
ПРОТОКОЛ  
засідання тридцять третьої чергової сесії  

Корюківської міської ради сьомого скликання 

 

                                                                              06 лютого 2020 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, 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-

державний реєстратор міської ради Ващенко Іван Олександрович, 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, громадскість. 

 

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович оголошує про відкриття сесії              

о 14 год. 00 хв. 
 

Порядок денний: 

 

1.Про звіт про виконання міського бюджету за 2019 рік.  

Інформує: начальник фінансового відділу міської ради Барсук Олена Іванівна. 

 

2.Про внесення змін до рішення тридцять першої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 17.12.2019 року «Про міський бюджет на 2020 рік».  

Інформує: начальник фінансового відділу міської ради Барсук Олена Іванівна. 

 

3.Про міські Програми. 

Інформує: начальник фінансового відділу  міської ради Барсук Олена Іванівна. 

 

4.Про орієнтовний план роботи міської ради на 2020 рік. 

Інформує: секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна.  

 



5.Про затвердження Порядку формування кадрового резерву у Корюківській 

міській раді. 

Інформує: секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна.  

 

6.Про внесення змін до деяких рішень Корюківської міської ради. 

Інформує: секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна.  

 

7.Про затвердження на посаду директора комунальної установи. 

Інформує: секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна.  

 

8.Про норматив та порядок відрахування частини прибутку підприємств міської 

комунальної власності. 

Інформує: секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна.  

 

9.Про прийняття об’єктів у міську комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Долбіна Людмила Михайлівна.  

 

10.Про передачу майна у спільну власність територіальних громад міста, селища 

та сіл Корюківського району. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Долбіна Людмила Михайлівна.  

 

11.Про передачу майна міської комунальної власності. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Долбіна Людмила Михайлівна.  

 

12.Про списання майна міської комунальної власності. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Долбіна Людмила Михайлівна.  

 

13.Про ліквідацію комунального закладу. 

Інформує: начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту міської ради 

Наумчик Ірина Володимирівна. 

 

14.Про відміну деяких рішень Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

 

 



15.Про внесення змін до деяких рішень міської ради із земельних питань. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

18.Про припинення права постійного користування земельною ділянкою. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

19. Про надання погодження на проведення земельних торгів за межами населених 

пунктів Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

20.Про прийняття земельних ділянок у комунальну власність. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

21.Про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

22.Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної  

ділянки . 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

23.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. 

 



24.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. 

 

25.Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

  

26.Про надання земельної ділянки у постійне користування. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

27.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі 

зміною цільового призначення. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

28.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. 

 

29.Про проведення земельних торгів у формі аукціону. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

30. 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. 

 

31.Про приватизацію земельних ділянок на території Брецького старостинського 

округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

 



32.Про приватизацію земельних ділянок на території села Домашлин 

Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

33.Про приватизацію земельних ділянок на території Забарівського 

старостинського округу 

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 приватизацію земельних ділянок на території села Олександрівка 

Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

36.Про приватизацію земельних ділянок на території села Савинки Корюківської 

міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

37.Про приватизацію земельних ділянок на території Сядринського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

38.Про приватизацію земельних ділянок на території Тютюнницького 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

39.Про приватизацію земельних ділянок на території Хотіївського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

40.Про приватизацію земельної ділянки гр. Акусок О.С. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 



41.Про приватизацію земельної ділянки гр. Бабич В.С. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

42.Про приватизацію земельної ділянки гр. Бабичем С.В. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

43.Про приватизацію земельної ділянки гр. Бабич С.Л. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

44.Про приватизацію земельної ділянки гр. Бандурою А.В. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

45.Про приватизацію земельної ділянки гр. Батюшенко М.С. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майн  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

46.Про приватизацію земельної ділянки гр. Батюшенком Р.Г. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

47.Про приватизацію земельної ділянки гр. Білою О.Т. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майн  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

48.Про приватизацію земельної ділянки гр. Голубчуком В.І. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

49.Про приватизацію земельної ділянки гр. Голубчуком С.В. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

50.Про приватизацію земельної ділянки гр. Голубчук Т.В. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

