
ПРОТОКОЛ  
засідання тридцять шостої чергової сесії  

Корюківської міської ради сьомого скликання 

 

                                                                              28 травня 2020 року  

 

 Всього до міської ради обрано 26 депутатів. 

 Зареєстровано для участі в роботі сесії 18 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, провідний спеціаліст відділу земельних 

ресурсів та комунального майна міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович оголошує про відкриття сесії              

о 14 год. 00 хв. 
 

Порядок денний: 

 

1.Про виконання міського бюджету за І квартал 2020 року. 

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 грудня 2019 року «Про міський бюджет на 2020 рік». 

Інформує: начальник фінансового відділу міської ради Барсук Олена Іванівна. 

 

3.Про внесення змін до Програми «Забезпечення препаратами інсуліну  хворих 

на цукровий діабет жителів Корюківської міської територіальної громади на 

2020 рік». 

Інформує: начальник фінансового відділу міської ради Барсук Олена Іванівна. 

 

4.Про затвердження Положення про тендерний комітет та уповноважену 

особу(осіб)Корюківської міської ради.  

Інформує: начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму 

міської ради Кукуюк Оксана Леонідівна. 

 

5.Про встановлення зменшеного розміру плати за користування майном міської 

комунальної власності. 



Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

6.Про тимчасове встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів 

підприємницької діяльності-фізичних осіб. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

7.Про внесення змін до рішення тридцять першої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 р.«Про план діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2020 рік. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

8.Про застосування контрактної форми трудового договору з керівниками 

підприємств, установ, організацій та закладів, що належать до міської 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади. 

Інформує: начальник юридичного відділу-державний реєстратор міської ради 

Ващенко Іван Олександрович. 

 

9.Про відміну рішення тридцять третьої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 06 лютого 2020 року № 13-33/VII «Про ліквідацію 

комунального закладу». 

Інформує: начальник юридичного відділу-державний реєстратор міської ради 

Ващенко Іван Олександрович. 

 

10.Про припинення шляхом ліквідації Корюківського міжшкільного навчально-

виробничого комбінату професійної орієнтації учнів. 

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

Наумчик Ірина Володимирівна. 

 

11.Про ліквідацію сільських виборчих комісій. 

Інформує: начальник юридичного відділу-державний реєстратор міської ради 

Ващенко Іван Олександрович. 

 

12.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. 

 

13.Про передачу майна міської комунальної власності. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

14.Про прийняття земельних ділянок у міську комунальну власність 



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 видачу дозволів на спеціальне використання природних ресурсів. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

18.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. 

 

19.Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою.  

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

20.Про надання погодження на передачу у власність земельної ділянки.  

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

22.Про надання земельної ділянки у постійне користування. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

23.Про затвердження проектів землеустрою. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

24.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. 

 

25.Про проведення земельних торгів у формі аукціону 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

26.Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення на 

території Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

27.Про приватизацію земельних ділянок на території Брецького 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

28.Про приватизацію земельних ділянок на території Будянського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

29.Про приватизацію земельних ділянок на території села Домашлин 

Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

30.Про приватизацію земельних ділянок на території Забарівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

31.Про приватизацію земельних ділянок на території Наумівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

32.Про приватизацію земельних ділянок. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

33.Про приватизацію земельних ділянок на території Сядринського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 



 

34.Про приватизацію земельних ділянок на території сіл Олександрівка, 

Верхолісся Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

35.Про приватизацію земельних ділянок на території Тютюнницького 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

36.Про приватизацію земельних ділянок на території Хотіївського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

37.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

зі зміною цільового призначення.  

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

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

міжсесійний період. 

Інформує:  секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна. 

 

39. Про звернення депутатів Корюківської міської ради до Міністерства 

розвитку громад та територій України, Комітету Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування, народних депутатів України Безгіна В.Ю. та Зуєва 

М.С. щодо формування районів Чернігівської області. 

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 шостої 

чергової сесії міської ради, запропонував головою лічильної комісії обрати 

Милейка Сергія Олександровича, секретарем лічильної комісії Станіславського 

Максима Ігоровича. 

 Від депутатів пропозицій, змін, зауважень щодо складу комісії не 

надійшло. 

Пропозиція міського голови Ахмедова Ратана Ратановича щодо лічильної 

комісії у складі голови лічильної комісії Милейка Сергія Олександровича, 

секретаря  лічильної комісії Станіславського Максима Ігоровича 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 виконання міського 

бюджету за І квартал 2020 року» начальника фінансового відділу міської ради 

Барсук Олену Іванівну. 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Василець Ніна Вікторівна повідомила 

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

даного проекту рішення, яким затверджуються розпорядження міського голови, 

видані з 07 лютого 2020 року по 28 травня 2020 року (повідомлення додається).  

Секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна зачитала 

повідомлення про конфлікт інтересів, яке надійшло від депутата міської ради 

Солодкої Наталії Юріївни (повідомлення додається).  

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про виконання міського бюджету за І квартал 2020 

року» приймається більшістю голосів (за – 17, проти - 1, утримався - 0, не 

голосував - 1), (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 грудня 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 грудня 2019 року «Про 

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

поіменного голосування додаються). 

 

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

Програми «Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет 

жителів Корюківської міської територіальної громади 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 Програми «Забезпечення 

препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет жителів Корюківської міської 

територіальної громади на 2020 рік» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по четвертому питанню порядку денного «Про затвердження 

Положення про тендерний комітет та уповноважену особу (осіб) Корюківської 

міської ради» начальника відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму 

міської ради Кукуюк Оксану Леонідівну. 

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 (осіб) Корюківської міської ради» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по п’ятому питанню порядку денного «Про встановлення 

зменшеного розміру плати за користування майном 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 встановлення зменшеного розміру плати за 

користування майном міської комунальної власності» приймається 

одноголосно, (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по шостому питанню порядку денного «Про тимчасове 

встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів підприємницької 

діяльності-фізичних осіб» 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 тимчасове встановлення ставок єдиного податку 

для суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 



 

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

рішення тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання 

від 17 грудня 2019 р. «Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів на 2020 рік» 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 внесення змін до рішення тридцять першої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 р. «Про план 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по восьмому питанню порядку денного «Про застосування 

контрактної форми трудового договору з керівниками підприємств, установ, 

організацій та закладів, що належать до міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади» 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 застосування контрактної форми трудового 

договору з керівниками підприємств, установ, організацій та закладів, що 

належать до міської комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по дев’ятому питанню порядку денного «Про відміну рішення 

тридцять третьої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 06 

лютого 2020 року № 13-33/VII «Про ліквідацію комунального закладу» 

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 відміну рішення тридцять третьої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 06 лютого 2020 року № 13-

33/VII «Про ліквідацію комунального закладу» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по десятому питанню порядку денного «Про припинення шляхом 

ліквідації Корюківського міжшкільного навчально-виробничого комбінату 

професійної орієнтації учнів» 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 припинення шляхом ліквідації Корюківського 

міжшкільного навчально-виробничого комбінату професійної орієнтації учнів» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по одинадцятому питанню порядку денного «Про ліквідацію 

сільських виборчих комісій» 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 ліквідацію сільських виборчих комісій» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по дванадцятому 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 тринадцятому 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 чотирнадцятому питанню порядку денного «Про прийняття 

земельних ділянок у міську 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 денного «Про прийняття земельних ділянок у міську 

комунальну власність» 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 – 18, проти - 0, 

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

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сімнадцятому питанню порядку денного «Про видачу дозволів 

на спеціальне використання природних ресурсів» 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 видачу дозволів на спеціальне використання 

природних ресурсів» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по вісімнадцятому 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 дев’ятнадцятому 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 Плющ Анастасія Вікторівна, яка 

повідомила, що на підставі даного рішення надається дозвіл розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 



селянського господарства Хвостику Федору Григоровичу, Хвостик Антоніні 

Никифорівні, Хвостику Анатолію Федоровичу, які доводяться їй близькими 

особами. 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 Карасьов Юрій Валентинович, який повідомив, що 

на підставі даного рішення надається дозвіл на виготовлення документації із 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 

орієнтовно по 0,10 га, Карасьову Костянтину Юрійовичу та Карасьову Павлу 

Юрійовичу, які доводяться йому синами.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 більшістю голосів (за – 17, проти - 0, утримався - 0, 

не голосував - 2), (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцятому питанню порядку денного «Про надання 

погодження на передачу у власність 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 погодження на передачу у власність 

земельної ділянки» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцять першому питанню порядку денного «Про надання 

земельних ділянок в оренду (суборенду)» начальник відділу земельних ресурсів 

та комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

 Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем вноситься 

пропозиція передати земельну ділянку в оренду по вул. Шевченка, 70а, м. 

Корюківка, терміном до 07.07.2021 року. Інших пропозицій не надходило. 

 Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем ставиться на 

голосування поправка щодо передачі земельної ділянки в оренду по вул. 

Шевченка, 70а, м. Корюківка терміном до 07.07.2021 року Поправка підтримана 

одноголосно.  

