
ПРОТОКОЛ  
засідання двадцять сьомої чергової сесії  

Корюківської міської ради сьомого скликання 

 

                                                                              18 жовтня 2019 року  

 

 Всього до міської ради обрано 26 депутатів. 

 Зареєстровано для участі в роботі сесії 19 депутатів та міський голова (список 

додається). 

  

На сесії присутні:  перший заступник  міського голови Савченко Олександр 

Миколайович,  начальник   фінансового відділу міської ради Барсук Олена Іванівна, 

начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму міської ради  

Кукуюк Оксана Леонідівна,  начальник  юридичного відділу  міської ради Яковець 

Сергій Миколайович, начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна, начальник відділу архітектури, 

містобудування та житлово - комунального господарства Корюківської міської 

ради - головний архітектор Єрмоленко Яна Сергіївна,  провідний спеціаліст відділу 

земельних ресурсів та комунального майна міської ради Долбіна Людмила 

Михайлівна.  

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович оголошує про відкриття сесії              

о 14 год. 00 хв. 
 

Порядок денний: 

 

1.Про внесення змін до рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20 грудня 2018 року «Про міський бюджет на 2019 рік». 

Інформує: начальник   фінансового відділу міської ради Барсук Олена Іванівна. 

 

2.Про внесення змін до міських Програм. 

Інформує: начальник   фінансового відділу міської ради Барсук Олена Іванівна. 

 

3.Про внесення змін до рішення п’ятої сесії сьомого скликання  від 30 березня            

2017 року «Про затвердження Положення про цільовий фонд Корюківської міської 

ради». 

Інформує: начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму міської 

ради  Кукуюк Оксана Леонідівна. 

 

4.Про прийняття майна у міську комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 



 

5.Про передачу майна міської комунальної власності. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

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

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

7.Про встановлення викупної ціни земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого 

майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності фізичних осіб 

для суспільних потреб. 

Інформує: начальник  юридичного відділу  міської ради Яковець Сергій 

Миколайович. 

 

8.Про найменування нових вулиць в місті Корюківка. 

Інформує: начальник  юридичного відділу  міської ради Яковець Сергій 

Миколайович. 

 

9.Про надання згоди на добровільне приєднання територіальних громад до 

об’єднаної територіальної громади. 

Інформує: секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна. 

 

10.Про внесення змін до деяких рішень міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

12.Про внесення змін до діючого договору оренди земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності.  

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

13.Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної  

ділянки.  

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 



14.Про дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

земельної частки (паю). 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

15.Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

16.Про дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельні ділянки 

під польовими дорогами. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

17.Про приватизацію земельних ділянок. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

18.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) земельної частки 

(паю). 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

19.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

21.Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

22.Про проведення земельних торгів у формі аукціону. 



Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

23. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо встановлення  

(зміни) меж населених пунктів Корюківської  міської ради Корюківського району  

Чернігівської області. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

24.Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення на 

території Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

25.Про відкриття інклюзивної групи в Корюківському ДНЗ № 1 «Дельфін». 

Інформує: секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна. 

 

26.Про Звернення депутатів Корюківської міської ради до Голови Верховної Ради 

України, народного депутата України Зуєва М.С. 

Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 

 

27.Про Звернення до Президента України Зеленського В.О., Голови Верховної Ради 

України Разумкова Д.О., Прем’єр-міністра України Гончарука О.В. та народних 

депутатів України, обраних від Чернігівщини, щодо продажу земель 

сільськогосподарського призначення. 

Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 

 

28.Про затвердження детального плану території. 

Інформує: начальник відділу архітектури, містобудування та житлово - 

комунального господарства Корюківської міської ради - головний архітектор 

Єрмоленко Яна Сергіївна. 

 

РІЗНЕ. 

 

 Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович нагадав депутатам про річницю з 

дня смерті Почесного громадянина міста Корюківка Гавриленка Олексія Івановича 

та запропонував вшанувати  пам'ять  Олексія  Івановича хвилиною мовчання. 
 

Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем вноситься пропозиція 

проголосувати за запропонований ним порядок денний. 

 Порядок денний сесії приймається одноголосно. 

 



Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем  запропоновано 

наступний регламент роботи: 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 

списку депутатів, присутніх на засіданні двадцять сьомої чергової сесії міської 

ради, запропонував головою лічильної комісії обрати Солодку Наталію Юріївну, 

секретарем  лічильної комісії Чепу Валерія Віталійовича. 

 Від депутатів пропозицій, змін, зауважень щодо складу комісії не надійшло. 