 

 



51.Про приватизацію земельної ділянки гр. Іщуком Д.І. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

52.Про приватизацію земельної ділянки гр. Іщуком І.А. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

53.Про приватизацію земельної ділянки гр. Іщук М.Д. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

54.Про приватизацію земельної ділянки гр. Іщук С.В. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

55.Про приватизацію земельної ділянки гр. Кирик В.Л. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

56.Про приватизацію земельної ділянки гр. Кириком Д.І. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

57.Про приватизацію земельної ділянки гр. Крістіновим О.О. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

58.Про приватизацію земельної ділянки гр. Латиш А.І. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

59.Про приватизацію земельної ділянки гр. Мисником В.М. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

60.Про приватизацію земельної ділянки гр. Рачек А.А. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

 

 



61.Про приватизацію земельної ділянки гр. Рачеком А.А. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

62.Про приватизацію земельної ділянки гр. Рачек В.О. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

63.Про приватизацію земельної ділянки гр. Рачек І.В. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

64.Про приватизацію земельної ділянки гр. Рачеком О.А. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

65.Про приватизацію земельної ділянки гр. Рачек С.В. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

66.Про приватизацію земельної ділянки гр. Рачек С.О. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

67.Про приватизацію земельної ділянки гр. Савицьким О.М. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

68.Про приватизацію земельної ділянки гр. Савченко З.М. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

69.Про приватизацію земельної ділянки гр. Тесельком О.В. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

70.Про приватизацію земельної ділянки гр. Хуртиком К.В. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

 

 



71.Про приватизацію земельної ділянки гр. Шаповаленко С.І. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

72. Про продовження приватизації. 

Інформує : начальник юридичного відділу-державний реєстратор міської ради 

Ващенко Іван Олександрович. 

 

73. Про звернення  депутатів Корюківської міської ради до Президента України, 

Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо усунення 

проблемних питань, зумовлених змінами в оплаті послуг з постачання та 

розподілу природного газу. 

Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 

 

РІЗНЕ. 

  

Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем вноситься пропозиція  

доповнити  порядок денний питанням: 74. Про звернення до Кабінету Міністрів 

України, Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України, 

народного депутата  України Зуєва М.С. щодо здійснення перерахунку 

міжбюджетних трансфертів (освітньої субвенції та реверсної дотації) для бюджету 

Корюківської міської територіальної громади. 

Інших пропозицій не надходило.  

Міським  головою  Ахмедовим Ратаном Ратановичем вноситься пропозиція  

взяти порядок денний сесії  за основу. 

Порядок денний  сесії за основу  приймається більшістю голосів (за - 19, 

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

 Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем  вноситься пропозиція  

проголосувати за поправку до порядку денного.  

Пропозиція міського  голови приймається одноголосно. 

Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем вноситься пропозиція 

затвердити порядок денний сесії в цілому. 

 Порядок денний сесії в цілому 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 більшістю голосів (за - 19, проти - 0, 

утримався - 0, не голосував - 1). 

 

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 третьої чергової 

сесії міської ради, запропонував головою лічильної комісії обрати Лашка Максима 

Борисовича, секретарем  лічильної комісії Василець Ніну Вікторівну. 

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

Пропозиція міського голови Ахмедова Ратана Ратановича щодо лічильної комісії у 

складі голови лічильної комісії Лашка Максима Борисовича, секретаря  лічильної 

комісії Василець Ніни Вікторівни підтримана одноголосно. 

  

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович запропонував лічильній комісії 

зайняти визначене місце та приступити до виконання своїх обов’язків відповідно 

до Регламенту. 

 

СЛУХАЛИ: по першому питанню порядку денного «Про звіт про виконання 

міського бюджету за 2019 рік» начальника  фінансового відділу міської ради 

Барсук Олена Іванівна. 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Василець Ніна Вікторівна повідомила 

депутатів про наявний  у неї конфлікт  інтересів у зв’язку з прийняттям п.2 даного 

проєкту рішення, яким затверджуються розпорядження міського голови, видані з                         

07 грудня 2019 року по 06 лютого 2020 року (повідомлення додається).  