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

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 
 



СЛУХАЛИ: по двадцять другому 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 третьому питанню порядку денного «Про 

затвердження проектів землеустрою» 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 проектів землеустрою» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по двадцять четвертому 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 п’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 двадцять шостому питанню порядку денного «Про продаж 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території 

Корюківської міської ради» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  



ВИРІШИЛИ: рішення «Про продаж земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення на території Корюківської міської ради» 

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

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

 

СЛУХАЛИ: по двадцять сьомому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельних ділянок на території Брецького старостинського 

округу» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Станіславський Максим Ігорович, який 

повідомив, що на підставі даного рішення затверджуються і передаються 

безоплатно у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського 

господарства Станіславській Анастасії Максимівні площею 2,0 га, 

Станіславській Анні Григорівні площею 2,0 га, Станіславській Галині Іванівні 

площею 2,0 га, Занкідаровій Ользі Зіновіївні площею 2,0 га, Занкідаровій 

Марині Олександрівні площею 2,0 га, Михайленко Ніні Іванівні площею 2,0 га, 

Титенко Валентині Олексіївні площею 2,0 га., Станіславській Надії Іванівні 

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

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту). Дозвіл надається йому та його близьким особам. 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 

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

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

голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по двадцять восьмому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельних ділянок на території Будянського 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 

Будянського старостинського округу» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцять дев’ятому 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 тридцятому 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 – 18, 

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

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять першому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельних ділянок на території Наумівського старостинського 

округу» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна, яка 

зачитала повідомлення про конфлікт інтересів, що надійшло від депутата 

міської ради Симончук Світлани Валентинівни (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 

Наумівського старостинського округу» приймається одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять другому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельних ділянок»  начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Ічанська Марина Сергіївна, яка 

повідомила, 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. Мічуріна,33 м.Корюківка Ічанському 

Дмитру Вікторовичу. Земельна ділянка розташована в адміністративних межах 

Корюківської міської ради та передається безоплатно у власність її чоловікові. 

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. 

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

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



 

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

приватизацію земельних ділянок на території сіл Олександрівка, Верхолісся 

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 сіл 

Олександрівка, Верхолісся Корюківської міської ради» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять п’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. 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Земляний Олег Васильович, який 

повідомив, що на підставі даного рішення затверджуються і передаються 

безоплатно у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського 

господарства Алексійчику Павлу Олексійовичу площею 2,0 га, Алексійчик 

Ользі Федорівні площею 2,0 га, Алексійчик Оксані Петрівні площею 2,0 га, 

Земляному Богдану Олеговичу площею 2,0 га, Земляній Олені Олексіївні 

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

особисто площею 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).  

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

підставі даного рішення затверджуються і передаються безоплатно у власність 

земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства Жудік Вірі 

Іванівні та Жудіку Віктору Володимировичу. Земельні ділянки розташовані в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту). Дозвіл надається його близьким особам. 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 – 

16, 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 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 сьомому питанню порядку денного «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі 

зміною цільового призначення» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять восьмому питанню порядку денного «Про 

затвердження рішення виконавчого комітету міської ради, прийнятого у 

міжсесійний період» 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 рішення виконавчого комітету 

міської ради, прийнятого у міжсесійний період» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

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

депутатів Корюківської міської ради до Міністерства розвитку громад та 

територій України, Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування, народних депутатів України Безгіна В.Ю. та Зуєва М.С. щодо 

формування районів Чернігівської області» міського голову Ахмедова Ратана 

Ратановича, який проінформувала депутатів щодо критеріїв формування 

адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня. 

Зокрема зазначив, що Міністерство розвитку громад та територій України 



розглядає варіант утворення на півночі Чернігівської області району з назвою 

«Північний». Відповідно до методичних рекомендацій, адміністративним центром 

одиниці субрегіонального рівня (ОСР) має бути місто, яке забезпечує зону 

доступності в радіусі 60 кілометрів. За таким критерієм найбільш вдалим для 

«Північного» району Чернігівщини є формування центру в місті Корюківка. 

Пропонується схвалити відповідне звернення та надіслати рішення сесії ради до 

Міністерства розвитку громад та територій України, Комітету Верховної Ради 

України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування, а також народним депутатам 

України Віталію Безгіну та Максиму Зуєву. 

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 

Міністерства розвитку громад та територій України, Комітету Верховної Ради 

України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування, народних депутатів України                    

Безгіна В.Ю. та Зуєва М.С. щодо формування районів Чернігівської області» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

По питанню РІЗНЕ виступів не було.  
 

Всі питання порядку денного тридцять шостої чергової сесії міської ради 

сьомого скликання розглянуто. 

  

Сесія оголошується закритою о 14 год. 55 хв.  

 

 

Міський голова              Р.АХМЕДОВ 
 

 


