
ПРОТОКОЛ  
засідання восьмої сесії  

Корюківської міської ради сьомого скликання 

 

                                                                              09 серпня 2017 року  

 

 Всього до міської ради обрано 26 депутатів. 

 Зареєстровано для участі в роботі сесії 19 депутатів (список 

додається) та міський голова. 

 На сесії присутні: перший заступник міського голови Савченко 

Олександр Миколайович, заступник міського голови з питань діяльності  

виконавчих органів ради Биков Олександр Миколайович, начальник 

фінансового відділу міської ради Барсук Олена Іванівна, начальник 

юридичного відділу Яковець Сергій Миколайович, начальник відділу 

земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скиба Тетяна 

Віталіївна, начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту міської 

ради Наумчик Ірина Володимирівна, редактор Корюківської районної газети 

«Маяк» Гайова Ірина Андріївна, виконуюча обов’язки старости на території 

сіл Андроники, Високе, Наумівка, Переділ, Спичувате, Турівка - Суха Марія 

Романівна. 

  

 Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович оголошує про відкриття 

сесії о 10 год. 00 хв. 

 

Порядок денний: 

1. Про звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2017 року.                                     

 

2. Про внесення змін до рішення другої позачергової сесії Корюківської 

міської ради сьомого  скликання від 12 січня 2017 року «Про міський 

бюджет на 2017 рік».  

 

3. Про затвердження Програми стимулювання створення, фінансової 

підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та  

впровадження енергозбереження в будинках  ОСББ на 2017-2019 роки.  

 

4. Про затвердження Програми розвитку, фінансової підтримки та 

поповнення  статутних фондів комунальних підприємств Корюківської 

міської ради на 2017-2019 роки.  

 

5. Про затвердження Програми модернізації систем теплопостачання, 

газопостачання житлових будинків м.Корюківка на 2017 рік.  

 

6. Про затвердження Програми сприяння діяльності управління соціального 

захисту населення Корюківської  районної  державної адміністрації щодо 

покращення обслуговування населення на 2017 рік. 

 

7. Про внесення змін до міських Програм на 2017 рік. 

 

8. 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».  

 

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

сьомого скликання від 26.08.2016 р. «Про затвердження Положення про 

 тендерний комітет Корюківської міської ради».  

 

10. Про затвердження Положення про розміщення зовнішньої реклами на 

території населених пунктів Корюківської міської ради. 

 

11. Про внесення змін до рішення двадцять сьомої сесії Корюківської 

міської ради шостого скликання від 23.10.2014 р. «Про затвердження 

Положення про порядок та умови надання громадянам разової адресної 

матеріальної допомоги». 

 

12. Про затвердження Положення про закріплення майна міської комунальної 

власності, за підприємствами, установами, організаціями на правах 

господарського відання або оперативного управління.  

 

13. Про внесення змін до Правил благоустрою м. Корюківки . 

 

14. Про зміну установчих документів КП «Будянське».  

 

15. Про прийняття майна у міську комунальну власність Корюківської 

міської територіальної громади . 

 

16. Про прийняття у міську комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади новозбудованих об’єктів. 

 

17. Про передачу майна міської комунальної власності . 

 

18. Про надання дозволу на списання основних засобів . 

 

19. Про звільнення окремих категорій осіб від сплати вартості деяких 

адміністративних послуг, які зараховується до міського бюджету. 

 

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

сьомого скликання від 22.02.2017р.«Про план діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2017 рік».  

 

21. Про скасування рішення двадцять восьмої сесії Корюківської міської 

ради п’ятого скликання від 24 лютого 2010 року «Про затвердження складу 

комісії з питань захисту прав дитини». 

 

22. Про внесення змін та уточнень до рішень Корюківської міської ради. 

 

23. Про розірвання та поновлення договорів оренди. 

 

24. Про визначення земельних ділянок, право власності яких пропонується 

для продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах). 