Депутат міської ради Солодка Наталія Юріївна повідомила депутатів про 

наявний  у неї конфлікт  інтересів у зв’язку з прийняттям п.2 даного проєкту 

рішення, яким затверджуються розпорядження міського голови, видані з                         

07 грудня 2019 року по 06 лютого 2020 року (повідомлення додається).  

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про звіт про виконання міського бюджету за 2019 рік» 

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

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

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

рішення тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

17.12.2019 року «Про міський бюджет на 2020 рік»» начальника  фінансового 

відділу міської ради Барсук Олену Іванівну. 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович, який запропонував  

збільшити обсяг видатків  на співфінансування  інвестиційних програм і проєктів 



регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем ставиться на голосування  

поправка, щодо збільшення обсягу видатків  міського бюджету на 

співфінансування  інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що 

можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального 

розвитку. 

Поправка підтримана одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до рішення тридцять першої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 року «Про міський 

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

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по третьому питанню порядку денного «Про міські Програми» 

начальника фінансового відділу  міської ради Барсук Олену Іванівну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про міські Програми» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по четвертому питанню порядку денного «Про орієнтовний план 

роботи міської ради на 2020 рік» секретаря міської ради Олійник Світлану 

Олександрівну.  

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про орієнтовний план роботи міської ради на 2020 рік» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

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

формування кадрового резерву у Корюківській міській раді»  секретаря міської 

ради Олійник Світлану Олександрівну.  

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження Порядку формування кадрового 

резерву у Корюківській міській раді» приймається в цілому одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

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

рішень Корюківської міської ради» секретаря міської ради Олійник Світлану 

Олександрівну.  



ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до деяких рішень Корюківської 

міської ради» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сьомому питанню порядку денного «Про затвердження на посаду 

директора комунальної установи» секретаря міської ради Олійник Світлану 

Олександрівну.  

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження на посаду директора комунальної 

установи» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по восьмому питанню порядку денного «Про норматив та порядок 

відрахування частини прибутку підприємств міської комунальної власності» 

секретаря міської ради Олійник Світлану Олександрівну.  

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про норматив та порядок відрахування частини прибутку 

підприємств міської комунальної власності» приймається більшістю голосів (за - 

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

голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по дев’ятому  питанню порядку денного «Про прийняття об’єктів у 

міську комунальну власність Корюківської міської територіальної громади» 

провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Долбіну Людмилу Михайлівну.  

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про прийняття об’єктів у міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по десятому  питанню порядку денного «Про передачу майна у 

спільну власність територіальних громад міста, селища та сіл Корюківського 

району» провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну.  

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  



ВИРІШИЛИ: рішення «Про передачу майна у спільну власність територіальних 

громад міста, селища та сіл Корюківського району» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по одинадцятому питанню порядку денного «Про передачу майна 

міської комунальної власності» провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів 

та комунального майна міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну.  

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про передачу майна міської комунальної власності» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по дванадцятому питанню порядку денного «Про списання майна 

міської комунальної власності» провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів 

та комунального майна міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну.  

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про списання майна міської комунальної власності» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тринадцятому питанню порядку денного «Про ліквідацію 

комунального закладу» начальника Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

міської ради Наумчик Ірину Володимирівну, яка  проінформувала присутніх про 

необхідність припинення сезонного позаміського закладу оздоровлення та 

відпочинку «Зелений гай»  так, як заклад розміщений у пристосованому 

приміщенні і не відповідає вимогам пожежної безпеки, а саме: приміщення 

закладу  не обладнане системою протипожежного захисту, системою оповіщення 

про пожежу  та управління евакуювання людей. Також будівля не захищена від 

прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, дерев’яні елементи горищних 

покриттів не оброблені засобами вогнезахисту, стіни на шляхах евакуації в 

коридорах оздоблені горючими матеріалами, сходові клітки коридорів не 

забезпечені евакуаційним  освітленням. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу більшістю голосів (за - 19, 

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

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про ліквідацію комунального закладу» приймається 

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

результати поіменного голосування додаються). 



