
ПРОТОКОЛ  
засідання тридцять першої чергової сесії  

Корюківської міської ради сьомого скликання 

 

                                                                              17 грудня 2019 року  

 

 Всього до міської ради обрано 26 депутатів. 

 Зареєстровано для участі в роботі сесії 17 депутатів та міський голова (список 

додається). 

  

На сесії присутні:  перший заступник  міського голови Савченко Олександр 

Миколайович, заступник  міського голови з питань діяльності  виконавчих органів 

ради Биков Олександр Миколайович, начальник   фінансового відділу міської ради 

Барсук Олена Іванівна, начальник 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 

освіти, культури, молоді та спорту міської ради Наумчик Ірина Володимирівна, 

начальник відділу архітектури, містобудування та житлово - комунального 

господарства Корюківської міської ради - головний архітектор Єрмоленко Яна 

Сергіївна, начальник загального відділу міської ради Лимаренко Ніна Петрівна, 

провідний спеціаліст  відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Долбіна Людмила Михайлівна, представники преси, громадскість. 

 

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович оголошує про відкриття сесії              

о 14 год. 00 хв. 
 

Порядок денний: 

 

1.Про міський бюджет на 2020 рік. 

Інформує: начальник фінансового відділу  міської ради Барсук Олена Іванівна. 

 

2.Про затвердження мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого 

бюджету Корюківської міської ради на 2020 рік. 

Інформує: начальник фінансового відділу  міської ради Барсук Олена Іванівна. 

 

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

скликання від 20 грудня 2018 року «Про План Програму соціально-економічного та 

культурного розвитку Корюківської міської  територіальної громади на 2019 -2020 

роки».  

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

ради  Кукуюк Оксана Леонідівна. 



4.Про внесення змін до міських Програм. 

Інформує: начальник фінансового відділу  міської ради Барсук Олена Іванівна. 

 

5.Про затвердження міських Програм.  

Інформує: начальник фінансового відділу  міської ради Барсук Олена Іванівна. 

 

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

скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження Положення про порядок та 

умови надання громадянам адресної  матеріальної  допомоги». 

Інформує: секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна.  

 

7.Про затвердження рішень виконавачого комітету міської ради, прийнятих у 

міжсесійний період. 

Інформує: секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна.  

 

8.Про внесення змін до Методики розрахунку та порядку використання плати за 

оренду майна міської комунальної власності. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна.  

 

9.Про прийняття в міську комунальну власність майна Домашлинської сільської 

ради. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна.  

 

10.Про прийняття в міську комунальну власність майна Олександрівської сільської 

ради. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна.  

 

11.Про прийняття в міську комунальну власність майна Савинківської сільської 

ради. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна.  

 

12.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.  

 

13.Про прийняття в міську комунальну власність Олександрівського дошкільного 

сільського комунального ДНЗ «Малятко» загального типу. 



Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна.  

 

14.Про ліквідацію комунального підприємства. 

Інформує : начальник  юридичного відділу  міської ради Яковець Сергій 

Миколайович. 

 

15.Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік. 

Інформує : начальник  юридичного відділу  міської ради Яковець Сергій 

Миколайович. 

 

16.Про передачу закладів культури в оперативне управління Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна.  

 

17.Про передачу майна міської комунальної власності. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна.  

 

18.Про списання майна міської комунальної власності. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна.  

 

19.Про затвердження Переліків майна міської комунальної власності Корюківської 

міської територіальної громади. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна.  

 

20.Про створення Корюківського міського молодіжного центру. 

Інформує : начальник  юридичного відділу  міської ради Яковець Сергій 

Миколайович. 

 

21.Про внесення змін до Статуту КП «Корюківкаводоканал». 

Інформує : начальник  юридичного відділу  міської ради Яковець Сергій 

Миколайович. 

 

22.Про відміну деяких рішень Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

23.Про внесення змін до деяких рішень міської ради. 



Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

25.Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

26.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. 

 

27.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. 

 

28.Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

29.Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної  

ділянки. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

30.Про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності із зміною її цільового 

призначення. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 



32.Про надання земельної ділянки у постійне користування. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

33.Про приватизацію земельних ділянок. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

34.Про приватизацію земельних ділянок. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

35.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки для передачі у комунальну власність. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

36.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. 

 

37.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі 

зміною цільового призначення. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

38.Про проведення земельних торгів у формі аукціону. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

39.Про визначення земельних ділянок, право оренди яких пропонується для 

продажу окремим лотом на конкурентних засадах (земельних торгах). 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

40.Про ініціювання передачі земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності у комунальну власність. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 



41.Про створення громадського пасовища. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

42.Про надання дозволу на розроблення детального  плану території земельної 

ділянки, розташованої в м.Корюківка. 

