
ПРОТОКОЛ  
засідання четвертої сесії  

Корюківської міської ради сьомого скликання  

 

22 лютого   2017 року 

 

 Всього до міської ради обрано 26 депутатів. 

 Зареєстровано  для  участі в роботі сесії 22  депутатів (список додається) 

та міський голова. 

 Відсутні  з поважних причин: Бондар Анатолій Олександрович, Лебех 

Віктор Миколайович, Левицький Олександр Сергійович, Чепа  Валерій 

Віталійович.  

На сесії присутні:  заступник міського голови  з питань діяльності виконавчих 

органів ради Биков Олександр Миколайович, начальник відділу 

бухгалтерського  відділу  та звітності  міської ради  Кожема Оксана 

Миколаївна, начальник  фінансового  відділу  міської ради Барсук Олена 

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

Наумчик Ірина Володимирівна, начальник  відділу земельних ресурсів та 

комунального  майна  міської ради Скиба Тетяна Віталіївна, депутат обласної 

ради Селянський Володимир Миколайович, представник-консультант  

народного депутата  Євлахова А.С. – Дем’яненко Ірина  Віталіївна, редактор  

газети «Маяк»  Гайова Ірина Андріївна, власкор газети «Деснянська правда» - 

Навродський Андрій Володимирович, настоятель релігійної громади 

Української Православної Церкви Київського патріархату Свято - 

Вознесенської парафії м.Корюківка Чернігівської області - Баїк Тарас 

Григорович,громадськість. 

  

 Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович  оголошує про відкриття сесії о 

14 год. 00 хв. 

Порядок денний: 

 

1.Про  внесення  змін до Регламенту Корюківської  міської ради VII скликання. 

Інформує:  секретар  міської ради Олійник  Світлана Олександрівна. 

 

2.Про звіт про виконання міського бюджету за 2016 рік   

 Інформує:  начальник відділу  бухгалтерського обліку та звітності  (головний  

бухгалтер)  Кожема Оксана Миколаївна. 

 

3. Про нову редакцію рішення  другої  позачергової  сесії Корюківської міської 

ради сьомого  скликання від 12.01.2017 року «Про міський бюджет на                 

2017 рік».  

Інформує: начальник  фінансового  відділу  міської ради Барсук Олена Іванівна. 

                                 

4. «Про внесення змін до рішення другої позачергової сесії Корюківської 

міської ради від 12.01.2017 року «Про міський бюджет на 2017 рік»  

Інформує: начальник  фінансового  відділу  міської ради Барсук Олена Іванівна. 

 

5. Про затвердження на посади. 

Інформує:  міський голова Ахмедов  Ратан Ратанович.   



 

6. Про утворення виконавчого комітету міської ради та визначення його 

чисельності. 

Інформує:  міський голова Ахмедов  Ратан Ратанович.   

 

7.Про затвердження  персонального   складу   виконавчого   комітету   міської 

ради. 

Інформує:  міський голова Ахмедов  Ратан Ратанович.   

 

8. 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:  секретар  міської ради Олійник  Світлана Олександрівна. 

 

9.Про орієнтовний план роботи Корюківської  міської ради  на 2017 рік.  

Інформує:  секретар  міської ради Олійник  Світлана Олександрівна. 

 

10.Про прийняття  об’єктів   спільної   власності  територіальних  громад  міста, 

селища та сіл Корюківського   району у міську  комунальну власність.  

Інформує:  секретар  міської ради Олійник  Світлана Олександрівна. 

 

11. Про передачу закладів культури Корюківської міської ради в оперативне 

управління Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради. 

Інформує:  секретар  міської ради Олійник  Світлана Олександрівна. 

 

12. Про прийняття в міську комунальну власність майна Брецької сільської 

ради та припинення юридичної особи. 

Інформує:  заступник міського голови  з питань діяльності  виконавчих органів 

ради Биков Олександр Миколайович. 

 

13.Про прийняття в міську комунальну власність майна Будянської сільської 

ради та припинення юридичної особи. 

Інформує:  заступник міського голови  з питань діяльності  виконавчих органів 

ради Биков Олександр Миколайович. 

 

14.Про прийняття в міську комунальну власність майна, закладів Забарівської 

сільської ради та припинення юридичної особи. 

Інформує:  заступник міського голови  з питань діяльності  виконавчих органів 

ради Биков Олександр Миколайович. 

 

15.Про прийняття в міську комунальну власність майна, комунального 

підприємства Наумівської сільської ради та припинення юридичної особи. 

Інформує:  заступник міського голови  з питань діяльності  виконавчих органів 

ради Биков Олександр Миколайович. 

 

16.Про прийняття в міську комунальну власність майна Рейментарівської 

сільської ради та припинення юридичної особи. 



Інформує:  заступник міського голови  з питань діяльності  виконавчих органів 

ради Биков Олександр Миколайович. 

 

17.Про прийняття в міську комунальну власність майна, закладів, комунального 

підприємства Сядринської сільської ради та припинення юридичної особи. 

Інформує:  заступник міського голови  з питань діяльності  виконавчих органів 

ради Биков Олександр Миколайович. 

 

18.Про прийняття в міську комунальну власність майна, закладів, комунального 

підприємства Тютюнницької сільської ради та припинення юридичної особи. 

Інформує:  заступник міського голови  з питань діяльності  виконавчих органів 

ради Биков Олександр Миколайович. 

 

19.Про прийняття в міську комунальну власність майна Хотіївської сільської 

ради та припинення юридичної особи. 

Інформує:  заступник міського голови  з питань діяльності  виконавчих органів 

ради Биков Олександр Миколайович. 

 

20. Про внесення змін до рішення третьої позачергової  сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 26.01.2017 р. «Про прийняття в міську 

комунальну власність Наумівського та Сядринського дошкільних навчальних 

закладів». 

Інформує:  начальник  фінансового  відділу Барсук Олена Іванівна. 

 

21.Про передачу майна міської комунальної власності. 

Інформує:  заступник міського голови  з питань діяльності  виконавчих органів 

ради Биков Олександр Миколайович. 

 

22.Про порядок залучення, розрахунку, розміру і використання коштів пайової 

участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Корюківської об’єднаної 

територіальної громади. 

Інформує:  заступник міського голови  з питань діяльності  виконавчих органів 

ради Биков Олександр Миколайович. 

 

23.Про надання дозволу  КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради  

на  продаж майна. 

Інформує:  заступник міського голови  з питань діяльності  виконавчих органів 

ради Биков Олександр Миколайович. 

 

24. Про затвердження міської Програми розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради на 

2017 рік. 

Інформує:  заступник міського голови  з питань діяльності  виконавчих органів 

ради Биков Олександр Миколайович. 

 

25. Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту 

Корюківської міської громади на 2017 рік.   

Інформує:  секретар  міської ради Олійник  Світлана Олександрівна. 