СЛУХАЛИ: по чотирнадцятому питанню порядку денного «Про відміну деяких 

рішень Корюківської міської ради» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення денного «Про відміну деяких рішень Корюківської міської 

ради» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по п’ятнадцятому питанню порядку денного «Про внесення змін до 

деяких рішень міської ради із земельних питань» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

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

земельних питань» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по шістнадцятому питанню порядку денного «Про розірвання та 

поновлення договорів оренди (суборенди) землі» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про розірвання та поновлення договорів оренди 

(суборенди) землі» приймається  більшістю голосів (за - 19, проти - 0, утримався - 

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

СЛУХАЛИ: по сімнадцятому питанню порядку денного «Про надання земельних 

ділянок в оренду (суборенду)» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання земельних ділянок в оренду (суборенду)» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по вісімнадцятому питанню порядку денного «Про припинення 

права постійного користування земельною ділянкою» начальника відділу 

земельних ресурсів та комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  



ВИРІШИЛИ: рішення «Про припинення права постійного користування 

земельною ділянкою» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

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

погодження на проведення земельних торгів за межами населених пунктів 

Корюківської міської ради» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання погодження на проведення земельних торгів 

за межами населених пунктів Корюківської міської ради» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцятому питанню порядку денного «Про прийняття земельних 

ділянок у комунальну власність» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про прийняття земельних ділянок у комунальну 

власність» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по двадцять першому питанню порядку денного «Про дозвіл на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель» 

начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської ради Скибу 

Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про дозвіл на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель» приймається більшістю голосів (за - 19, 

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

голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по двадцять другому 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:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту 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 двадцять третьому 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:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту 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 двадцять четвертому 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:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту 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 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 Земляний Олег Васильович, 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 Алексійчику Павлу Олексійовичу 

площею орієнтовно 2,0 га, Алексійчик Ользі Федорівні площею орієнтовно 2,0 га, 

Алексійчик Оксані Петрівні площею орієнтовно 2,0 га, Земляному Богдану 

Олеговичу площею  орієнтовно 2,0 га, Земляній Олені Олексіївні площею 

орієнтовно 2,0 га, Алексейчику Олексію Івановичу площею орієнтовно 2,0 га. Та 

йому особисто площею орієнтовно 2,0 га. Земельні ділянки розташовані в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту). Дозвіл надається йому та  його  близьким родичам. У зв’язку з цим 



відповідно до ст.59
1
 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у 

нього виникає конфлікт інтересів (повідомлення додається).  

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про дозвіл на виготовлення документації із 

землеустрою» приймається більшістю  голосів (за – 19, проти - 0, утримався -0, не 

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

СЛУХАЛИ: по двадцять шостому питанню порядку денного «Про надання 

земельної ділянки у постійне користування» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

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

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцять сьомому питанню порядку денного «Про затвердження 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового 

призначення» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна  

міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки зі зміною цільового призначення» приймається більшістю  

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

поіменного голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по двадцять восьмому 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:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту 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 одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 



СЛУХАЛИ: по двадцять дев’ятому  питанню порядку денного «Про проведення 

земельних торгів у формі аукціону» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про проведення земельних торгів у формі аукціону» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцятому  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:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту 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 тридцять першому  питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Брецького старостинського округу»  начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Брецького старостинського округу» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять другому  питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території села Домашлин Корюківської міської ради»  

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської ради 

Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території села 

Домашлин Корюківської міської ради» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять третьому  питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Забарівського старостинського округу»  



начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської ради 

Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Кугук Ірина Іванівна, яка повідомила, що на 

підставі даного  рішення затверджуються  проєкти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для передачі безоплатно  у власність для ведення особистого 

селянського господарства Бабенко Марині Сергіївні площею 2,0 га, Бабенку 

Антону Миколайовичу площею 2,0 га, Бабенку Даміру Антоновичу площею 2,0 га, 

Кугуку Сергію Анатолійовичу площею  2,0 га, Бабенко Дані Миколаївні площею 

2,0 га, Бабенко Ірині Василівні площею 2,0 га, Бабенко Миколі Івановичу площею 

2,0 га, Онищенко Тамарі Іванівні площею 2,0 га. Земельні ділянки розташовані в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту)  та передаються безоплатно у власність  її  близьким родичам. У зв’язку з 