Інформує: начальник відділу архітектури, містобудування та житлово - 

комунального господарства Корюківської міської ради - головний архітектор 

Єрмоленко Яна Сергіївна. 

 

43.Про внесення змін до рішень Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник загального відділу міської ради Лимаренко Ніна Петрівна.   

 

44.Про визнання рішень такими, що втратили чинність. 

Інформує : начальник  юридичного відділу  міської ради Яковець Сергій 

Миколайович. 

 

45.Про звільнення  від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки. 

Інформує : начальник  юридичного відділу  міської ради Яковець Сергій 

Миколайович. 

 

46.Про прийняття у комунальну власність рухомого майна. 

Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 

 

47. Про Звернення депутатів Корюківської міської ради до Верховної Ради України, 

Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народного депутата 

України Зуєва М.С. 

Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 

 

РІЗНЕ. 

  

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 тридцять першої  чергової сесії міської 

ради, запропонував головою лічильної комісії обрати Лещенко Світлану 

Віталіївну, секретарем  лічильної комісії Ічанську Марину Сергіївну. 

 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 Ічанської Марини Сергіївни 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 міський бюджет на                

2020 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 міський бюджет на 2020 рік» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по другому питанню порядку денного «Про затвердження мережі 

розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету Корюківської міської ради 

на 2020 рік» начальника  фінансового відділу міської ради Барсук Олену Іванівну. 

ВИРІШИЛИ:  проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження мережі розпорядників і одержувачів 

коштів місцевого бюджету Корюківської міської ради на 2020 рік» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

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

двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 

року «Про План Програму соціально-економічного та культурного розвитку 

Корюківської міської  територіальної громади на 2019 -2020 роки» 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 двадцятої сесії 

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

Програму соціально-економічного та культурного розвитку Корюківської міської  

територіальної громади на 2019 -2020 роки» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по четвертому 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 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по п’ятому питанню порядку денного «Про затвердження 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 затвердження міських Програм» приймається в 

цілому одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

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

двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 

року «Про затвердження Положення про порядок та умови надання громадянам 

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 двадцятої сесії 

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

затвердження Положення про порядок та умови надання громадянам адресної  

матеріальної допомоги» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сьомому питанню порядку денного «Про затвердження рішень 

виконавачого комітету міської ради, прийнятих у міжсесійний період» 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 рішень виконавачого комітету міської 

ради, прийнятих у міжсесійний період» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

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

Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду 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 внесення змін до Методики розрахунку та порядку 

використання плати за оренду майна міської комунальної власності» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по дев’ятому  питанню порядку денного «Про прийняття в міську 

комунальну власність майна Домашлинської сільської ради» 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 в міську комунальну власність майна 

Домашлинської сільської ради» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по десятому  питанню порядку денного «Про прийняття в міську 

комунальну власність майна Олександрівської сільської ради» 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 в міську комунальну власність майна 

Олександрівської сільської ради» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по одинадцятому питанню порядку денного «Про прийняття в міську 

комунальну власність майна Савинківської сільської ради» 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 в міську комунальну власність майна 

Савинківської сільської ради» приймається більшістю  голосів (за - 17, проти - 1, 



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

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по дванадцятому 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 тринадцятому питанню порядку денного «Про прийняття в міську 

комунальну власність Олександрівського дошкільного сільського комунального 

ДНЗ «Малятко» загального типу» 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 в міську комунальну власність 

Олександрівського дошкільного сільського комунального ДНЗ «Малятко» 

загального типу» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по чотирнадцятому питанню порядку денного «Про ліквідацію 

комунального підприємства» начальника  юридичного відділу  міської ради Яковця 

Сергія Миколайовича. 

ВИРІШИЛИ:  проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про ліквідацію комунального підприємства»  приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по п’ятнадцятому питанню порядку денного «Про план діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік» начальника  юридичного 

відділу  міської ради Яковця Сергія Миколайовича. 

ВИРІШИЛИ:  проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів на 2020 рік»  приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 



СЛУХАЛИ: по шістнадцятому питанню порядку денного «Про передачу закладів 

культури в оперативне управління Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради» 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 передачу закладів культури в оперативне управління 

Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по сімнадцятому 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. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про передачу майна міської комунальної власності» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по вісімнадцятому питанню порядку денного «Про 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 списання майна міської комунальної власності» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

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

Переліків майна міської комунальної власності 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 затвердження Переліків майна міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцятому питанню порядку денного «Про створення 

Корюківського міського молодіжного центру» 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 створення Корюківського міського молодіжного 

центру» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по двадцять першому питанню порядку денного «Про внесення змін 

до Статуту КП «Корюківкаводоканал» начальника  юридичного відділу  міської 

ради Яковця Сергія Миколайовича. 