Пропозиція міського голови Ахмедова Ратана Ратановича щодо лічильної 

комісії у складі голови лічильної комісії Солодкої Наталії Юріївни, секретаря  

лічильної комісії Чепи Валерія Віталійовича 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 рішення 

двадцятої сесії Корюківської міської ради  сьомого скликання від                20 грудня 

2018 року «Про міський бюджет на 2019 рік» начальника  фінансового відділу 

міської ради Барсук Олена Іванівна. 

ВИРІШИЛИ:  проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради  сьомого скликання від 20 грудня 2018 року «Про 

міський бюджет на 2019 рік» 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 міських 

Програм» начальника  фінансового відділу міської ради Барсук Олену Іванівну. 

ВИРІШИЛИ:  проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  



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

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

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по третьому питанню порядку денного «Про внесення змін до рішення 

п’ятої сесії сьомого скликання  від 30 березня 2017 року «Про затвердження 

Положення про цільовий фонд Корюківської міської ради»» начальника відділу 

економіки, транспорту, інвестицій та туризму міської ради  Кукуюк Оксану 

Леонідівну. 

ВИРІШИЛИ:  проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до рішення п’ятої сесії сьомого 

скликання  від 30 березня 2017 року «Про затвердження Положення про цільовий 

фонд Корюківської міської ради»» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по четвертому питанню порядку денного «Про прийняття майна у 

міську комунальну власність Корюківської міської територіальної громади» 

провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Долбіну Людмилу Михайлівну. 

ВИРІШИЛИ:  проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про прийняття майна у міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по п’ятому питанню порядку денного «Про передачу майна міської 

комунальної власності» провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну. 

ВИРІШИЛИ:  проект рішення приймається за основу одноголосно. 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович запропонував внести 

поправку, доповнивши проект рішення пунктом 5 наступного змісту: «Припинити 

право оперативного управління та передати з балансу Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської ради на баланс Корюківської міської ради 

господарський сарай за адресою: м.Корюківка, вул. Бульварна,13, інвентарний 

номер 101310094, первісною балансовою вартістю 6939,00 грн. (шість тисяч 

дев’ятсот тридцять дев’ять гривень 00 копійок)».Інших  пропозицій не надійшло. 

 Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем вноситься пропозиція  

проголосувати за поправку.Поправка підтримана одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: рішення «Про передачу майна міської комунальної власності» 

приймається в цілому одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 



СЛУХАЛИ: по шостому питанню порядку денного «Про надання дозволу на 

списання майна міської комунальної власності» провідного спеціаліста відділу 

земельних ресурсів та комунального майна міської ради Долбіну Людмилу 

Михайлівну. 

ВИРІШИЛИ:  проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу на списання майна міської 

комунальної власності» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сьомому питанню порядку денного «Про встановлення викупної 

ціни земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, 

які перебувають у приватній власності фізичних осіб для суспільних потреб» 

начальника  юридичного відділу  міської ради Яковця Сергія Миколайовича. 

ВИРІШИЛИ:  проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про встановлення викупної ціни земельних ділянок, інших 

об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній 

власності фізичних осіб для суспільних потреб» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

На  засідання сесії прибув депутат  міської ради Бабич Сергій 

Володимирович. 

 

СЛУХАЛИ: по восьмому питанню порядку денного «Про найменування нових 

вулиць в місті Корюківка» начальника  юридичного відділу  міської ради Яковця 

Сергія Миколайовича. 

ВИРІШИЛИ:  проект рішення приймається за основу одноголосно. 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Левченко Олександр Григорович 

запропонував   змінити найменування вулиці Проектної 4 – Левка Лук’яненка на 

іншу назву, бо вважає що ім’я Левка Лук’яненка не пов’язане з історією міста та 

розпочати  процедуру найменування зазначеної вулиці з початку. Інші поправки не 

надходили.  

 Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем  ставиться на 

голосування поправка щодо  виключення з проекту рішення підпункту 4) Вулиця 

Проектна 4 – вулиця Левка Лук’яненка. Поправка не підтримана.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про найменування нових вулиць в місті Корюківка» 

приймається більшістю голосів (за - 19, проти - 0, утримався - 1, не голосував -0), 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 
 



СЛУХАЛИ: по дев’ятому  питанню порядку денного «Про надання згоди на 

добровільне приєднання територіальних громад до об’єднаної 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 надання згоди на добровільне приєднання 

територіальних громад до об’єднаної територіальної громади» приймається 

більшістю голосів (за - 19, проти - 1, утримався - 0, не голосував - 0), (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по десятому  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 більшістю голосів (за - 19, проти - 1, утримався - 0, не голосував -0), 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по одинадцятому питанню порядку денного «Про розірвання та 