цим відповідно до ст.59
1
 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

у неї виникає конфлікт інтересів (повідомлення додається). 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення ««Про приватизацію земельних ділянок на території 

Забарівського старостинського округу»  приймається більшістю  голосів (за – 18, 

проти - 0, утримався - 0, не голосував - 2), (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять четвертому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельних ділянок»  начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Байдак Микола Богданович, який 

повідомив, що на підставі даного  рішення затверджується  проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі безоплатно  у власність для 

будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і  

споруд (присадибна ділянка) по вул. Воїнів Інтернаціоналістів,8А  Жудік Вірі 

Іванівні площею орієнтовно 0,10 га. Земельна ділянки розташовані в 

адміністративних межах Корюківської міської ради та передається безоплатно у 

власність  його  близькій родичці. У зв’язку з цим відповідно до ст.59
1
 Закону 

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

інтересів. (повідомлення додається).  

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок» приймається 

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

результати поіменного голосування додаються). 

 

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

земельних ділянок на території села Олександрівка Корюківської міської ради»  



начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської ради 

Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території села 

Олександрівка Корюківської міської ради» приймається більшістю  голосів (за – 

18, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 2), (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять шостому  питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території села Савинки Корюківської міської ради»  

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської ради 

Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території села 

Савинки Корюківської міської ради» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять сьомому  питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Сядринського старостинського округу»  

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської ради 

Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Сядринського старостинського округу» приймається більшістю  голосів (за – 19, 

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

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять восьмому  питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Тютюнницького старостинського округу»  

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської ради 

Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Левченко Олександр Григорович, який 

повідомив, що на підставі даного  рішення затверджуються  проєкти землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для передачі безоплатно  у власність для 

ведення особистого селянського господарства Василець Ганні Олексіївні площею 

2,0 га, Герасименко Ользі Леонідівні площею 2,0 га, Левченко Світлані Леонідівні 

площею 2,0 га, Левченко Євгенії Ігорівні площею  2,0 га, Левченко Анні Віталіївні 

площею 2,0 га, Левченку Максиму Олександровичу площею 2,0 га., Хачатуровій 

Світлані Іванівні площею 2,0 га., Хачатурову Ігору Володимировичу площею 2,0 



га. та йому особисто площею 2,0 га. Земельні ділянки розташовані в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту)  та передаються безоплатно у власність  його близьким родичам.  У 

зв’язку з цим відповідно до ст.59
1
 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

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

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Тютюнницького старостинського округу» приймається більшістю  голосів (за – 19, 

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

голосування додаються). 

 

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

приватизацію земельних ділянок на території Хотіївського старостинського 

округу»  начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Хотіївського старостинського округу» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сороковому  питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельної ділянки гр. Акусок О.С.»  начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Рачек Анатолій Євгенович, який повідомив, 

що на підставі даного  рішення  затверджується проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею 2,0000 га 

для ведення особистого селянського господарства та  передається земельна 

ділянка у власність  Акусок Олені Сергіївні. Земельна ділянка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту)  та передається безоплатно у його свасі.  У зв’язку з цим відповідно до 

ст.59
1
 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у нього виникає 

конфлікт інтересів (повідомлення додається).  

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельної ділянки гр. Акусок О.С.» 

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

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 



СЛУХАЛИ: по сорок першому  питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельної ділянки гр. Бабич В.С.»  начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Бабич Сергій Володимирович, який 

повідомив, що на підставі даного  рішення  затверджується проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства та  передається 

земельна ділянка у власність  Бабич Вікторії Сергіївні. Земельна ділянка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту)  та передається безоплатно у його дочці.  У зв’язку з цим 

відповідно до ст.59
1
 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у 

нього виникає конфлікт інтересів (повідомлення додається).  

