
 

ПРОТОКОЛ  
засідання чотирнадцятої сесії  

Корюківської міської ради сьомого скликання 

 

                                                                              24  травня  2018 року  

 

 Всього до міської ради обрано 26 депутатів. 

 Зареєстровано для участі в роботі сесії 18 депутатів (список додається) 

та міський голова. 

 На сесії присутні:  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, провідний спеціаліст 

юридичного відділу міської ради Ващенко Іван Олександрович, помічник 

народного депутата України Євлахова А.С. - Онищук Володимир 

Леонідович,  громадскість. 

 

 Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович оголошує про відкриття 

сесії о 15 год. 00 хв. 

 

Порядок денний: 

 

1.Про звіт про виконання міського бюджету  за І квартал 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 грудня 2017 року «Про міський бюджет на 

2018 рік».  

Інформує: начальник фінансового відділу міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

3. Про внесення змін до Плану (Програми)  соціально – економічного та 

культурного  розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2018 

рік. 

Інформує: начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму 

Кукуюк Оксана Леонідівна. 

 

4.Про затвердження  Програми фінансової підтримки 2 державного 

пожежно-рятувального загону У ДСНС України у Чернігівській області на 



покращення матеріально-технічного стану 9 державної пожежно – 

рятувальної частини (м.Корюківка) на 2018 рік . 

Інформує: начальник фінансового відділу міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

5. Про затвердження Комплексної  програми з реалізації міграційної 

політики Корюківського районного сектору Управління Державної  

міграційної служби України в Чернігівській області на 2018 рік. 

Інформує: начальник фінансового відділу міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

6. Про внесення змін до рішення дев’ятої сесії Корюківської міської ради 

шостого скликання від 20.01.2012 р.  «Про Порядок залучення, розрахунку 

розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури           

м. Корюківка . 

Інформує: начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму 

Кукуюк Оксана Леонідівна. 

 

7. 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: провідний спеціаліст юридичного відділу міської ради Ващенко 

Іван Олександрович. 

 

8.Про затвердження Статуту Корюківської міської територіальної громади. 

Інформує: секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна. 

                           

9. Про приведення мережі закладів освіти  міста Корюківка у відповідність 

до вимог  Концепції «Нова українська школа». 

Інформує: начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради Наумчик Ірина Володимирівна. 

        

10.Про внесення змін до Статуту КП «Благоустрій». 

Інформує: провідний спеціаліст юридичного відділу міської ради Ващенко 

Іван Олександрович. 

 

11.Про надання дозволу КП «Благоустрій» на оформлення документів. 

Інформує: провідний спеціаліст юридичного відділу міської ради Ващенко 

Іван Олександрович. 

 

12.Про затвердження меж зон санітарної охорони водозабірних свердловин  

по м. Корюківка. 

Інформує: секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна. 

 



13. Про прийняття у міську комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади новозбудованих об’єктів. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

15. Про передачу  майна  міської комунальної власності. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

16.Про затвердження ставок самооподаткування з  господарського двору у 

2018  році. 

Інформує: провідний спеціаліст юридичного відділу міської ради Ващенко 

Іван Олександрович. 

 

17. Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів 

підприємницької діяльності − фізичних осіб.  

Інформує: провідний спеціаліст юридичного відділу міської ради Ващенко 

Іван Олександрович. 

 

18. Про транспортний податок. 

Інформує: провідний спеціаліст юридичного відділу міської ради Ващенко 

Іван Олександрович. 

 
19. Про встановлення  туристичного збору . 
Інформує: провідний спеціаліст юридичного відділу міської ради Ващенко 

Іван Олександрович. 

 

20. Про внесення змін до рішення двадцять п’ятої сесії Корюківської міської 

ради шостого скликання від 16.05.2014 р. «Про встановлення ставок податку 

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки». 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

21.Про плату за землю на 2019 рік. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

22.Про надання пільги по платі за землю на 2019 рік. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 



23.Про відміну деяких рішень міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

24.Про внесення змін до деяких рішень міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

25.Про затвердження  акту погоджувальної комісії.  

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

    

26.Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

27.Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної  ділянки. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

30.Про приватизацію земельних ділянок. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

31.Про надання земельних ділянок у постійне користування. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

32.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, цільове призначення яких змінюється. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

33.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки право власності якої пропонується для продажу на конкурентних 

засадах (земельних торгах). 



Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

34. Про затвердження звітів з експертної оцінки земельних ділянок на 

території Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

35. Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення 

на території Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

36. Про продовження терміну дії технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель населених пунктів Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

37.Про затвердження технічних документації по визначенню нормативної 

грошової оцінки земельних ділянок. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна  Віталіївна. 

 

38.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. 

 

39. Про підняття клопотання перед Корюківською районною державною 

адміністрацією. 

Інформує: провідний спеціаліст юридичного відділу міської ради Ващенко 

Іван Олександрович. 

 

40. Про внесення змін до рішення тринадцятої  сесії Корюківської  міської 

ради сьомого скликання від 05 березня 2018 р. «Про громадське 

бюджетування (бюджет участі) в Корюківській  міській територіальній 

громаді». 

Інформує: провідний спеціаліст юридичного відділу міської ради Ващенко 

Іван Олександрович. 

 

41. Про визначення умов оплати праці міського голови.  

Інформує: провідний спеціаліст юридичного відділу міської ради Ващенко 

Іван Олександрович. 

 



42.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: провідний спеціаліст юридичного відділу міської ради Ващенко 

Іван Олександрович. 

 

43. 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: провідний спеціаліст юридичного відділу міської ради Ващенко 

Іван Олександрович. 

 

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 з метою  

здійснення  контролю  за  використанням СЕГ «Mobile-Rada»,  необхідно 

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

лічильної комісії.  Відповідно до алфавітного списку депутатів присутніх на 

засіданні чотирнадцятої чергової сесії запропонував головою лічильної 

комісії обрати Левченка Олександра Григоровича, секретарем  лічильної 

комісії Одноралова Едуарда Леонідовича . 

 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 Одноралова Едуарда Леонідовича 

підтримана більшістю голосів. (за - 18, проти - 0, утримався - 0, не голосував 

- 1.) 

 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 квартал 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 01 березня 2018 року по 23 травня 2018 року (повідомлення 

додається).  

Секретар  міської ради Олійник Світлана Олександрівна, яка зачитала 

повідомлення про конфлікт інтересів, яке надійшло  від  депутата  міської 

ради Солодкої Наталії Юріївни. 

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 квартал 

2018 року» приймається більшістю голосів (за - 18, проти - 0, утримався - 0, 

не голосував - 1),  (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 грудня 2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік» начальника 

фінансового відділу міської ради Барсук Олену Іванівну, яка зазначила, що 

відповідно до розпорядження голови  обласної державної адміністрації  від 

23 травня 2018 року № 31 « Про розподіл залишку  коштів освітньої 

субвенції»  розподілено  залишок  коштів освітньої субвенції, що утворився  

на 01.01.2018 року за рахунок обсягу освітньої субвенції з державного 

бюджету бюджету Корюківської отг у  сумі 69244 тис. грн.,  також  

відповідно до розпорядження голови  обласної державної адміністрації  від 

23 травня 2018 року № 32 « Про розподіл коштів субвенції»  розподілено  

субвенцію з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної  та 

доступної загальної середньої освіти « Нова українська школа»  

Корюківській отг - 493766 тис.грн.  

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Виступили : міський голова Ахмедов Ратан Ратанович запропонував  у 

зв’язку  з  розподілом  субвенції з державного бюджету  внести відповідні 

зміни до  міського бюджету на 2018 рік.  

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 

у зв’язку  з розподілом  субвенції з державного бюджету. 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 внесення змін до 

Плану (Програми)  соціально – економічного та культурного  розвитку 

Корюківської міської територіальної громади на 2018 рік»  начальника 

відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму 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 Плану (Програми)  соціально – 

економічного та культурного  розвитку Корюківської міської територіальної 

громади на 2018 рік» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 
 

Слухали: по четвертому питанню порядку денного «Про затвердження  

Програми фінансової підтримки 2 державного пожежно-рятувального 

загону У ДСНС України у Чернігівській області на покращення 

матеріально-технічного стану 9 державної пожежно – рятувальної частини 

(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 фінансової підтримки 2 

державного пожежно-рятувального загону У ДСНС України у Чернігівській 

області на покращення матеріально-технічного стану 9 державної пожежно 

– рятувальної частини (м.Корюківка) на 2018 рік»  приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 
 

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

Комплексної  програми з реалізації міграційної політики Корюківського 

районного сектору Управління Державної  міграційної служби України в 

Чернігівській області 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 Комплексної  програми з реалізації 

міграційної політики Корюківського районного сектору Управління 

Державної  міграційної служби України в Чернігівській області на 2018 рік» 



приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

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

рішення дев’ятої сесії Корюківської міської ради шостого скликання від 

20.01.2012 р.  «Про Порядок залучення, розрахунку розміру і використання 

коштів пайової участі у розвитку інфраструктури  м. Корюківка»  

начальника відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму 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 рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради шостого скликання від 20.01.2012 р.  «Про 

Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової 

участі у розвитку інфраструктури  м. Корюківка»  приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по сьомому  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» провідного спеціаліста юридичного відділу міської ради 

Ващенка Івана Олександровича. 