 



26.Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії Корюківської міської 

ради шостого скликання від 11.12.2014 р. «Про затвердження Положення про 

порядок та умови надання громадянам разової адресної матеріальної 

допомоги». 

Інформує:  секретар  міської ради Олійник  Світлана Олександрівна. 

 

27. Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії  Корюківської міської 

ради шостого скликання від 11.12.2014 р . «Про затвердження Порядку надання 

одноразової матеріальної допомоги учасникам, постраждалим учасникам 

антитерористичної операції та сім’ям загиблих, які є мешканцями м. Корюківки 

та с. Трудовик». 

Інформує:  секретар  міської ради Олійник  Світлана Олександрівна. 

 

28. Про затвердження Програми забезпечення  малочисельних  та віддалених  

сіл громади  товарами  першої необхідності та  хлібом   на  2017 рік. 

Інформує:  секретар  міської ради Олійник  Світлана Олександрівна. 

 

29. Про затвердження Положення про призначення одноразової грошової  

стипендії обдарованим і талановитим учням (вихованцям) навчальних закладів 

Корюківської міської ради  та щорічної премії педагогічним  працівникам 

навчальних закладів Корюківської  міської ради. 

Інформує: начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту  Корюківської  

міської ради Наумчик Ірина Володимирівна.   

 

30. Про затвердження Програми підтримки дітей, батьки яких загинули або 

отримали інвалідність під час безпосередньої участі в антитерористичній 

операції, у навчальних закладах Корюківської міської ради на 2017-2018 роки. 

Інформує: начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту  Корюківської  

міської ради Наумчик Ірина Володимирівна.   

 

31. Про затвердження міської програми «Шкільний автобус» на 2017-2020 

роки. 

Інформує: начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту  Корюківської  

міської ради Наумчик Ірина Володимирівна.   

 

32. Про затвердження міської програми оздоровлення  та відпочинку  дітей 

Корюківщини на період до 2020 року. 

Інформує: начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту  Корюківської  

міської ради Наумчик Ірина Володимирівна.   

 

33. Про затвердження  міської програми роботи з обдарованою  молоддю на 

2017-2018 роки. 

Інформує: начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту  Корюківської  

міської ради Наумчик Ірина Володимирівна.   

 

34. Про затвердження міської Програми поліпшення становища дітей та 

охорони дитинства Корюківської міської громади  на 2017 рік. 

Інформує:  секретар  міської ради Олійник  Світлана Олександрівна. 

 



35. Про затвердження Програми «Соціальний захист окремих категорій 

населення»  на 2017 рік. 

Інформує:  секретар  міської ради Олійник  Світлана Олександрівна.  

 

36. Про затвердження Програми «Місцева пожежна охорона  у сільській 

місцевості  Корюківської  громади на 2017 рік». 

Інформує:  секретар  міської ради Олійник  Світлана Олександрівна.  

 

37. Про затвердження Програми цивільного захисту населення Корюківської 

громади на 2017 рік. 

Інформує:  секретар  міської ради Олійник  Світлана Олександрівна. 

 

38.Про норматив  та порядок   відрахування  частини прибутку  підприємств  

міської  комунальної  власності. 

Інформує:  заступник міського голови  з питань  виконавчих органів ради Биков 

Олександр Миколайович. 

 

39. 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:  секретар  міської ради Олійник  Світлана Олександрівна.  

 

40. Про звільнення від сплати податку на нерухоме майно,відмінне від 

земельної ділянки. 

Інформує:  секретар  міської ради Олійник  Світлана Олександрівна.  

 

41.  Про внесення змін до рішення вісімнадцятої сесії Корюківської  

міської ради шостого скликання від 27.05.2013 р . «Про встановлення ставок 

єдиного податку для суб’єктів підприємницької  діяльності − фізичних осіб». 

Інформує:  секретар  міської ради Олійник  Світлана Олександрівна.  

 

42.  Про внесення змін до рішення шостої сесії Корюківської міської ради 

сьомого  скликання від 30.06.2016 р. «Про плату за землю на 2017 рік». 

Інформує: начальник  відділу земельних ресурсів та комунального  майна  

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

43. Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік. 

Інформує:  секретар  міської ради Олійник  Світлана Олександрівна.  

 

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

шостого скликання від 26.08.2016 р. «Про затвердження Положення про 

тендерний комітет Корюківської міської ради». 

Інформує:  секретар  міської ради Олійник  Світлана Олександрівна.  

 

45. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

по вул. вул. Бульварна, 25/4 , м. Корюківка. 

Інформує: начальник  відділу земельних ресурсів та комунального  майна  

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 



46. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення по 

вул. Дудка, 39/1, м. Корюківка. 

Інформує: начальник  відділу земельних ресурсів та комунального  майна  

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

47. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення по 

пров. Вокзальному, 13, м. Корюківка. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

48. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення по 

пров. Індустріальному, 1-В, м. Корюківка. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

49. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення по 

вул. Чернігівська, 96 Б, м. Корюківка. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

50. Про затвердження  акту  обстеження земельних ділянок. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

51. Про внесення змін до рішень Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

52. Про приведення у відповідність цільового призначення земель 

на території  Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

53. Про надання земельних ділянок в оренду. 

Інформує: начальник  відділу земельних ресурсів та комунального  майна  

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

54. Про розірвання  та поновлення договорів оренди землі. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

  

55.Земельний сервітут. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

56. Про відміну деяких рішень міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 



 

57. Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

58. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

59. Про розгляд заяви ФОП Наумчик Оксани Леонідівни щодо розірвання 

договору оренди землі від 20.07.2010 р.  

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

60. Про приватизацію земельних ділянок. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

61.Про розгляд заяви Свято-Вознесенської парафії м. КорюківкаЧернігівської 

області про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 
 

62. Про розгляд заяви ФОП Єременка С.М. щодо встановлення розміру 

орендної плати за користування земельною ділянкою по вул. Костюк Г.,            

20-В, м. Корюківка. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

63. Про затвердження розміру орендної плати за земельні ділянки. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

64. Про затвердження Генерального плану  м.Корюківка 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

65.Про звернення  депутатів  Корюківської  міської ради. 

Інформує:  міський голова  Ахмедов Ратан Ратанович.  

 

66.Про запити  депутатів  міської ради Лисиці А.О.,Матюхи О.О.,Кугук І.І.  

Інформує:  міський голова  Ахмедов Ратан Ратанович.  

 

РІЗНЕ. 

   



 Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем вноситься 

пропозиція проголосувати за запропонований ним порядок денний. Порядок 

денний затверджено 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.  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 затверджено 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 четвертої    сесії міської ради  сьомого  скликання   головою лічильної 

комісії обрати Лещенко Світлану  Віталіївну, секретарем лічильної комісії 

Лашка Максима Борисовича. 

 Від депутатів пропозицій, змін, зауважень  щодо складу  комісії  не 

надійшло. 