 

25. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок. 

 

26. Про збільшення вартості продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення. 

 

27. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

по вул. Дудка,64 , м. Корюківка. 

 

28. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

по вул. Франка, 71-А , м. Корюківка. 

 

29. Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування. 

 

30. Про втрату чинності рішень Корюківської міської ради про надання 

дозволів на виготовлення  проектів землеустрою. 

 

31. Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо зміні цільового  

призначення земельних  ділянок. 

 

32. Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою.  

 

33. Про надання земельної ділянки у постійне користування. 

  

34. Про надання земельних ділянок в оренду. 

 

35. Про приватизацію земельних ділянок. 

 

36. Про розроблення детального плану території земельних ділянок в межах 

міста Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області. 

 

37. Про затвердження актів погоджувальної комісії.     

 

38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється. 

 

39. Про надання пільги по платі за землю на 2018 рік. 

 

40. Про надання матеріальної допомоги на лікування. 

 

РІЗНЕ. 

 

 Міський голова  Ахмедов Ратан Ратанович вніс пропозицію включити 

до порядку денного проект рішення «Про затвердження переліку об’єктів, 

що будуть фінансуватися за рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету на формування інфраструктури об’єднаної громади» та поставити 

його на розгляд  сорок першим. 

 Інших пропозицій у депутатів щодо порядку денного немає. 



 Міським головою Ахмедовим Р.Р. ставиться на голосування 

пропозиція за включення до порядку денного сесії проекту рішення «Про 

затвердження переліку об’єктів,що будуть фінансуватися за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури об’єднаної 

громади»  та поставити його на розгляд сорок першим. Поправка до порядку 

денного приймається одноголосно. 

 Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем вноситься 

пропозиція проголосувати за запропонований ним порядок денний в цілому.  

 Порядок денний сесії  в цілому приймається о одноголосно. 

 

Затверджується регламент сесії : 

  

 Пропонується для інформації по питаннях порядку денного до 10 

хвилин, для виступів до 7 хвилин, для повторних виступів до 3 хвилин. 

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 восьмої чергової сесії головою лічильної комісії 

обрати Левченка Олександра Григоровича, секретарем лічильної комісії 

Матюху Олексія Олеговича. 

 Від депутатів пропозицій, змін, зауважень щодо складу комісії не 

надійшло. 

 Пропозиція міського голови Ахмедова Ратана Ратановича щодо 

лічильної комісії у складі голови лічильної комісії Левченка Олександра 

Григоровича,секретаря лічильної комісії Матюхи Олексія Олеговича 

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 І півріччя 2017 року» 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 звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 

2017 року» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

  



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

рішення другої позачергової сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 12 січня 2017 року «Про міський бюджет на 2017 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 другої позачергової 

сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 12 січня 2017 року 

«Про міський бюджет на 2017 рік»» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по третьому питанню порядку денного «Про затвердження 

Програми стимулювання створення, фінансової підтримки об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків та впровадження 

енергозбереження в будинках ОСББ на 2017-2019 роки » заступника 

міського голови з питань діяльності  виконавчих органів ради Бикова 

Олександра Миколайовича. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про затвердження Програми стимулювання 

створення, фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків та впровадження енергозбереження в будинках ОСББ на 2017-

2019 роки » приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 
 

Слухали: по четвертому питанню порядку денного «Про затвердження 

Програми розвитку, фінансової підтримки та поповнення статутних фондів 

комунальних підприємств Корюківської міської ради на 2017-2019 роки» 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Бикова Олександра Миколайовича. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про затвердження Програми розвитку, фінансової 

підтримки та поповнення статутних фондів комунальних підприємств 

Корюківської міської ради на 2017-2019 роки» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 
 

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

Програми модернізації систем теплопостачання, газопостачання житлових 

будинків м.Корюківка на 2017 рік» заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Бикова Олександра Миколайовича. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про затвердження Програми модернізації систем 

