
ПРОТОКОЛ  
засідання тридцять п’ятої  чергової сесії  

Корюківської міської ради сьомого скликання 

 

                                                                              19 березня 2020 року  

 

 Всього до міської ради обрано 26 депутатів. 

 Зареєстровано для участі в роботі сесії 15 депутатів та міський голова 

(список додається). 

  

На сесії присутні:  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, завідувач ДНЗ «Веселка» 

Мостович Кристина Володимирівна. 

 

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович оголошує про відкриття сесії              

о 14 год. 00 хв. 
 

Порядок денний: 

 

1.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. 

 

2.Про внесення змін до міських Програм. 

Інформує: начальник фінансового відділу міської ради Барсук Олена Іванівна. 

  

3.Про внесення змін до установчих документів. 

Інформує: начальник юридичного відділу-державний реєстратор міської ради 

Ващенко Іван Олександрович. 

 

4.Про внесення змін до рішення тринадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 05.03.2018 р. «Про громадське бюджетування, бюджет 

участі в Корюківській міській територіальній громаді». 



Інформує: начальник юридичного відділу-державний реєстратор міської ради 

Ващенко Іван Олександрович. 

 

5.Про внесення змін до рішення четвертої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 22.02.2017 року «Про затвердження Положення про призначення 

одноразової грошової стипендії обдарованим і талановитим учням, вихованцям 

навчальних закладів Корюківської міської ради та щорічної премії педагогічним 

працівникам навчальних закладів Корюківської міської ради». 

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

Наумчик Ірина Володимирівна. 

 

6.Про затвердження Положення про тендерний комітет та уповноважену особу 

Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник юридичного відділу-державний реєстратор міської ради 

Ващенко Іван Олександрович. 

 

7.Про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради, прийнятого у 

міжсесійний період. 

Інформує: начальник юридичного відділу-державний реєстратор міської ради 

Ващенко Іван Олександрович. 

 

8.Про затвердження переліків об’єктів оренди. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

9.Про передачу майна міської комунальної власності. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

10.Про списання майна міської комунальної власності. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

11.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. 

 

12.Про внесення змін до рішень Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник юридичного відділу-державний реєстратор міської ради 

Ващенко Іван Олександрович. 

 

13.Про затвердження на посаду завідувача ДНЗ №4 «Веселка». 



Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 

 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

16.Про надання земельної ділянки у постійне користування. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

17.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. 

 

18.Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної  

ділянки. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

19.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. 

 

20.Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

  

21.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. 

 

22.Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки. 



Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

23.Про приватизацію земельних ділянок. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

24.Про приватизацію земельних ділянок на території Наумівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

25.Про приватизацію земельних ділянок на території Брецького старостинського 

округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

26.Про приватизацію земельних ділянок на території села Домашлин 

Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

27.Про приватизацію земельних ділянок на території Рейментарівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

28.Про приватизацію земельних ділянок на території Сядринського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

29.Про приватизацію земельних ділянок на території Тютюнницького 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

30.Про приватизацію земельних ділянок на території Хотіївського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 



31.Про приватизацію земельних ділянок на території села Олександрівка 

Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

32.Про приватизацію земельних ділянок на території Забарівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

33.Про проведення земельних торгів у формі аукціону. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

34.Про затвердження акту обстеження земельної ділянки. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

36.Про надання пільги по платі за землю. 

Інформує: начальник юридичного відділу-державний реєстратор міської ради 

Ващенко Іван Олександрович.  

 

37.Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення на 

території Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

38.Про внесення змін до рішення двадцять шостої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 29.08.2019 року «Про надання дозволу на розроблення 

детальних планів територій земельних ділянок, розташованих в м.Корюківка». 

Інформує: начальник відділу архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства Корюківської міської ради-головний архітектор 

Єрмоленко Яна Сергіївна. 

 

39.Про Порядок залучення, розрахунку, розміру і використання коштів пайової 

участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади. 



Інформує: начальник відділу архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства Корюківської міської ради-головний архітектор 

Єрмоленко Яна Сергіївна. 

 

40.Про питання оплати праці. 

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 п’ятої чергової 

сесії міської ради, запропонував головою лічильної комісії обрати Лебеха Віктора 

Миколайовича, 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 Лебеха Віктора Миколайовича, секретаря  

лічильної комісії Ічанської Марини Сергіївни підтримана більшістю голосів (за - 

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

  

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович запропонував лічильній комісії 

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

до Регламенту. 

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

рішення 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. 



ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

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 другому питанню порядку денного «Про внесення змін до міських 

Програм» 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 внесення змін до міських Програм» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

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

установчих документів» 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 внесення змін до установчих документів» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

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

рішення тринадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

05.03.2018 р. «Про громадське бюджетування, бюджет участі в Корюківській 

міській територіальній громаді»» 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 внесення змін до рішення тринадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 05.03.2018 р. «Про громадське 

бюджетування, бюджет участі в Корюківській міській територіальній громаді»» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

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

четвертої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 22.02.2017 року 

«Про затвердження Положення про призначення одноразової грошової стипендії 

обдарованим і талановитим учням, вихованцям навчальних закладів Корюківської 

міської ради та щорічної премії педагогічним працівникам навчальних закладів 

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

міської ради Наумчик Ірину Володимирівну. 



ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до рішення четвертої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 22.02.2017 року «Про 

затвердження Положення про призначення одноразової грошової стипендії 

обдарованим і талановитим учням, вихованцям навчальних закладів Корюківської 

міської ради та щорічної премії педагогічним працівникам навчальних закладів 

Корюківської міської ради» приймається більшістю голосів (за - 15, проти - 1, 

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

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по шостому питанню порядку денного «Про затвердження 

Положення про тендерний комітет та уповноважену особу Корюківської міської 

ради» начальника юридичного відділу-державний реєстратор міської ради 

Ващенка Івана Олександровича. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження Положення про тендерний комітет та 

уповноважену особу Корюківської міської ради» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сьомому питанню порядку денного «Про затвердження рішення 

виконавчого комітету міської ради, прийнятого у міжсесійний період» начальника 

юридичного відділу-державний реєстратор міської ради Ващенка Івана 

Олександровича. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження рішення виконавчого комітету міської 

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

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по восьмому питанню порядку денного «Про затвердження переліків 

об’єктів оренди» 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 затвердження переліків об’єктів оренди» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

СЛУХАЛИ: по дев’ятому 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 десятому 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 одинадцятому 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:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про прийняття майна у міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади» приймається більшістю голосів (за 

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

голосування додаються). 

 

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

рішень Корюківської міської ради» 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 внесення змін до рішень Корюківської міської ради» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тринадцятому питанню порядку денного «Про затвердження на 

посаду завідувача ДНЗ №4 «Веселка» міського голову Ахмедова Ратана 

Ратановича, який  проінформував присутніх про особисте кадрове рішення 

призначити на посаду завідувачем Корюківського дитячого навчального закладу 

№4 «Веселка» еколого-натуралістичного напрямку Корюківської міської ради 

Чернігівської області Мостович Кристину Володимирівну та запросив до слова 

присутню на засіданні сесії Мостович К.В.  

ВИСТУПИЛИ: Мостович Кристина Володимирівна, яка зазначила, що є 

громадянкою України, проживає в місті Корюківка, вул. Поліська, 8, за фахом 



викладач дошкільної педагогіки та психології, організатор дошкільної освіти, 

закінчила Національний університет «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г.Шевченка та отримала вищу освіту за спеціальністю «Дошкільна освіта». 

Заміжня , має двох дітей. Раніше працювала у цьому закладі вихователем, має 

велике бажання та мотивацію працювати на запрпопонованій посаді. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження на посаду завідувача ДНЗ №4 

«Веселка»  приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по чотирнадцятому 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 денного «Про розірвання та поновлення договорів оренди 

(суборенди) землі» приймається більшістю голосів (за - 15, проти - 0, утримався - 

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

СЛУХАЛИ: по п’ятнадцятому 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 шістнадцятому 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 сімнадцятому 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 вісімнадцятому 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 дев’ятнадцятому 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 двадцятому питанню порядку денного «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна, яка 

повідомила, що на підставі даного рішення надається дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі її в спільну сумісну оренду 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд Костюк Валентині Павлівні площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за 

адресою: вул. Паркова, 58, м. Корюківка, яка доводиться їй двоюрідною сестрою. 

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

в Україні» у неї виникає конфлікт інтересів (повідомлення додається).  

 Депутат міської ради Бабич Сергій Володимирович, який повідомив, що на 

що на підставі даного рішення надається дозвіл на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для передачі її в спільну сумісну оренду для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд Бабичу Володимиру Сергійовичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 



розташована за адресою: вул. Мічуріна,33, м. Корюківка, який доводиться йому 

двоюрідним братом. 