 Пропозиція  міського голови  Ахмедова Ратана Ратановича   щодо 

лічильної комісії  у складі голови  лічильної комісії Лещенко Світлани 

Віталіївни, секретаря лічильної комісії Лашка  Максима Борисовича  

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  внесення  змін до 

Регламенту Корюківської  міської ради VII скликання» секретаря  міської ради 

Олійник  Світлану Олександрівну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки  до  проекту  рішення  депутатами не  вносилися.  

Вирішили: рішення «Про  внесення  змін до Регламенту Корюківської  міської 

ради VII скликання» приймається одноголосно, (рішення, результати 

поіменного голосування  додаються). 

 

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

міського бюджету за 2016 рік»  начальника  відділу  бухгалтерського обліку та 

звітності  (головного  бухгалтера)  Кожему Оксану Миколаївну. 

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 2016 рік»   

приймається одноголосно, (рішення, результати поіменного голосування  

додаються). 



 

Слухали: по третьому питанню порядку денного «Про нову редакцію рішення  

другої  позачергової  сесії Корюківської міської ради сьомого  скликання від 

12.01.2017 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 нову редакцію рішення  другої  позачергової  сесії 

Корюківської міської ради сьомого  скликання від 12.01.2017 року «Про 

міський бюджет на 2017 рік»»  приймається одноголосно, (рішення, результати 

поіменного голосування  додаються). 

 

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

рішення другої позачергової сесії Корюківської міської ради від 12.01.2017 

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 від 12.01.2017 року «Про міський бюджет на 2017 

рік» приймається одноголосно, (рішення, результати поіменного голосування  

додаються). 

 

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

міського голову Ахмедова  Ратана Ратановича.   

Виступили: депутат  міської ради  Савченко Олександр  Миколайович, який  

повідомив депутатів  про наявний  конфлікт інтересів  у зв’язку з тим, що його  

кандидатура  пропонується на  посаду  першого  заступника  міського голови.  

Вирішили: проект рішення приймається за основу більшістю голосів,(за -22, 

проти - 0, утримався - 0, не голосували - 1). 

Зміни та поправки  до  проекту  рішення  депутатами не  вносилися.  

Вирішили: рішення «Про затвердження на посади»» приймається більшістю 

голосів (за -20, проти - 1, утримався - 1, не голосували - 1), (рішення, результати 

поіменного голосування  додаються). 

 

Слухали: по шостому   питанню порядку денного «Про утворення виконавчого 

комітету міської ради та визначення його чисельності» міського голову 

Ахмедова  Ратана Ратановича. 

 Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки  до  проекту  рішення  депутатами не  вносилися.  

Вирішили: рішення «Про утворення виконавчого комітету міської ради та 

визначення його чисельності» приймається одноголосно, (рішення, результати 

поіменного голосування  додаються). 

 

Слухали: по сьомому питанню порядку денного «Про затвердження  

персонального   складу   виконавчого   комітету   міської ради» міського голову 

Ахмедова  Ратана Ратановича. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу більшістю голосів,(за -22, 

проти - 1, утримався - 0, не голосували - 0). 



Зміни та поправки  до  проекту  рішення  депутатами не  вносилися.  

Вирішили: рішення «Про затвердження  персонального   складу   виконавчого   

комітету   міської ради» приймається більшістю голосів (за -22, проти - 1, 

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

додаються). 

 

Слухали: по восьмому 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»» 

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 другої позачергової сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 12.01.2017р. «Про 

затвердження структури та чисельності працівників виконавчого апарату 

Корюківської міської ради та її виконавчого комітету»» приймається 

одноголосно, (рішення, результати поіменного голосування  додаються). 

 

Слухали: по дев’ятому питанню порядку денного «Про орієнтовний план 

роботи Корюківської  міської ради  на 2017 рік» секретаря  міської ради 

Олійник  Світлану Олександрівну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки  до  проекту  рішення  депутатами не  вносилися.  

Вирішили: рішення «Про орієнтовний план роботи Корюківської  міської ради  

на 2017 рік»  приймається одноголосно, (рішення, результати поіменного 

голосування  додаються). 

 

Слухали: по десятому питанню порядку денного «Про прийняття  об’єктів   

спільної   власності територіальних  громад  міста, селища та сіл Корюківського   

району у міську  комунальну власність» секретаря  міської ради Олійник  

Світлану Олександрівну. 

Виступили: секретар  міської ради Олійник Світлана  Олександрівна внесла   

пропозицію   доповнити  дане рішення  п.3.2. наступного змісту: «Враховуючи 

дане рішення , внести зміни до Положення про Відділ освіти,культури, молоді 

та спорту Корюківської міської ради». 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

 Міський голова Ахмедов Р.Р. вніс пропозицію проголосувати за 

поправку,  внесену   секретарем  міської ради  Олійник С.О.  щодо  доповнення  

рішення  п.3.2 наступного змісту «Враховуючи дане рішення, внести зміни до 

Положення про Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради». Поправка приймається  одноголосно. 

Вирішили: рішення денного «Про прийняття  об’єктів   спільної   власності  

територіальних  громад  міста, селища та сіл Корюківського   району у міську  

комунальну власність» приймається в цілому одноголосно,(рішення, результати 

поіменного голосування  додаються). 

 

Слухали: по одинадцятому   питанню порядку денного «Про передачу закладів 

культури Корюківської міської ради в оперативне управління Відділу освіти, 



культури, молоді та спорту Корюківської міської ради» секретаря  міської ради 

Олійник  Світлану Олександрівну. 

Виступили: секретар  міської ради Олійник Світлана  Олександрівна внесла   

пропозицію   доповнити  дане рішення  п.3.1. наступного змісту: «Враховуючи 

дане рішення, внести зміни до Положення про Відділ освіти, культури, молоді 

та спорту Корюківської міської ради». 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

 Міський голова  Ахмедов  Р.Р.  вніс  пропозицію  проголосувати за 

поправку, внесену   секретарем  міської ради  Олійник С.О.  щодо  доповнення  

рішення  п.3.1 наступного змісту «Враховуючи дане рішення, внести зміни до 

Положення про Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради». Поправка приймається  одноголосно. 

Вирішили: рішення денного «Про передачу закладів культури Корюківської 

міської ради в оперативне управління Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради» приймається в цілому одноголосно, 

(рішення, результати поіменного голосування  додаються). 

 

Слухали: по дванадцятому   питанню порядку денного «Про прийняття в міську 

комунальну власність майна Брецької сільської ради та припинення юридичної 

особи» заступника  міського голови  з питань  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 прийняття в міську комунальну власність майна 

Брецької сільської ради та припинення юридичної особи» приймається 

одноголосно, (рішення, результати поіменного голосування  додаються). 