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 восьмому питанню порядку денного «Про затвердження 

Статуту Корюківської міської територіальної громади» 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 Статуту Корюківської міської 

територіальної громади» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 
 

Слухали: по дев’ятому питанню порядку денного «Про приведення мережі 

закладів освіти  міста Корюківка у відповідність до вимог  Концепції «Нова 

українська школа »  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 приведення мережі закладів освіти  міста 

Корюківка у відповідність до вимог  Концепції «Нова українська школа» 

приймається більшістю голосів (за - 18, проти - 0, утримався - 0, не 

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

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

Статуту КП «Благоустрій» провідного спеціаліста юридичного відділу 

міської ради Ващенка Івана Олександровича. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про внесення змін до Статуту КП «Благоустрій» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

Слухали: по одинадцятому питанню порядку денного «Про надання 

дозволу КП «Благоустрій» на оформлення документів» провідного 

спеціаліста юридичного відділу міської ради Ващенка Івана 

Олександровича. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про надання дозволу КП «Благоустрій» на оформлення 

документів» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

Слухали: по дванадцятому питанню порядку денного «Про затвердження 

меж зон санітарної охорони водозабірних свердловин  по м.Корюківка»  

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 меж зон санітарної охорони 

водозабірних свердловин по м.Корюківка» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по тринадцятому питанню порядку денного «Про прийняття у 

міську комунальну власність Корюківської міської територіальної громади 

новозбудованих об’єктів» 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 у міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади новозбудованих об’єктів» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 



Слухали: по чотирнадцятому 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 більшістю голосів (за - 18, проти - 0, 

утримався - 0, не голосував - 1), (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

Слухали: по п’ятнадцятому 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 шістнадцятому питанню порядку денного «Про затвердження 

ставок самооподаткування з  господарського двору у 2018  році» провідного 

спеціаліста юридичного відділу міської ради Ващенка Івана 

Олександровича. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про затвердження ставок самооподаткування з  

господарського двору у 2018 році» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по сімнадцятому питанню порядку денного «Про встановлення 

ставок єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності − 

фізичних осіб» провідного спеціаліста юридичного відділу міської ради 

Ващенка Івана Олександровича. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про встановлення ставок єдиного податку для 

суб’єктів підприємницької діяльності − фізичних осіб» приймається 

більшістю голосів (за - 18, проти - 0, утрималися - 0, не голосували - 1),  

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по вісімнадцятому питанню порядку денного «Про транспортний 

податок»  провідного спеціаліста юридичного відділу міської ради Ващенка 

Івана Олександровича. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 



Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про транспортний податок» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

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

туристичного збору»  провідного спеціаліста юридичного відділу міської 

ради Ващенка Івана Олександровича. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про встановлення  туристичного збору»  приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

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

рішення двадцять п’ятої сесії Корюківської міської ради шостого скликання 

від 16.05.2014 р. «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки»»  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 рішення двадцять п’ятої сесії 

Корюківської міської ради шостого скликання від 16.05.2014р. «Про 

встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки»» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

Слухали: по двадцять першому питанню порядку денного «Про плату за 

землю на 2019 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 плату за землю на 2019 рік» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по двадцять другому питанню порядку денного «Про надання 

пільги по платі за землю на 2019 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 2019 рік»  

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

Слухали: по двадцять третьому 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 

більшістю голосів (за - 18, проти - 0, утримався - 0, не голосував -1 ), 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

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

затвердження  акту погоджувальної комісії» начальник 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 затвердження  акту погоджувальної 

комісії» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

Слухали: по двадцять шостому 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 двадцять сьомому питанню порядку денного «Про надання 

дозволу на проведення експертної 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 надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної  ділянки» приймається більшістю голосів (за-18, 

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

голосування додаються). 

 



Слухали: по двадцять восьмому 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 денного «Про розірвання та поновлення договорів 

оренди (суборенди) землі» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по двадцять дев’ятому 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 одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

Слухали: по тридцятому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок» начальника відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Скибу Тетяну  Віталіївну. 

