішення дванадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 21 грудня 2017 р. « 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 р. «Про 

план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 



Слухали: по тридцять другому питанню порядку денного «Про внесення 

змін до рішення другої позачергової сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 12.01.2017 р. «Про затвердження структури та 

чисельності працівників виконавчого апарату Корюківської міської ради та 

її виконавчого комітету»» 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 другої позачергової 

сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 12.01.2017 р. «Про 

затвердження структури та чисельності працівників виконавчого апарату 

Корюківської міської ради та її виконавчого комітету»» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по тридцять третьому питанню порядку денного «Про внесення 

змін до рішення тринадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 05.03.2018 р. «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 внесення змін до рішення тринадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 05.03.2018 р. «Про 

громадське бюджетування бюджет участі в Корюківській міській 

територіальній громаді»» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по тридцять четвертому питанню порядку денного «Про 

створення Корюківської міської ради релігійних громад» начальника 

юридичного відділу  міської ради Яковця Сергія Миколайовича. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Виступили: депутат  міської ради Карасьов Юрій Валентинович, який  вніс 

пропозицію обирати голову Ради, заступника голови Ради та  секретаря  

Ради релігійних громад терміном на один рік з дня обрання. 

Інші зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем  ставиться на 

голосування поправка внесена депутатом міської ради Карасьовим Юрієм 

Валентиновичем щодо обрання керівного складу Ради релігійних громад 

терміном на один рік з дня обрання.  

 Поправка  прийнята одноголосно.  

Вирішили: рішення «Про створення Корюківської міської ради релігійних 

громад» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

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

затвердження Стратегічного плану розвитку Корюківської об’єднаної 

територіальної громади до 2025 року» міського голову Ахмедова Ратана 

Ратановича.  

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 



Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про затвердження Стратегічного плану розвитку 

Корюківської об’єднаної територіальної громади до 2025 року»  

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

Слухали: по тридцять шостому питанню порядку денного «Про 

затвердження  Програми підтримки та модернізації матеріально-технічної 

бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території 

Корюківської територіальної громади 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 підтримки та 

модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-

санітарної допомоги на території Корюківської територіальної громади на 

2018 рік» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

Слухали: по тридцять сьомому питанню порядку денного «Про 

направлення залишку спеціального фонду міського бюджету» 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 направлення залишку спеціального фонду 

міського бюджету» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

По питанню РІЗНЕ виступили: 

 

 Секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна ознайомила 

депутатів з інформацією національного агентства з питань запобігання 

корупції про безкоштовний  навчальний онлайн – курс «Конфлікт інтересів 

– треба знати!», зокрема зазначила, що даний курс доступний цілодобово, 

ним можна користуватися  з будь - якого комп’ютера з підключенням  до 

мережі Інтернет.  

 

 Всі питання порядку денного  п’ятнадцятої  сесії міської ради сьомого 

скликання розглянуто. 

 Сесія оголошується закритою о 12 год. 20 хв.  

 

 

Міський голова         Р.Р.Ахмедов 
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