 

Слухали: по тринадцятому  питанню порядку денного «Про прийняття в міську 

комунальну власність майна Будянської сільської ради та припинення 

юридичної особи» 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 прийняття в міську комунальну власність майна 

Будянської сільської ради та припинення юридичної особи»  приймається 

одноголосно, (рішення, результати поіменного голосування  додаються). 

 

Слухали: по чотирнадцятому питанню порядку денного «Про прийняття в 

міську комунальну власність майна, закладів Забарівської сільської ради та 

припинення юридичної особи» 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 прийняття в міську комунальну власність майна, 

закладів Забарівської сільської ради та припинення юридичної особи»  

приймається одноголосно, (рішення, результати поіменного голосування  

додаються). 

 



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

комунальну власність майна, комунального підприємства Наумівської сільської 

ради та припинення юридичної особи» 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 прийняття в міську комунальну власність майна, 

комунального підприємства Наумівської сільської ради та припинення 

юридичної особи»  приймається одноголосно, (рішення, результати поіменного 

голосування  додаються). 

 

Слухали: по шістнадцятому питанню порядку денного «Про прийняття в міську 

комунальну власність майна Рейментарівської сільської ради та припинення 

юридичної особи» 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 прийняття в міську комунальну власність майна 

Рейментарівської сільської ради та припинення юридичної особи»  приймається 

одноголосно, (рішення, результати поіменного голосування  додаються). 

 

Слухали: по сімнадцятому питанню порядку денного «Про прийняття в міську 

комунальну власність майна, закладів, комунального підприємства Сядринської 

сільської ради та припинення юридичної особи » 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 прийняття в міську комунальну власність майна, 

закладів,комунального підприємства Сядринської сільської ради та припинення 

юридичної особи»  приймається одноголосно, (рішення, результати поіменного 

голосування  додаються). 

 

Слухали: по вісімнадцятому питанню порядку денного «Про прийняття в 

міську комунальну власність майна, закладів, комунального підприємства 

Тютюнницької сільської ради та припинення юридичної особи» 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 прийняття в міську комунальну власність майна, 

закладів,комунального підприємства Тютюнницької сільської ради та 

припинення юридичної особи»  приймається одноголосно, (рішення, результати 

поіменного голосування  додаються). 

 

Слухали: по дев’ятнадцятому питанню порядку денного «Про прийняття в 

міську комунальну власність майна Хотіївської сільської ради та припинення 

юридичної особи» 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 прийняття в міську комунальну власність майна 

Хотіївської сільської ради та припинення юридичної особи» приймається 

одноголосно, (рішення, результати поіменного голосування  додаються). 

 

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

рішення третьої позачергової сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 26.01.2017 р. «Про прийняття в міську комунальну власність 

Наумівського та Сядринського дошкільних навчальних закладів»» начальника  

фінансового відділу 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 третьої позачергової  сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 26.01.2017р. «Про прийняття 

в міську комунальну власність Наумівського та Сядринського дошкільних 

навчальних закладів»» приймається одноголосно, (рішення, результати 

поіменного голосування  додаються). 

 

Слухали: по двадцять першому питанню порядку денного «Про передачу майна 

міської комунальної власності» 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 передачу майна міської комунальної власності» 

приймається одноголосно, (рішення, результати поіменного голосування  

додаються). 

 

Слухали: по двадцять  другому питанню порядку денного «Про порядок 

залучення, розрахунку, розміру і використання коштів пайової участі у 

розвитку інфраструктури населених пунктів Корюківської об’єднаної 

територіальної громади» 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 порядок залучення, розрахунку, розміру і 

використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених 

пунктів Корюківської об’єднаної територіальної громади» приймається 

одноголосно, (рішення, результати поіменного голосування  додаються). 

 

Слухали: по двадцять  третьому питанню порядку денного «Про надання 

дозволу КП«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради  на  продаж 

майна» 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 надання дозволу  КП «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради  на  продаж майна» приймається одноголосно, 

(рішення, результати поіменного голосування  додаються). 

 



Слухали:по двадцять четвертому питанню порядку денного «Про затвердження 

міської Програми розвитку житлово-комунального господарства та 

благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради 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 міської Програми розвитку житлово-

комунального господарства та благоустрою населених пунктів Корюківської 

міської ради на 2017 рік» приймається одноголосно, (рішення, результати 

поіменного голосування  додаються). 

 

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

Програми розвитку фізичної культури і спорту Корюківської міської громади 

на 2017 рік » секретаря  міської ради Олійник  Світлану Олександрівну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки  до  проекту  рішення  депутатами не  вносилися.  

Вирішили: рішення «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і 

спорту Корюківської міської громади на 2017 рік » приймається одноголосно, 

(рішення, результати поіменного голосування  додаються). 

 

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

до рішення двадцять восьмої сесії Корюківської міської ради шостого 

скликання від 11.12.2014 р. «Про затвердження Положення про порядок та 

умови надання громадянам разової адресної матеріальної допомоги»» 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 двадцять восьмої сесії 

Корюківської міської ради шостого скликання від 11.12.2014 р. «Про 

затвердження Положення про порядок та умови надання громадянам разової 

адресної матеріальної допомоги»» приймається одноголосно, (рішення, 

результати поіменного голосування  додаються). 

 

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

до рішення двадцять восьмої сесії Корюківської міської ради шостого 

скликання від 11.12.2014 р. «Про затвердження Порядку надання одноразової 

матеріальної допомоги учасникам, постраждалим учасникам антитерористичної 

операції та сім’ям загиблих, які є мешканцями м. Корюківки та с. Трудовик»» 

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 двадцять восьмої сесії  

Корюківської міської ради шостого скликання від11.12.2014р.«Про 

затвердження Порядку надання одноразової матеріальної допомоги учасникам, 

постраждалим учасникам антитерористичної операції та сім’ям загиблих, які є 

мешканцями м. Корюківки та с. Трудовик»» приймається одноголосно, 

(рішення, результати поіменного голосування  додаються). 

 



Слухали: по двадцять  восьмому  питанню порядку денного «Про затвердження 

Програми забезпечення  малочисельних  та віддалених  сіл громади  товарами  

першої необхідності та  хлібом   на  2017 рік» секретаря  міської ради Олійник  

Світлану Олександрівну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки  до  проекту  рішення  депутатами не  вносилися.  

Вирішили:рішення «Про затвердження Програми забезпечення  малочисельних  

та віддалених  сіл громади  товарами  першої необхідності та  хлібом на 2017 

рік » приймається одноголосно, (рішення, результати поіменного голосування  

додаються). 

 

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

Положення про призначення одноразової грошової  стипендії обдарованим і 

талановитим учням (вихованцям) навчальних закладів Корюківської міської 

ради  та щорічної премії педагогічним працівникам навчальних закладів 

Корюківської  міської ради» 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 призначення 

одноразової грошової стипендії обдарованим і талановитим учням 

(вихованцям) навчальних закладів Корюківської міської ради  та щорічної 

премії педагогічним  працівникам навчальних закладів Корюківської  міської 

ради» приймається одноголосно, (рішення, результати поіменного голосування  

додаються). 