теплопостачання, газопостачання житлових будинків м.Корюківка на 2017 

рік» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

Слухали: по шостому питанню порядку денного «Про затвердження 

Програми сприяння діяльності управління соціального захисту населення 

Корюківської  районної державної адміністрації щодо покращення 



обслуговування населення на 2017 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 

2017 рік» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

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

міських Програм на 2017 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 міських Програм на 2017 рік» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 
 

Слухали: по восьмому питанню порядку денного «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 затвердження персонального складу виконавчого 

комітету міської ради» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 
 

Слухали: по дев’ятому питанню порядку денного «Про внесення змін до 

рішення восьмої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

26.08.2016 р. «Про затвердження Положення про тендерний комітет 

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 внесення змін до рішення восьмої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 26.08.2016 р. «Про 

затвердження Положення про тендерний комітет Корюківської міської 

ради»» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 
 

Слухали: по десятому питанню порядку денного «Про затвердження 

Положення про розміщення зовнішньої реклами на території населених 

пунктів Корюківської міської ради » начальника юридичного відділу 

Яковця Сергія Миколайовича. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про затвердження Положення про розміщення 

зовнішньої реклами на території населених пунктів Корюківської міської 

ради» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 



 

Слухали: по одинадцятому питанню порядку денного «Про внесення змін 

до рішення двадцять сьомої сесії Корюківської міської ради шостого 

скликання від 23.10.2014 р. «Про затвердження Положення про порядок та 

умови надання громадянам разової адресної матеріальної допомоги»» 

начальника юридичного відділу 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 сьомої сесії 

Корюківської міської ради шостого скликання від 23.10.2014 р. «Про 

затвердження Положення про порядок та умови надання громадянам 

разової адресної матеріальної допомоги»» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по дванадцятому питанню порядку денного «Про затвердження 

Положення про закріплення майна міської комунальної власності за 

підприємствами, установами, організаціями на правах господарського відання 

або оперативного управління» начальника юридичного відділу Яковця Сергія 

Миколайовича. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про затвердження Положення про закріплення майна 

міської комунальної власності за підприємствами, установами, 

організаціями на правах господарського відання або оперативного 

управління» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

Слухали: по тринадцятому питанню порядку денного «Про внесення змін 

до Правил благоустрою м. Корюківки» начальника юридичного відділу 

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 Правил благоустрою                      

м. Корюківки» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

Слухали: по чотирнадцятому питанню порядку денного «Про зміну 

установчих документів КП «Будянське»» начальника юридичного відділу 

Яковця Сергія Миколайовича. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про зміну установчих документів КП «Будянське»» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

Слухали: по п’ятнадцятому питанню порядку денного «Про прийняття 

майна у міську комунальну власність Корюківської міської територіальної 

громади» начальника юридичного відділу Яковця Сергія Миколайовича. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  



Вирішили: рішення «Про прийняття майна у міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по шістнадцятому питанню порядку денного «Про прийняття 

майна у міську комунальну власність Корюківської міської територіальної 

громади» 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 майна у міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по сімнадцятому питанню порядку денного «Про передачу майна 

міської комунальної власності» начальника юридичного відділу Яковця 

Сергія Миколайовича. 

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 вісімнадцятому питанню порядку денного «Про надання 

дозволу на списання основних засобів» 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 надання дозволу на списання основних засобів» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

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

окремих категорій осіб від сплати вартості деяких адміністративних послуг, 

які зараховується до міського бюджету» начальника юридичного відділу 

Яковця Сергія Миколайовича. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про звільнення окремих категорій осіб від сплати 

вартості деяких адміністративних послуг, які зараховується до міського 

бюджету» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

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

рішення четвертої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

22.02.2017р.«Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 

2017 рік»» начальника юридичного відділу 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 четвертої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 22.02.2017р. «Про план 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік»» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

Слухали: по двадцять першому питанню порядку денного «Про скасування 

рішення двадцять восьмої сесії Корюківської міської ради п’ятого 

скликання від 24 лютого 2010 року «Про затвердження складу комісії з 

питань захисту прав дитини»»  секретар міської ради Олійник Світлану 

Олександрівну.  