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельної ділянки гр. Бабич В.С.» 

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

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок другому  питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельної ділянки гр. Бабичем С.В.» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Бабич Сергій Володимирович, який 

повідомив, що на підставі даного  рішення  затверджується проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства та  передається 

земельна ділянка у власність  йому особисто. Земельна ділянка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту). У зв’язку з цим відповідно до ст.59
1
 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» у нього виникає конфлікт інтересів (повідомлення 

додається).  

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельної ділянки гр. Бабичем С.В.» 

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

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок третьому  питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельної ділянки гр. Бабич С.Л.» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Бабич Сергій Володимирович, який 

повідомив, що на підставі даного  рішення  затверджується проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею 



2,0000 га для ведення особистого селянського господарства та  передається 

земельна ділянка у власність  Бабич Світлані Леонідівні. Земельна ділянка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту)  та передається безоплатно у його дружині.  У зв’язку з цим 

відповідно до ст.59
1
 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у 

нього виникає конфлікт інтересів (повідомлення додається).  

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельної ділянки гр. Бабич С.Л.» 

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

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок четвертому  питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельної ділянки гр. Бандурою А.В.» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельної ділянки гр. Бандурою А.В.» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

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

земельної ділянки гр. Батюшенко М.С.» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Бабич Сергій Володимирович, який 

повідомив, що на підставі даного  рішення  затверджується проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства та  передається 

земельна ділянка у власність  Батюшенко Марині Сергіївні. Земельна ділянка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту)  та передається безоплатно у його дочці.  У зв’язку з цим 

відповідно до ст.59
1
 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у 

нього виникає конфлікт інтересів (повідомлення додається).  

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельної ділянки гр. Батюшенко 

М.С.» приймається більшістю  голосів (за – 18, проти - 0, утримався - 1, не 

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

 

СЛУХАЛИ: по сорок шостому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельної ділянки гр. Батюшенком Р.Г.»  начальника відділу земельних ресурсів 

та комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 



ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Бабич Сергій Володимирович, який 

повідомив, що на підставі даного  рішення  затверджується проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства та  передається 

земельна ділянка у власність  Батюшенку Руслану Григоровичу. Земельна ділянка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту)  та передається безоплатно у його зятеві.  У зв’язку з цим 

відповідно до ст.59
1
 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у 

нього виникає конфлікт інтересів (повідомлення додається).  

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельної ділянки гр. Батюшенко Р.Г.» 

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

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок сьомому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельної ділянки гр. Білою О.Т.» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельної ділянки гр. Білою О.Т.» 

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

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок восьмому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельної ділянки гр. Голубчуком В.І.» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельної ділянки гр. Голубчуком 

В.І.» не прийнято (за - 0, проти - 2, утримався - 1, не голосував - 17), (результати 

поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок дев’ятому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельної ділянки гр. Голубчуком С.В.» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельної ділянки гр. Голубчуком 

С.В.» 

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

поіменного голосування додаються). 



 

СЛУХАЛИ: по п’ятдесятому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельної ділянки гр. Голубчук Т.В.» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельної ділянки гр. Голубчук Т.В.» 

не прийнято (за - 0, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 20), (результати 

поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по п’ятдесят першому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельної ділянки гр. Іщуком Д.І.» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельної ділянки гр. Іщуком Д.І.» 

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

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по п’ятдесят другому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельної ділянки гр. Іщуком І.А.» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майн  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельної ділянки гр. Іщуком І.А.» 

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

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по п’ятдесят третьому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельної ділянки гр. Іщук М.Д.» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майн  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельної ділянки гр. Іщук М.Д.» 

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

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по п’ятдесят четвертому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельної ділянки гр. Іщук С.В.» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майн  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  



ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельної ділянки гр. Іщук С.В.» 