 

Слухали: по тридцятому питанню порядку денного «Про затвердження 

Програми підтримки дітей, батьки яких загинули або отримали інвалідність під 

час безпосередньої участі в антитерористичній операції, у навчальних закладах 

Корюківської міської ради на 2017-2018 роки» 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 Програми підтримки дітей, батьки яких 

загинули або отримали інвалідність під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, у навчальних закладах Корюківської міської ради 

на 2017-2018 роки» приймається одноголосно, (рішення, результати поіменного 

голосування  додаються). 

 

Слухали: по тридцять першому    питанню порядку денного «Про затвердження 

міської програми «Шкільний автобус» на 2017-2020 роки » 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 міської програми «Шкільний автобус» 

на 2017-2020 роки »приймається одноголосно, (рішення, результати поіменного 

голосування  додаються). 



 

Слухали: по тридцять другому  питанню порядку денного «Про затвердження 

міської програми оздоровлення  та відпочинку  дітей Корюківщини на період 

до 2020 року» 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 міської програми оздоровлення  та 

відпочинку дітей Корюківщини на період до 2020 року» приймається 

одноголосно, (рішення, результати поіменного голосування  додаються). 

 

Слухали: по тридцять третьому   питанню порядку денного «Про затвердження  

міської програми роботи з обдарованою молоддю на 2017-2018 роки» 

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 міської програми роботи з обдарованою  

молоддю на 2017-2018 роки » приймається одноголосно, (рішення, результати 

поіменного голосування  додаються). 

 

Слухали:по тридцять четвертому питанню порядку денного «Про затвердження 

міської Програми поліпшення становища дітей та охорони дитинства 

Корюківської міської громади  на 2017 рік»   секретаря  міської ради Олійник  

Світлану Олександрівну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки  до  проекту  рішення  депутатами не  вносилися.  

Вирішили: рішення «Про затвердження міської Програми поліпшення 

становища дітей та охорони дитинства Корюківської міської громади  на           

2017рік» приймається одноголосно, (рішення, результати поіменного 

голосування  додаються). 

 

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

Програми «Соціальний захист окремих категорій населення» на 2017 рік»   

секретаря  міської ради Олійник  Світлану Олександрівну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки  до  проекту  рішення  депутатами не  вносилися.  

Вирішили: рішення «Про затвердження Програми «Соціальний захист окремих 

категорій населення» на 2017 рік» приймається одноголосно, (рішення, 

результати поіменного голосування  додаються). 

 

 Міським головою Ахмедовим  Ратаном  Ратановичем  оголошено  перерву  

в роботі  сесії  на 10 хвилин.  

 Після  десятихвилинної перерви  продовжено   роботу  сесії. 

 

Слухали: по тридцять шостому  питанню порядку денного «Про затвердження 

Програми «Місцева пожежна охорона у сільській місцевості Корюківської  

громади на 2017 рік»»  на 2017 рік»   секретаря  міської ради Олійник  Світлану 

Олександрівну. 



Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки  до  проекту  рішення  депутатами не  вносилися.  

Вирішили: рішення «Про затвердження Програми «Місцева пожежна охорона  

у сільській місцевості Корюківської громади на 2017 рік»» приймається 

одноголосно, (рішення, результати поіменного голосування  додаються). 

 

Слухали: по тридцять сьомому  питанню порядку денного «Про затвердження 

Програми цивільного захисту населення Корюківської громади на 2017 рік»   

секретаря  міської ради Олійник  Світлану Олександрівну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки  до  проекту  рішення  депутатами не  вносилися.  

Вирішили: рішення «Про затвердження Програми цивільного захисту 

населення Корюківської громади на 2017 рік» приймається одноголосно, 

(рішення, результати поіменного голосування  додаються). 

 

Слухали: по тридцять восьмому  питанню порядку денного «Про норматив  та 

порядок відрахування частини прибутку підприємств міської комунальної  

власності» заступника міського голови  з питань діяльності  виконавчих органів 

ради Бикова Олександра Миколайовича. 

Виступили:  секретар  міської ради Олійник С.О. внесла  пропозицію  

доповнити п.1рішення словами наступного  змісту: «- комунальні  підприємства  

Корюківської  міської ради, що здійснюють  свою діяльність на території  

сільських населених пунктів  міської  територіальної громади,» 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

 Міський голова Ахмедов Р.Р. вніс  пропозицію  проголосувати за 

поправку, внесену секретарем  міської ради  Олійник С.О.  щодо  доповнення  

п.1 рішення словами наступного змісту: «- комунальні підприємства  

Корюківської  міської ради, що здійснюють свою діяльність на території  

сільських населених пунктів  міської  територіальної громади,». Поправка 

приймається  одноголосно. 

Вирішили: рішення «Про норматив та порядок  відрахування частини прибутку  

підприємств  міської  комунальної  власності» приймається в цілому  

одноголосно, (рішення, результати поіменного голосування  додаються). 

 

Слухали: по тридцять дев’ятому  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» секретаря  міської ради Олійник  

Світлану Олександрівну.  

Виступили: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович повідомив, що 

постійною  комісією  міської  ради  з питань власності, бюджету, соціально-

економічного та культурного розвитку міста були внесені наступні  пропозиції  

щодо встановлення ставок  податку, а саме :  

1. Для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності 

юридичних осіб: 

- на території міста у розмірі 0,4 відсотка розміру мінімальної заробітної 

плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 

1 кв. метр бази оподаткування; 



- на  території  сільських  населених  пунктів  у розмірі 0,15 відсотка 

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 

звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування; 

 2. Для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності 

фізичних осіб у розмірі 0 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази 

оподаткування; 

 3. пункт 3 викласти у такій  редакції: «Дане рішення набуває  чинності з 

01.04.2017 року». 

 Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович запропонував прийняти  проект  

рішення за основу, а також  проголосувати  окремо за  кожну поправку.  

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

  Міський голова Ахмедов Р.Р. вніс пропозицію проголосувати за 

поправку внесену постійною комісією міської ради з питань власності, 

бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста щодо 

встановлення ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що 

перебувають у власності юридичних осіб: 

- на території міста у розмірі 0,4 відсотка розміру мінімальної заробітної 

плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 

1 кв. метр бази оподаткування; 

- на території  сільських  населених  пунктів  у розмірі 0,15 відсотка 

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 

звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування. 

 Поправка  прийнята одноголосно.  

 Міський голова Ахмедов Р.Р.вніс пропозицію  проголосувати за поправку 

внесену постійною комісією міської ради з питань власності, бюджету, 

соціально-економічного та культурного розвитку міста щодо встановлення 

ставки податку  для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності 

фізичних осіб у розмірі 0 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази 

оподаткування. 

 Поправка  прийнята одноголосно.  