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про скасування рішення двадцять восьмої сесії 

Корюківської міської ради п’ятого скликання від 24 лютого 2010 року «Про 

затвердження складу комісії з питань захисту прав дитини»» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по двадцять другому питанню порядку денного «Про внесення 

змін та уточнень до рішень Корюківської міської ради» начальника відділу 

земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну  

Виступили: секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна, яка 

повідомила про те, що на розгляд сесії Корюківської міської ради надійшло 

повідомлення про конфлікт інтересів від депутата міської ради Тарасенка 

Василя Олексійовича про його наміри оформити технічну документацію із 

землеустрою задля отримання земельної ділянки в оренду для будівництва 

гаражу, (повідомлення додається). 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про внесення змін та уточнень до рішень 

Корюківської міської ради» приймається більшістю голосів ( за – 18, проти - 

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

голосування додаються). 

 

Слухали: по двадцять третьому питанню порядку денного «Про розірвання 

та поновлення договорів оренди» 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» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

Слухали: по двадцять четвертому питанню порядку денного «Про 

визначення земельних ділянок, право власності яких пропонується для 

продажу окремими лотами 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 земельних ділянок, право власності 

яких пропонується для продажу окремими лотами на конкурентних засадах 

(земельних торгах)» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

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

вартості продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення» 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 збільшення вартості продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по двадцять сьомому питанню порядку денного «Про продаж 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Дудка, 64,                            

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. Дудка, 64, м. Корюківка» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

Слухали: по двадцять восьмому питанню порядку денного «Про продаж 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Франка, 

71- 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 вул. Франка, 71-А , м. 

Корюківка» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

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

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 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 дозвіл на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у постійне користування» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по тридцятому питанню порядку денного «Про втрату чинності 

рішень Корюківської міської ради про надання дозволів на виготовлення 

проектів 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 втрату чинності рішень Корюківської міської 

ради про надання дозволів на виготовлення проектів землеустрою» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

Слухали: по тридцять першому питанню порядку денного «Про дозвіл на 

виготовлення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

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 дозвіл на виготовлення проекту землеустрою 

щодо зміни цільового призначення земельних ділянок» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по тридцять другому 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  Земляний Олег Васильович повідомив 

депутатів про те, що  має намір отримати дозвіл на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого 

будинку,господарських будівель і споруд площею 0,10 га. по 

вул.Українська, 21 м.Корюківка.  

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 – 18, проти - 0, 

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

голосування додаються). 

 

Слухали: по тридцять третьому 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 тридцять четвертому питанню порядку денного «Про надання 

земельних ділянок в оренду» 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» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

Слухали: по тридцять 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 тридцять шостому питанню порядку денного «Про 

розроблення детального плану території земельних ділянок в межах 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 розроблення детального плану території 

земельних ділянок в межах міста Корюківка, Корюківського району, 

Чернігівської області» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по тридцять сьомому питанню порядку денного «Про 

затвердження актів погоджувальної комісії» 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 актів погоджувальної комісії» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

Слухали: по тридцять восьмому питанню порядку денного «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється» 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 проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

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

пільги по платі за землю на 2018 рік» 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 пільги по платі за землю на 2018 рік» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

Слухали: по сороковому питанню порядку денного «Про надання 

матеріальної допомоги на лікування» секретар міської ради Олійник 

Світлана Олександрівна. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про надання матеріальної допомоги на лікування» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

Слухали: по сорок першому питанню порядку денного «Про затвердження 

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

державного бюджету на формування інфраструктури об’єднаної громади» 