поновлення договорів оренди (суборенди) землі» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про розірвання та поновлення договорів оренди 

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

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по дванадцятому питанню порядку денного «Про внесення змін до 

діючого договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

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 внесення змін до діючого договору оренди земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тринадцятому 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 одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по чотирнадцятому питанню порядку денного «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) земельної частки 

(паю)» 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 технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) земельної частки (паю)» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по п’ятнадцятому 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 більшістю  голосів (за - 16, проти - 2, утримався - 1, не голосував - 1), 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по шістнадцятому питанню порядку денного «Про дозвіл на 

виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельні ділянки під польовими 

дорогами» 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  технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на 

земельні ділянки під польовими дорогами» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по сімнадцятому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна  

міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 



ВИСТУПИЛИ: секретар  міської ради Олійник Світлана Олександрівна зачитала 

повідомлення про конфлікт інтересів, яке надійшло  від  депутата  міської ради 

Одноралова Едуарда Леонідовича (повідомлення додається). 

ВИРІШИЛИ:  проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок» приймається 

більшістю  голосів (за - 18, проти - 0 утримався - 0, не голосував - 2), (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по вісімнадцятому питанню порядку денного «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) земельної частки (паю)» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

земельної частки (паю)» приймається більшістю  голосів (за - 18, проти - 1 

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

додаються). 
 

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

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 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 затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки комунальної власності» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцятому 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 двадцять першому питанню порядку денного «Про затвердження 

технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської ради Скибу 

Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження технічної документації про нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по двадцять другому питанню порядку денного «Про проведення 

земельних торгів у формі аукціону» 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 проведення земельних торгів у формі аукціону» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по двадцять третьому питанню порядку денного «Про надання 

дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо встановлення  (зміни) меж 

населених пунктів Корюківської міської ради Корюківського району  Чернігівської 

області» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо встановлення  (зміни) меж населених пунктів Корюківської  

міської ради Корюківського району Чернігівської області» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по двадцять четвертому 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 більшістю  

голосів (за - 19, проти - 0 утримався - 0, не голосував -1), (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 
 



СЛУХАЛИ: по двадцять п’ятому питанню порядку денного «Про відкриття 

інклюзивної групи в Корюківському ДНЗ № 1 «Дельфін» 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 відкриття інклюзивної групи в Корюківському ДНЗ № 

1 «Дельфін» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по двадцять шостому питанню порядку денного «Про Звернення 

депутатів Корюківської міської ради до Голови Верховної Ради України, народного 

депутата України Зуєва М.С.» 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 до 

Голови Верховної Ради України, народного депутата України Зуєва М.С.» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по двадцять сьомому питанню порядку денного «Про Звернення до 

Президента України Зеленського В.О., Голови Верховної Ради України          

Разумкова Д.О., Прем’єр-міністра України Гончарука О.В. та народних депутатів 

України, обраних від Чернігівщини, щодо продажу земель сільськогосподарського 

призначення» 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 до Президента України                       

Зеленського В.О., Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О., Прем’єр-

міністра України Гончарука О.В. та народних депутатів України, обраних від 

Чернігівщини, щодо продажу земель сільськогосподарського призначення» 

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

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по двадцять восьмому питанню порядку денного «Про затвердження 

детального плану території» начальника відділу архітектури, містобудування та 

житлово - комунального господарства Корюківської міської ради - головного 

архітектора Єрмоленко Яну Сергіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження детального плану території» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 



РІЗНЕ: депутат міської ради Рачек Анатолій Євгенович  звернувся до міського 

голови щодо  вирішення питання роботи державного нотаріуса. Міський голова 

Ахмедов Ратан Ратанович зазначив,  що складнощі з доступом до державних 

нотаріальних послуг у селах та районах існують уже давно. Головна причина цього 

- кадровий дефіцит. Тільки одиниці нотаріусів, які складають професійний іспит, 

виявляють бажання йти працювати в державні нотаріальні контори в невеликих 

містах чи районних центрах. Для вирішення цієї проблеми Міністерством юстиції 

розроблено законопроект, який передбачає надати право уповноваженим особам 

Мін’юсту вчиняти найбільш необхідні нотаріальні дії  в селах та містечках, де немає 

нотаріусів. 
 

Всі питання порядку денного двадцять сьомої чергової сесії міської ради 

сьомого скликання розглянуто. 

  

Сесія оголошується закритою о 15 год. 00 хв.  

 

 

Міський голова         Р.АХМЕДОВ 
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