 Міський голова Ахмедов Р.Р. вніс пропозицію проголосувати за поправку 

внесену постійною комісією міської ради з питань власності, бюджету, 

соціально-економічного та культурного розвитку міста, а саме  пункт 3 

викласти у такій  редакції: «Дане рішення набуває  чинності з 01.04.2017 року».  

 Поправка  прийнята одноголосно. 

Вирішили: рішення «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"» приймається в цілому  одноголосно, (рішення, результати поіменного 

голосування  додаються). 

 

Слухали: по сороковому питанню порядку денного «Про звільнення від сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»  секретаря  міської 

ради Олійник  Світлану Олександрівну. 

Виступили: депутат  міської ради  Милейко Сергій Олександрович, який  

зазначив,  що на міському маршруті, який обслуговує ПрАТ «Корюківське 

АТП-17745» не здійснюється безкоштовне перевезення  учасників АТО. 



 Депутат міської ради Плющ Анастасія Вікторівна запропонувала 

керівнику ПрАТ«Корюківське АТП-17745» розглянути можливість перевезення  

жителів  с.Рейментарівка.  

 Міський голова   Ахмедов Ратан Ратанович  вніс  пропозицію  доповнити 

даний  проект рішення  наступним  змістом: «Рекомендувати підприємствам, 

що займаються перевезенням пасажирів на міських автобусних маршрутах 

загального користування, здійснювати перевезення на пільговій основі  

учасників  бойових дій відповідно до чинного законодавства України. 

 У разі  ігнорування  вищезазначеної рекомендації  Корюківська   міська 

рада  залишає за  собою право переглянути  п.1 даного рішення».   

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

 Міським головою  Ахмедовим  Р.Р. ставиться на голосування поправка, 

щодо доповнення даного проекту рішення  наступним  змістом:«Рекомендувати 

підприємствам, що займаються перевезенням пасажирів на міських автобусних 

маршрутах загального користування, здійснювати перевезення на пільговій  

основі  учасників  бойових дій відповідно до чинного законодавства України. 

 У разі  ігнорування   вищезазначеної рекомендації  Корюківська   міська 

рада  залишає за  собою право переглянути  п.1 даного рішення».  

 Поправка прийнята  більшістю голосів ( за -19, проти -3, утримались -1, 

не голосували – 0).  

Вирішили:рішення «Про звільнення від сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки»   приймається  в цілому  більшістю  голосів (за 

- 17, проти - 5, утримався - 1, не голосували - 0), (рішення, результати 

поіменного голосування  додаються). 

 

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

рішення вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради шостого скликання від 

27.05.2013р.«Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів 

підприємницької  діяльності − фізичних осіб»» 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 вісімнадцятої сесії 

Корюківської міської ради шостого скликання від 27.05.2013р. «Про 

встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів підприємницької  діяльності 

− фізичних осіб»»  приймається одноголосно, (рішення, результати поіменного 

голосування  додаються). 

 

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

рішення шостої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

30.06.2016 р. «Про плату за землю на 2017 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 внесення змін до рішення шостої сесії Корюківської 

міської ради сьомого  скликання від 30.06.2016 р. «Про плату за землю на 2017 

рік»» приймається одноголосно, (рішення, результати поіменного голосування  

додаються). 

 



Слухали: по сорок третьому  питанню порядку денного «Про план діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік» секретаря міської ради 

Олійник  Світлану Олександрівну.  

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки  до  проекту  рішення  депутатами не  вносилися.  

Вирішили: рішення «Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів на 2017 рік» приймається одноголосно, (рішення, результати поіменного 

голосування  додаються). 

 

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

до рішення восьмої сесії Корюківської міської ради шостого скликання від 

26.08.2016р.«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 шостого скликання від 26.08.2016р.«Про затвердження Положення 

про тендерний комітет Корюківської міської ради»» приймається одноголосно, 

(рішення, результати поіменного голосування  додаються). 

 

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

ділянки несільськогосподарського призначення по вул. вул. Бульварна, 25/4 ,  

м. Корюківка» начальника  відділу земельних ресурсів та комунального  майна  

міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

Виступили: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович вніс  пропозицію 

збільшити  ціну продажу  земельної ділянки, визначивши  її у  сумі 6824,70 грн.  

 Інших  пропозицій не надійшло.    

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

 Міським головою  Ахмедовим  Р.Р. ставиться на голосування  поправка, 

щодо визначення ціни продажу земельної ділянки у сумі 6824,70грн.   Поправка 

приймається  одноголосно. 

Вирішили: рішення «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по вул.Бульварна, 25/4, м.Корюківка»  приймається  в цілому 

одноголосно, (рішення, результати поіменного голосування  додаються). 

 

Слухали: по сорок шостому   питанню порядку денного «Про продаж земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Дудка, 39/1,                     

м. Корюківка» начальника  відділу земельних ресурсів та комунального  майна  

міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

Виступили: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович вніс пропозицію 

збільшити ціну продажу земельної ділянки, визначивши її у сумі              

188405,80 грн., що на 10% більше за ціну, визначену експертною оцінкою.  

 Інших  пропозицій не надійшло.    

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

 Міським головою  Ахмедовим  Р.Р. ставиться на голосування поправка, 

щодо  визначення ціни продажу земельної ділянки у сумі 188405,80 грн.   

Поправка приймається більшістю голосів (за -20 , проти – 2,  утримались – 1, не 

голосували -0). 



Вирішили: рішення «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по вул.Дудка, 39/1, м.Корюківка» приймається в цілому більшістю 

голосів (за - 20, проти - 2,  утримались - 1, не голосували - 0), (рішення, 

результати поіменного голосування  додаються). 

 

Слухали: по сорок сьомому  питанню порядку денного «Про продаж земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення по пров.Вокзальному,13,           

м. Корюківка» начальника  відділу земельних ресурсів та комунального  майна  

міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

Виступили: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович вніс пропозицію 

збільшити ціну продажу земельної ділянки, визначивши її у сумі              

160273,30 грн., що на 10% більше за  ціну, визначену експертною оцінкою.  

 Інших пропозицій не надійшло.    

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

 Міським головою  Ахмедовим  Р.Р.  ставиться на голосування поправка, 

щодо  визначення ціни  продажу земельної ділянки  у сумі 160273,30грн.   

Поправка приймається більшістю голосів (за  - 20 , проти  - 2,  утримались -  1, 

не голосували - 0). 

Вирішили: рішення «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по вул.Дудка,39/1, м.Корюківка» приймається в цілому  більшістю 

голосів (за - 20 , проти - 1,  утримались - 2, не голосували - 0), (рішення, 

результати поіменного голосування  додаються). 

 

Слухали: по сорок восьмому  питанню порядку денного «Про продаж земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення по пров.Індустріальному,1-В, 

м. Корюківка» начальника  відділу земельних ресурсів та комунального  майна  

міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

Виступили: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович вніс пропозицію 

збільшити ціну продажу земельної ділянки, визначивши її у сумі              

357922,40 грн., що на 10% більше за ціну, визначену експертною оцінкою.  