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 дозвіл на виготовлення документації із 

землеустрою» приймається приймається більшістю голосів (за - 14, проти - 0, 

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

додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по двадцять першому питанню порядку денного «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) земельної частки (паю)» 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 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 другому питанню порядку денного «Про затвердження 

технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської ради 

Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження технічної документації про 

нормативну грошову оцінку земельної ділянки» приймається більшістю голосів 

(за - 15, проти - 1, утримався - 0, не голосував - 0), (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцять третьому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок» 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» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 
 



СЛУХАЛИ: по двадцять четвертому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельних ділянок на території Наумівського 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 

Наумівського старостинського округу» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцять п’ятому 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 більшістю  голосів (за – 15, 

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

голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по двадцять шостому 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 двадцять сьомому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Рейментарівського 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 

Рейментарівського старостинського округу» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по двадцять восьмому 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 одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

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

земельних ділянок на території Тютюнницького 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 

Тютюнницького старостинського округу» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцятому 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 тридцять першому 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 одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять другому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Забарівського 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 

Забарівського старостинського округу» приймається більшістю голосів (за – 15, 

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

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять третьому 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 тридцять четвертому питанню порядку денного «Про 

затвердження акту обстеження 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 затвердження акту обстеження земельної ділянки» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

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

пільги по платі за землю» 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 надання пільги по платі за землю» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять сьомому питанню порядку денного «Про продаж 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення на території 



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 продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення на території Корюківської міської ради» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

 

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

до рішення двадцять шостої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання 

від 29.08.2019 року «Про надання дозволу на розроблення детальних планів 

територій земельних ділянок, розташованих 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 внесення змін до рішення двадцять шостої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 29.08.2019 року «Про надання 

дозволу на розроблення детальних планів територій земельних ділянок, 

розташованих в м.Корюківка»» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

 

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

залучення, розрахунку, розміру і використання коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури населених пунктів Корюківської міської територіальної громади» 

начальника відділу архітектури, містобудування та житлово-комунального 

господарства Корюківської міської ради-головного архітектора Єрмоленко Яну 

Сергіївну, яка проінформувала депутатів про порядок залучення, розрахунку 

розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 

населених пунктів Корюківської міської територіальної громади, разом з тим 

зазначила, що прийняте попереднє рішення двадцятої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року втрачає чинність. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про Порядок залучення, розрахунку, розміру і 

використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів 

Корюківської міської територіальної громади» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сороковому  питанню порядку денного «Про питання оплати 

праці» 



міського голову Ахмедова Ратана Ратановича, який проінформував присутніх про 

тимчасове призупинення виплати надбавки за високі досягнення у праці міському 

голові, секретарю міської ради, першому заступнику міського голови, заступнику 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючому 

справами (секретарю) виконавчого комітету в період з 01 березня 2020 року по 30 

квітня 2020 року включно, а також призупинення аналогічних виплат працівникам 

апарату Корюківської міської ради. Вивільнені кошти фонду оплати праці  

пропонується направити на фінансування КНП «Корюківська ЦРЛ» та/або фонду 

подолання наслідків надзвичайних ситуацій. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про питання оплати праці» приймається більшістю 

голосів (за – 14, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 2), (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

По питанню РІЗНЕ виступили : міський голова Ахмедов Ратан Ратанович, який 

проінформував депутатів та присутніх, що з метою попередження 

розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19 прийнято рішення 

виконкомом міської ради щодо введення обмежувальних заходів на території 

населених пунктів Корюківської міської ради, а саме: призупинено освітній 

процес у закладах загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти усіх типів 

та форм власності на території населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади з 12 березня 2020 року по 03 квітня 2020 року включно. 

Призупинено проведення культурно-масових заходів. Для організації заходів 

щодо недопущення занесення і поширення на території населених пунктів 

Корюківської міської ради випадків розповсюдження коронавірусної інфекції 

COVID-19 та подібних захворювань створено при міській раді штаб.  

 Депутат міської ради Лещенко Світлана Віталіївна (головний лікар 

комунального некомерційного підприємства «Корюківський центр первинної 

медико - санітарної допомоги» Корюківської районної ради) проінформувала 

присутніх про симптоми вірусної інфекції та відповідний алгоритм дій при її 

виникненні. 

 

Всі питання порядку денного тридцять п’ятої чергової сесії міської ради 

сьомого скликання розглянуто. 

  

Сесія оголошується закритою о 15 год. 00 хв.  

 

 

Міський голова              Р.АХМЕДОВ 
 