ВИРІШИЛИ:  проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до Статуту КП «Корюківкаводоканал» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по двадцять другому питанню порядку денного «Про відміну деяких 

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 відміну деяких рішень Корюківської міської ради» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по двадцять третьому питанню порядку денного «Про внесення змін 

до деяких рішень міської ради» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до деяких рішень міської ради» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по двадцять четвертому 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 двадцять п’ятому 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 Станіславський Максим Ігорович, який 

повідомив, що на підставі даного  рішення надається дозвіл на виготовлення 

документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у 

власність для ведення особистого селянського господарства Станіславській Анні 

Григорівні площею орієнтовно 2,0 га, Занкідаровій Ользі Зінов’ївні  площею 

орієнтовно 2,0 га, Занкідаровій Марині Олександрівні площею орієнтовно 2,0 га, 

Станіславській Галині Іванівні  площею  орієнтовно 2,0 га, Станіславській Надії 

Іванівні  площею  орієнтовно 2,0 га, Михайленко Ніні Іванівні  площею  орієнтовно 

2,0 га, Титенко Валентині Олексіївні  площею  орієнтовно 2,0 га, Станіславській 

Анастасії Максимівні  площею  орієнтовно 2,0 га та особисто йому площею 

орієнтовно 2,0 га. Земельні ділянки розташовані в адміністративних межах 

Корюківської міської ради (за межами населеного пункту). Дозвіл надається  його 

близьким родичам та йому особисто. У зв’язку з цим відповідно до ст.591 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» у нього виникає конфлікт 

інтересів. 

Депутат міської ради Байдак Микола Богданович, який повідомив, що на 

підставі даного  рішення надається дозвіл на виготовлення документації із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства Кміну Володимиру Дмитровичу 

площею орієнтовно 2,0 га, Кміну Дмитру Володимировичу площею орієнтовно 2,0 

га, Жудику Юрію Григоровичу площею орієнтовно 2,0 га, Кмін Ірині Анатоліївні 

площею  орієнтовно 2,0 га, Жудик Юлії Юріївні площею орієнтовно 2,0 га, Кміну 

Павлу Володимировичу площею орієнтовно 2,0 га. Земельні ділянки розташовані в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту). 

Дозвіл надається  його  близьким родичам. У зв’язку з цим відповідно до ст.591 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у нього виникає конфлікт 

інтересів. 

Секретар  міської ради Олійник Світлана Олександрівна, яка повідомила, що 

на підставі даного  рішення надається дозвіл на виготовлення документації із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства її синові Олійнику Даниїлу 

Сергійовичу площею орієнтовно 2,0 га. Земельні ділянки розташовані в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту). 

У зв’язку з цим відповідно до ст.591 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» у неї виникає конфлікт інтересів. 

Секретар  міської ради Олійник Світлана Олександрівна зачитала 

повідомлення про конфлікт інтересів, яке надійшло  від  депутата  міської ради 

Солодкої Наталії Юріївни  (повідомлення додається).  

 



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 - 14, проти - 0, утримався -1, не голосував -3), 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по двадцять шостому 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 більшістю  голосів (за - 17,             

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

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцять сьомому 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 двадцять восьмому питанню порядку денного «Про дозвіл на 

виготовлення 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 дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

зміни цільового призначення земельної ділянки» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 



СЛУХАЛИ: по двадцять дев’ятому  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 тридцятому  питанню порядку денного «Про дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення комунальної власності із зміною її цільового призначення»  

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської ради Скибу 

Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної 

власності із зміною її цільового призначення» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять першому  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 тридцять другому  питанню порядку денного «Про надання 

земельної ділянки у постійне користування»  начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання земельної ділянки у постійне користування» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 



СЛУХАЛИ: по тридцять третьому  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. 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради  Симончук Світлана Валентинівна, яка 

запропонувала запросити до слова  представника  ініціативної групи жителів села 

Наумівка.  

 Корінь Надія Сергіївна, жителька села Наумівка, яка звернулась до  міського 

голови та депутатів ради  з  проханням прийняти  правильне та виважене рішення  

стосовно  питання приватизації земельних ділянок за межами села Наумівка. 