 Інших  пропозицій не надійшло.    

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

 Міським головою  Ахмедовим  Р.Р.   ставиться на голосування   поправка, 

щодо  визначення ціни   продажу  земельної ділянки  у  сумі  357922,40 грн.   

Поправка приймається одноголосно.  

Вирішили: рішення «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по пров.Індустріальному,1-В, м. Корюківка» приймається в цілому  

більшістю голосів (за -20 , проти – 1,  утримались – 2, не голосували -0), 

(рішення, результати поіменного голосування  додаються). 

 

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

ділянки несільськогосподарського призначення по вул.Чернігівська,96б,          

м. Корюківка» начальника  відділу земельних ресурсів та комунального  майна  

міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

Виступили: депутат  міської ради  Земляний Олег Васильович, який повідомив 

депутатів  про наявний  конфлікт інтересів  у зв’язку з тим, що він  має намір 

придбати дану земельну ділянку  у власність.   

 Міський голова  Ахмедов Ратан Ратанович вніс  пропозицію збільшити  

ціну продажу  земельної ділянки,  визначивши  її у сумі  4777,00 грн. 



 Інших  пропозицій не надійшло.    

Вирішили: проект рішення приймається за основу  більшістю голосів (за - 22, 

проти - 0, утримався - 0, не голосував -1). 

 Міським головою  Ахмедовим  Р.Р. ставиться на голосування   поправка, 

щодо визначення ціни продажу земельної ділянки у сумі 4777,00 грн.   

 Поправка приймається більшістю голосів (за  - 22, проти  - 0, утримався -

0, не голосував - 1). 

Вирішили: рішення «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по вул.Чернігівська, 96б, м. Корюківка»» приймається в цілому  

більшістю голосів (за - 21, проти - 0,  утримались - 1, не голосували - 1), 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

Слухали: по п’ятдесятому  питанню порядку денного «Про затвердження  акту  

обстеження 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 акту обстеження земельних ділянок» 

приймається одноголосно, (рішення, результати поіменного голосування  

додаються). 

 

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

до рішень 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 внесення змін до рішень Корюківської міської ради» 

приймається одноголосно, (рішення,результати поіменного голосування  

додаються). 

 

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

відповідність цільового призначення земель 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 приведення у відповідність цільового призначення 

земель на території Корюківської міської ради» приймається одноголосно, 

(рішення, результати поіменного голосування  додаються). 

 

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

та поновлення договорів оренди землі»  начальника  відділу земельних ресурсів 

та комунального  майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

Виступили:  міський  голова   Ахмедов Ратан Ратанович озвучив  пропозицію  

постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціально –

економічногота культурного розвитку міста щодо встановлення ПАТ 

«Чернігівгаз» орендної плати в розмірі 5 % від нормативної грошової оцінки 

землі.  Інших  пропозицій  не  надійшло. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

 Міським головою  Ахмедовим Р.Р. ставиться на голосування поправка, 

щодо встановлення ПАТ«Чернігівгаз» орендної плати в розмірі 5% від 

нормативної грошової оцінки землі. Поправка приймається одноголосно.   

Вирішили: рішення «Про розірвання  та поновлення договорів оренди землі» в 

цілому приймається одноголосно,(рішення, результати поіменного голосування  

додаються). 

 

Слухали: по п’ятдесят п’ятому питанню порядку денного «Земельний сервітут»  

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 «Земельний сервітут» приймається одноголосно, (рішення, 

результати поіменного голосування  додаються). 

 

Слухали: по п’ятдесят шостому 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 п’ятдесят сьомому 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 Солодка Наталія Юріївна повідомила 

присутнім, що у неї виникає конфлікт інтересів у зв’язку з тим, що її  чоловіком  

Солодким Анатолієм Петровичем подано заяву про надання дозволу на  

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)  меж земельної ділянки  в натурі (на  місцевості) для передачі  в 

оренду по вул.Лісна,36 с.Буда.   

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  - 22 , проти - 0,  утримались - 0, не 

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

 

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

проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 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 проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки» приймається одноголосно, (рішення, 

результати поіменного голосування  додаються). 

 

Слухали: по п’ятдесят дев’ятому  питанню порядку денного «Про розгляд заяви 

ФОП Наумчик Оксани Леонідівни щодо розірвання договору оренди землі від 

20.07.2010 р. »  начальника  відділу земельних ресурсів та комунального  майна  

міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки  до  проекту  рішення  депутатами не  вносилися.  

Вирішили: рішення «Про розгляд заяви ФОП Наумчик Оксани Леонідівни 

щодо розірвання договору оренди землі від 20.07.2010 р.» приймається 

одноголосно, (рішення, результати поіменного голосування  додаються). 

 

Слухали: по шістдесятому 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 шістдесят першому  питанню порядку денного «Про розгляд заяви 

Свято-Вознесенської парафії м. Корюківка Чернігівської області про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального  майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

Виступили:настоятель Свято-Вознесенської парафії УПЦ Київського  

Патріархату  протоієрей  Татас Баїк, який  зачитав   звернення   до голови та 

депутатів  міської ради  Архиєпископа  Чернігівського і Ніжинського, секретаря  

Священного Синоду УПЦ Київського Патріархату  Євстратія (додається).  

 Представник  громадськості Савченко Анатолій Іванович, який також  

наголосив, що не можна втрачати таку можливість, коли є меценати, які готові  

вкладати  гроші в побудову храму.  

 Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович зазначив що корюківська 

громада не проти побудови культової  споруди релігійної громади  Української 

Православної Церкви Київського  патріархату Свято- Вознесенської парафії. 

 Але місце розташування об’єкта по вул.Бульварна,18-а, не відповідає  

генеральному плану  міста Корюківка.  

 Депутат    міської ради   Плющ Анастасія Вікторівна  внесла   пропозицію  

викласти   п.1 рішення в наступній редакції:  

 «1. Створити робочу групу щодо підбору земельної ділянки під  

будівництво культової  споруди релігійної громади Української Православної 

Церкви Київського патріархату Свято-Вознесенської парафії м.Корюківка 

Чернігівської області у складі: 



-Милейко Сергій Олександрович -депутат міської ради; 

-Карасьов Юрій Валентинович - депутат міської ради; 

-Биков Олександр Миколайович -заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради; 

-Скиба Тетяна Віталіївна -начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради; 

-Сидоренко Валентина Петрівна - начальник відділу житлово-комунального 

господарства та будівництва, містобудування та архітектури Корюківської 

районної державної адміністрації; 

-Баїк Тарас Григорович - настоятель релігійної громади Української 

Православної Церкви Київського патріархату Свято -Вознесенської парафії     

м. Корюківка Чернігівської області; 

-Гріненко  Андрій Юрійович - керівник ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ». 