Виступили: депутат міської ради Рачек Анатолій Євгенович, який 

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

розглядом даного проекту. 

 Депутат міської ради Земляний Олег Васильович також повідомив 

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

власність його дружині та тещі земельних ділянок. 

 Депутат міської ради Байдак Микола Богданович теж повідомив 

депутатів про наявний  конфлікт інтересів, який  виникає у нього  при 

розгляді даного питання. 

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 - 16, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 3), 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по тридцять першому  питанню порядку денного «Про 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 надання земельних ділянок у постійне 

користування» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 



 

Слухали: по тридцять другому питанню порядку денного «Про 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 

цільове призначення яких 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 проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, цільове призначення яких змінюється» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

Слухали: по тридцять третьому питанню порядку денного «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

право власності якої 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 проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки право власності якої пропонується для 

продажу на конкурентних засадах (земельних торгах)»  приймається 

більшістю голосів (за - 18, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 1), 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по тридцять четвертому питанню порядку денного «Про 

затвердження звітів з експертної оцінки земельних ділянок 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 «Про затвердження звітів з експертної оцінки 

земельних ділянок на території Корюківської міської ради» приймається 

більшістю голосів (за - 17, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 2), 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по тридцять п’ятому 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 «Про продаж земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення на території Корюківської міської 



ради» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

Слухали: по тридцять шостому питанню порядку денного «Про 

продовження терміну дії технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель 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 продовження терміну дії технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Корюківської 

міської ради» приймається більшістю голосів (за - 18, проти - 1, утримався - 

0, не голосував - 0), (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

Слухали: по тридцять сьомому питанню порядку денного «Про 

затвердження технічних документації по визначенню нормативної 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 затвердження технічних документації по 

визначенню нормативної грошової оцінки земельних ділянок» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по тридцять восьмому 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. 

Виступили: секретар  міської ради Олійник Світлана Олександрівна, яка 

повідомила депутатам про  наявний  конфлікт  інтересів у зв’язку з наданням 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок безоплатно у власність для ведення особистого селянського 

господарства площею орієнтовно 2,00 га,  її близьким  родичам, а саме дочці 

та матері. (повідомлення додається). 

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 більшістю голосів (за - 18, проти - 0, утримався - 



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

додаються). 

 

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

клопотання перед Корюківською районною державною адміністрацією» 

провідного спеціаліста юридичного відділу міської ради Ващенка Івана 

Олександровича. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення «Про підняття клопотання перед Корюківською 

районною державною адміністрацією» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

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

рішення тринадцятої  сесії Корюківської  міської ради сьомого скликання 

від 05 березня 2018 р. «Про громадське бюджетування (бюджет участі) в 

Корюківській міській територіальній громаді» провідного спеціаліста 

юридичного відділу міської ради Ващенка Івана Олександровича. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Вирішили: рішення денного «Про внесення змін до рішення тринадцятої  

сесії Корюківської  міської ради сьомого скликання від 05 березня 2018 р. 

«Про громадське бюджетування (бюджет участі) в Корюківській  міській 

територіальній громаді» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по сорок першому  питанню порядку денного «Про визначення 

умов оплати праці міського голови»  провідного спеціаліста юридичного 

відділу міської ради Ващенка Івана Олександровича. 

Виступили:  міський голова Ахмедов Ратан Ратанович,  який повідомив, що  

на підставі даного рішення  визначаються умови оплати праці  міського 

голови, а саме  встановлюється посадовий оклад міському голові у зв’язку 

із набуттям чинності постанови КМУ від 10.05.2018 р. № 363 « Про внесення 

змін до постанови КМУ  від 09.03.2006 р. № 268» . У зв’язку з  цим  

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

Україні»  у нього виникає  конфлікт  інтересів.  (повідомлення додається) . 

Вирішили: рішення «Про визначення умов оплати праці міського голови» в 

цілому  приймається більшістю голосів (за - 18, проти - 0, утримався - 0, не 

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

 

Слухали: по сорок другому  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» провідного 



спеціаліста юридичного відділу міської ради Ващенка Івана 

Олександровича. 

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 в цілому одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по сорок третьому  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»  провідного спеціаліста юридичного відділу міської 

ради Ващенка Івана Олександровича. 

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 в 

цілому одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

По питанню РІЗНЕ виступів не було. 

 

 Всі питання порядку денного  чотирнадцятої сесії міської ради 

сьомого скликання розглянуто. 

 Сесія оголошується закритою о 16 год. 20 хв.  

 

 

Міський голова         Р.Р.Ахмедов 
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