не прийнято (за - 1, проти - 0, утримався - 1, не голосував - 18), (результати 

поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по п’ятдесят п’ятому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельної ділянки гр. Кирик В.Л.» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майн  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельної ділянки гр. Кирик В.Л.» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по п’ятдесят шостому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельної ділянки гр. Кириком Д.І.» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майн  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельної ділянки гр. Кириком Д.І.» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по п’ятдесят сьомому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельної ділянки гр. Крістіновим О.О.» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майн  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ:рішення «Про приватизацію земельної ділянки гр. Крістіновим 

О.О.» приймається більшістю  голосів (за - 19, проти - 0, утримався - 1, не 

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

 

СЛУХАЛИ: по п’ятдесят восьмому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельної ділянки гр. Латиш А.І.» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майн  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ:рішення «Про приватизацію земельної ділянки гр. Латиш А.І.» не 

прийнято (за - 0, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 20), (результати 

поіменного голосування додаються). 

 



СЛУХАЛИ: по п’ятдесят дев’ятому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельної ділянки гр. Мисником В.М.» начальника відділу 

земельних ресурсів та комунального майн  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ:рішення «Про приватизацію земельної ділянки гр. Мисником В.М.» 

не прийнято (за - 2, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 18), (результати 

поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по шістдесятому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельної ділянки гр. Рачек А.А.» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майн  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Рачек Анатолій Євгенович, який повідомив, 

що на підставі даного  рішення  затверджується проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею 2,0000 га 

для ведення особистого селянського господарства та  передається земельна 

ділянка у власність  Рачек Анастасії Андріївні. Земельна ділянка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту)  та передається безоплатно у його внучці.  У зв’язку з цим відповідно до 

ст.59
1
 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у нього виникає 

конфлікт інтересів (повідомлення додається).  

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельної ділянки гр. Рачек А.А.» 

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

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по шістдесят першому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельної ділянки гр. Рачеком А.А.» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майн  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Рачек Анатолій Євгенович, який повідомив, 

що на підставі даного  рішення  затверджується проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею 2,0000 га 

для ведення особистого селянського господарства та  передається земельна 

ділянка у власність  Рачеку Андрію Анатолійовичу. Земельна ділянка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту)  та передається безоплатно у його сину.  У зв’язку з цим відповідно до 

ст.59
1
 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у нього виникає 

конфлікт інтересів (повідомлення додається).  

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельної ділянки гр. Рачек А.А.» 



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

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по шістдесят другому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельної ділянки гр. Рачек В.О.» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майн  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Рачек Анатолій Євгенович, який повідомив, 

що на підставі даного  рішення  затверджується проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею 2,0000 га 

для ведення особистого селянського господарства та  передається земельна 

ділянка у власність  Рачек Варварі Олександрівні. Земельна ділянка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту)  та передається безоплатно у його внучці.  У зв’язку з цим відповідно до 

ст.59
1
 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у нього виникає 

конфлікт інтересів (повідомлення додається).  

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельної ділянки гр. Рачек В.О.» 

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

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по шістдесят третьому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельної ділянки гр. Рачек І.В.» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майн  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Рачек Анатолій Євгенович, який повідомив, 

що на підставі даного  рішення  затверджується проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею 2,0000 га 

для ведення особистого селянського господарства та  передається земельна 

ділянка у власність  Рачек Інні Валеріївні. Земельна ділянка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту)  та передається безоплатно у його невістці.  У зв’язку з цим відповідно до 

ст.59
1
 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у нього виникає 

конфлікт інтересів (повідомлення додається).  

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельної ділянки гр. Рачек І.В.» 

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

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по шістдесят четвертому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельної ділянки гр. Рачек О.А.» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майн  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 



ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Рачек Анатолій Євгенович, який повідомив, 

що на підставі даного  рішення  затверджується проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею 2,0000 га 

для ведення особистого селянського господарства та  передається земельна 

ділянка у власність  Рачеку Олександру Анатолійовичу. Земельна ділянка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту)  та передається безоплатно у його сину.  У зв’язку з цим 

відповідно до ст.59
1
 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у 

нього виникає конфлікт інтересів (повідомлення додається).  

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельної ділянки гр. Рачек О.А.» 