 Депутат  міської ради   Байдак  Микола Богданович  вніс пропозицію:  

«відкласти розгляд питання щодо надання дозволу релігійній громаді 

Української Православної Церкви Київського патріархату Свято - 

Вознесенської парафії м. Корюківка Чернігівської області на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

орієнтовною площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування будівель 

громадських та релігійних організацій, яка розташована за адресою:                   

вул. Бульварна, 18-а, м. Корюківка, до прийняття робочою групою відповідного 

рішення», а існуючий  п.2 рішення  вважати п.3 рішення.     

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

 Міським головою ставиться на голосування поправки внесена депутатом 

міської ради  Плющ А.В., а саме : 

«1.Створити робочу групу щодо підбору земельної ділянки під  

будівництво   культової  споруди релігійної громади Української Православної 

Церкви Київського патріархату Свято - Вознесенської парафії  м. Корюківка 

Чернігівської області у складі: 

- Милейко Сергій Олександрович - депутат міської ради; 

- Карасьов Юрій Валентинович - депутат міської ради; 

-Биков Олександр Миколайович -заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради; 

-Скиба Тетяна Віталіївна - начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради; 

-Сидоренко Валентина Петрівна - начальник відділу житлово-комунального 

господарства та будівництва, містобудування та архітектури Корюківської 

районної державної адміністрації; 

-Баїк Тарас Григорович - настоятель релігійної громади Української 

Православної Церкви Київського патріархату Свято - Вознесенської парафії     

м. Корюківка Чернігівської області; 

-Гріненко  Андрій Юрійович - керівник ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ». 

 Поправка  приймається більшістю  голосів (за - 22 , проти - 0,  утримались 

- 0, не голосували  - 1). 

 Міським головою Ахмедовим Р.Р. ставиться на голосування поправка, 

внесена  депутатом   міської ради Байдаком М.Б. щодо  викладення  п.2 рішення 

в наступній редакції:  

 « 2. Відкласти розгляд питання щодо надання дозволу релігійній громаді 

Української Православної Церкви Київського патріархату Свято- Вознесенської 



парафії м. Корюківка Чернігівської області на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у постійне користування орієнтовною 

площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування будівель громадських та 

релігійних організацій, яка розташована за адресою: вул. Бульварна,18-а,           

м. Корюківка,  до прийняття робочою групою відповідного рішення», а 

існуючий  п.2 рішення  вважати п.3 рішення.  

 Поправка приймається  більшістю  голосів (за - 22 , проти - 0,  утримались 

- 0, не голосували -1). 

Вирішили: рішення «Про розгляд заяви Свято-Вознесенської парафії                 

м. Корюківка Чернігівської області про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування» в 

цілому приймається більшістю голосів, (за - 22 , проти - 0,  утримались - 0, не 

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

 

Слухали: по шістдесят другому   питанню порядку денного «Про розгляд заяви 

ФОП Єременка С.М. щодо встановлення розміру орендної плати за 

користування земельною ділянкою по вул.Костюк Г.,20-В, 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 розгляд заяви ФОП Єременка С.М. щодо 

встановлення розміру орендної плати за користування земельною ділянкою по 

вул. Костюк Г.,20-В, м.Корюківка» приймається одноголосно, (рішення, 

результати поіменного голосування  додаються). 

 

Слухали: по шістдесят третьому  питанню порядку денного «Про затвердження 

розміру орендної плати за земельні 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 розміру орендної плати за земельні 

ділянки»  не прийнято більшістю голосів, (за -5 , проти - 5,  утримались-13, не 

голосували -0), (рішення, результати поіменного голосування  додаються). 

 

Слухали: по шістдесят четвертому питанню порядку денного «Про 

затвердження Генерального плану 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 затвердження Генерального плану м.Корюківка» 

приймається одноголосно, (рішення, результати поіменного голосування  

додаються). 

 

Слухали: по шістдесят п’ятому питанню порядку денного «Про звернення  

депутатів Корюківської міської ради» міського голову Ахмедова Ратана 

Ратановича.  

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки  до  проекту  рішення  депутатами не  вносилися.  



Вирішили: рішення «Про звернення  депутатів  Корюківської  міської ради» 

приймається одноголосно, (рішення, результати поіменного голосування  

додаються). 

 

Слухали: по шістдесят шостому питанню порядку денного «Про запити  

депутатів  міської ради Лисиці А.О., Матюхи О.О., Кугук І.І.» міського голову  

Ахмедова Ратана Ратановича. 

Виступили: депутат  міської ради  Байдак Микола  Богданович запропонував  

доповнити п.2 рішення після слів «на розгляд» словами «до Державної  

екологічної  інспекції  в Чернігівській  області та  народного  депутата України  

Євлахова А.С.».   

Вирішили: проект рішення приймається за основу одноголосно. 

         Міський голова Ахмедов Р.Р. вніс пропозицію проголосувати за поправку, 

внесену  депутатом  міської ради  Байдаком М.Б.  щодо  доповнення  рішення  

п.2 рішення після слів «на розгляд» словами «до Державної екологічної  

інспекції в Чернігівській області та народного депутата України Євлахова 

А.С.».  Поправка приймається  одноголосно. 

Вирішили: рішення «Про запити депутатів міської ради Лисиці А.О.,         

Матюхи О.О., Кугук І.І.» приймається одноголосно, (рішення, результати 

поіменного голосування  додаються). 

 

По питанню РІЗНЕ виступили: 

 Депутат  міської ради Лисиця  Артем  Олександрович, який  зачитав  

звернення  жителів  вулиці  Чернігівської та прилеглих  до неї  вулиць щодо  

безпеки  пересування  громадян  на даній  вулиці  та зменшення  потоку   

вантажних   важковагових автомобілів.  

 Депутат обласної ради Селянський Володимир Миколайович, який  також  

зазначив, що з аналогічними питаннями до нього  також  звертаються мешканці   

міста Корюківки. Як  альтернативу  вбачає  об’їздну догрогу між  переїздом на  

с.Петрова Слобода  та трасою на м.Сновськ.  

 Громадянка  м.Корюківка  Назаренко Галина  Миколаївна  звернулась   до   

присутніх депутатів про те, що  її питання  про  присвоєння   адреси  будинку   

не  було  винесено на розгляд  сесії. 

 Секретар  міської ради   Олійник  Світлана   Олександрівна пояснила, що  

гр. Назаренко  Г.М.  перед  початком   засідання   сесії було повідомлено про те, 

що  її питання розглянуто  на засіданні  виконкому. Відповідь   можна отримати  

в приймальні.  

 

 Всі питання порядку денного четвертої   сесії міської ради сьомого 

скликання розглянуто. 

 Сесія оголошується закритою о 17 год.58 хв. 

 

Міський голова                                                                                Р.Р.Ахмедов  
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