Вважає, що земельними ділянками  упродовж двадцяти років користуються місцеві 

жителі і  це дає підставу оформити земельні ділянки у власність жителям Наумівки  

першочергово. 

 Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович, який зазначив, що  вільні земельні 

ділянки  передані   у розпорядження  об’єднаної територіальної громади  із 

державної власності, тобто на сьогодні  міська рада  розпоряджається  виключно 

земельними ділянками, які є  комунальною  власністю громади. За діючим 

земельним законодавством  кожен громадянин України  має право  на оформлення  

у власність земельних ділянок для  ведення особистого селянського господарства, 

та іншим цільовим призначенням незалежно від місця проживання. Міська рада діє 

виключно  у межах чинного законодавства України. 

 Депутати  міської ради   Станіславський Максим Ігорович, Шматок Геннадій 

Павлович, які запропонували  розгляд питання 33 та питання 34 порядку денного 

«Про приватизацію земельних ділянок»  перенести  на наступну сесію. 

Інші зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем  ставиться на 

голосування пропозиція про перенесення розгляду проєктів рішень «Про 

приватизацію земельних ділянок» (питання 33 та 34 порядку денного) на наступну   

сесію ради. 

Пропозиція прийнята більшістю  голосів (за - 15, проти - 1, утримався - 2, не 

голосував -1). 

 

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

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки для передачі у комунальну власність»  начальника відділу 

земельних ресурсів та комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для передачі у комунальну 

власність» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 



СЛУХАЛИ: по тридцять шостому  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. 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Земляний Олег Васильович, який повідомив, 

що на підставі даного  рішення затверджується  технічна документація із 

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

місцевості) земельної частки (паю) Алексейчику Олексію Івановичу, який 

доводиться йому близьким родичем. У зв’язку з цим відповідно до ст.591 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» у нього виникає конфлікт 

інтересів. 

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 - 17, проти - 0, 

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

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять сьомому  питанню порядку денного «Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового 

призначення»  начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна  

міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки зі зміною цільового призначення» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять восьмому  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 тридцять дев’ятому  питанню порядку денного «Про визначення 

земельних ділянок, право оренди яких пропонується для продажу окремим лотом 



на конкурентних засадах (земельних торгах)»  начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про визначення земельних ділянок, право оренди яких 

пропонується для продажу окремим лотом на конкурентних засадах (земельних 

торгах)» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сороковому  питанню порядку денного «Про ініціювання передачі 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у 

комунальну власність»  начальника відділу земельних ресурсів та комунального 

майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про ініціювання передачі земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок першому  питанню порядку денного «Про створення 

громадського пасовища»  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 створення громадського пасовища» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок другому  питанню порядку денного «Про надання дозволу на 

розроблення детального  плану території земельної ділянки, розташованої в 

м.Корюківка» 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 надання дозволу на розроблення детального  плану 

території земельної ділянки, розташованої в м.Корюківка» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

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

рішень Корюківської міської ради» начальника загального відділу міської ради 

Лимаренко Ніну Петрівну.   



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 сорок четвертому  питанню порядку денного «Про визнання рішень 

такими, що втратили чинність» 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 визнання рішень такими, що втратили чинність» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок п’ятому питанню порядку денного «Про звільнення  від 

сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» 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 звільнення  від сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки»  не прийнято (за - 6, проти - 7, утримався -4, не 

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

 

СЛУХАЛИ: по сорок шостому питанню порядку денного «Про прийняття у 

комунальну власність рухомого майна»  міського голову Ахмедова Ратана 

Ратановича. 

ВИРІШИЛИ:  проект рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проекту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про прийняття у комунальну власність рухомого майна» 

приймається  більшістю  голосів (за - 17, проти - 0, утримався -1, не голосував -0), 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок сьомому питанню порядку денного «Про Звернення 

депутатів Корюківської міської ради до Верховної Ради України, Комітету з питань 

фінансів, податкової та митної політики, 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 

Верховної Ради України, Комітету з питань фінансів, податкової та митної 



політики, народного депутата України Зуєва М.С.» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

 

РІЗНЕ: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович ознайомив депутатів із 

відповіддю народного депутата Полякова Антона Едуардовича  на звернення 

депутатів міської ради  схваленого на пленарному засіданні двадцять сьомої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання 18 жовтня 2019 року щодо продажу 

земель сільськогосподарського призначення. 

 

Всі питання порядку денного тридцять першої чергової сесії міської ради 

сьомого скликання розглянуто. 

  

Сесія оголошується закритою о 15 год. 25 хв.  

 

 

Міський голова         Р.АХМЕДОВ 
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