міського голову Ахмедова Ратана Ратановича, який зазначив, що відповідно 

до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 червня  2017 року № 

410 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних громад» міському 

бюджету виділена субвенція з державного бюджету на розвиток 

інфраструктури об’єднаної громади в сумі 7008,8 тис. грн. Відповідно на 

території громади будуть реалізовані проекти за рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету, а саме: будівництво артезіанської свердловини для 

питного водопостачання з використанням енергоощадного обладнання в         

с. Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області; придбання машини 

дорожньої комбінованої МДКЗ з піскорозкидальним обладнанням та 

поворотним відвалом; придбання трактора з відвалом ОТ.ОО; придбання 

екскаватора; придбання напівпричепа тракторного з гідроманіпулятором. 

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). 

 

По питанню РІЗНЕ виступили: начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Скиба Тетяна Віталіївна зачитала 

відповідь Корюківської РДА щодо підстав у відмові при погодженні 

проектів землеустрою для відведення земельних ділянок передбачених під 



забудову.  За змістом листа саме відсутність детальних планів території на 

райони перспективної забудови і є підставою для відмови у погодженні 

такої документації.  

 Також депутатів ознайомлено зі зверненням депутата міської ради 

Рачека Анатолія Євгенійовича. У своєму зверненні депутатом було 

порушене питання стововно необхідності ремонту покрівлі 

багатоквартирного будинку по провулку Бульварному, 5. Міський голова 

Ахмедов Ратан Ратанович зазначив, що на сьогодні є реальна  можливість 

вирішити питання заміни покрівлі правовим шляхом, а саме через створення 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Міський голова також 

зазначив, що сьогодні  депутатами  одноголосно підтримано рішення сесії 

міської ради  «Про затвердження Програми стимулювання створення, 

фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

та впровадження енергозбереження в будинках ОСББ на 2017-2019 роки», 

якою передбачені кошти у сумі 2940,0 тис.грн., зокрема на 2017 рік -       

580,0 тис.грн. У бюджеті на 2017 рік на підтримку ОСББ виділені кошти у 

сумі 45,0 тис.грн. 

 Перший заступник міського голови Савченко Олександр 

Миколайович звернувся до депутатів з проханням підтримати наміри філії 

«Корюківський райавтодор» ДП «Чернігівський облавтодор» стосовно 

погодження місця розташування  земельної ділянки площею орієнтовно 5,0 

га для розміщення  майданчика зосередженого резерву ґрунту на території 

Корюківської міської ради (за межами населеного пункту). За попереднім 

зверненням до управління Держгеокадастру у Чернігівській області 

підприємству було безпідставно відмовлено мотивуючи тим, що міська рада 

висловила свої заперечення щодо відведення вказаної ділянки, хоча листи, 

щодо висловлення позиції органу місцевого самоврядування до міської ради 

не надходили. 

 Депутатами міської ради запропоновано доручити виконавчому 

апарату міської ради підготувати та направити листа управлінню 

Держгеокадастру у Чернігівській області з висловленою позицією органу 

місцевого самоврядування щодо підтримки розміщення на території 

громади зосередженого резерву ґрунту, а також направити відповідного 

листа філії «Корюківський райавтодор» ДП «Чернігівський облавтодор».  

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович повідомив депутатам, що 

найближчим часом буде встановлено дитячий майданчик в районі Парку 

Пам’яті, а також запропонував депутатам визначитись, щодо 

першочергового розміщення ще одного дитячого майданчика на території 

міста. Шляхом рейтингового голосування депутатами міської ради було 

запропоновано встановити дитячий майданчик по вул. 8 Березня. 

Наостанок міський голова зазначив, що облаштування мікрорайонів 

міста майданчиками планується і в подальшому. 

 

 Всі питання порядку денного восьмої чергової сесії міської ради 

сьомого скликання розглянуто. 

 Сесія оголошується закритою о 12 год.05 хв.  

 

 

Міський голова         Р.Р.Ахмедов 
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