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

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по шістдесят п’ятому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельної ділянки гр. Рачек С.В.» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майн  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Рачек Анатолій Євгенович, який повідомив, 

що на підставі даного  рішення  затверджується проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею 2,0000 га 

для ведення особистого селянського господарства та  передається земельна 

ділянка у власність  Рачек Світлані Володимирівні. Земельна ділянка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту)  та передається безоплатно у його невістці.  У зв’язку з цим відповідно до 

ст.59
1
 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у нього виникає 

конфлікт інтересів (повідомлення додається).  

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельної ділянки гр. Рачек С.В.» 

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

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по шістдесят шостому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельної ділянки гр. Рачек С.О.» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майн  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Рачек Анатолій Євгенович, який повідомив, 

що на підставі даного  рішення  затверджується проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею 2,0000 га 

для ведення особистого селянського господарства та  передається земельна 

ділянка у власність  Рачек Софії Олександрівні. Земельна ділянка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 



пункту)  та передається безоплатно у його внучці.  У зв’язку з цим відповідно до 

ст.59
1
 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у нього виникає 

конфлікт інтересів (повідомлення додається).  

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельної ділянки гр. Рачек С.О.» 

приймається більшістю  голосів (за -17, проти - 2, утримався - 0, не голосував - 1), 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по шістдесят сьомому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельної ділянки гр. Савицьким О.М.» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майн  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельної ділянки гр. Савицьким 

О.М.» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по шістдесят восьмому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельної ділянки гр. Савченко З.М.» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майн  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельної ділянки гр. Савченко З.М.» 

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

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по шістдесят дев’ятому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельної ділянки гр. Тесельком О.В.» начальника відділу 

земельних ресурсів та комунального майн  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельної ділянки гр. Тесельком О.В.» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сімдесятому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельної ділянки гр. Хуртиком К.В.» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майн  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  



ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельної ділянки гр. Хуртиком К.В.» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сімдесят першому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельної ділянки гр. Шаповаленко С.І.» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майн  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ:рішення «Про приватизацію земельної ділянки гр. Шаповаленко 

С.І.» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сімдесят другому питанню порядку денного «Про продовження 

приватизації» начальника юридичного відділу-державного реєстратора міської 

ради Ващенка Івана Олександровича. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про продовження приватизації» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сімдесят третьому питанню порядку денного «Про звернення  

депутатів Корюківської міської ради до Президента України, Кабінету Міністрів 

України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, щодо усунення проблемних питань, 

зумовлених змінами в оплаті послуг з постачання та розподілу природного газу» 

міського голову Ахмедова Ратана Ратановича. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про звернення  депутатів Корюківської міської ради до 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

щодо усунення проблемних питань, зумовлених змінами в оплаті послуг з 

постачання та розподілу природного газу» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сімдесят четвертому питанню порядку денного « Про звернення 

до Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства 

освіти і науки України, народного депутата  України Зуєва М.С. щодо здійснення 

перерахунку міжбюджетних трансфертів (освітньої субвенції та реверсної дотації) 

для бюджету Корюківської міської територіальної громади» міського голову 



Ахмедова Ратана Ратановича, який  проінформував присутніх  про необхідність  

прийняття  такого звернення  до вищезазначених  міністерств та народного 

депутата щодо необхідності здійснення перерахунку міжбюджетних трансфертів, 

передбачених в держаному бюджеті для Корюківської міської об’єднаної 

територіальної громади для забезпечення виконання делегованих органам 

самоврядування повноважень. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про звернення до Кабінету Міністрів України, 

Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України, народного 

депутата  України Зуєва М.С. щодо здійснення перерахунку міжбюджетних 

трансфертів (освітньої субвенції та реверсної дотації) для бюджету Корюківської 

міської територіальної громади» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

По питанню РІЗНЕ виступів не було. 
 

Всі питання порядку денного тридцять третьої чергової сесії міської ради 

сьомого скликання розглянуто. 

  

Сесія оголошується закритою о 15 год. 25 хв.  

 

 

Міський голова              Р.АХМЕДОВ 
 


