
ПРОТОКОЛ 

спільного засідання постійних комісій міської ради 

з питань власності, бюджету, соціально- економічного 

та культурного розвитку міста, 

з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного  середовища та 

з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту 

 

13 грудня  2019 року               м.Корюківка 

  

 

Присутні:   Бабич Сергій Володимирович 

                      Василець Ніна Вікторівна 

                      Байдак Микола Богданович 

                      Карасьов Юрій Валентинович 

                      Рачек Анатолій Євгенович 
 

                       Симончук Світлана Валентинівна 

              Солодка Наталія Юріївна 

                       Лашко Максим Борисович 

                       Лещенко Світлана Віталіївна 

                       Тарасенко Василь Олексійович  

  Левченко Олександр Григорович 

                       Станіславський Максим Ігорович                  

                       Матюха Олексій Олегович 

                       Милейко  Сергій Олександрович 

                        

Відсутні:        Плющ Анастасія Вікторівна 

                         Лебех Віктор Миколайович 

      Чепа Валерій Віталійович                    

                         Лисиця Артем Олександрович 

                         Сорока Ігор Миколайович  

                         Левицький Олександр Сергійович 

                         Милейко  Сергій Олександрович 

                         Земляний Олег Васильович 

                         Ічанська Марина Сергіївна 

                         Кугук Ірина Іванівна 

                         Одноралов Едуард Леонідович 

    Шматок Геннадій Павлович 

 



Запрошені: перший заступник  міського голови Савченко Олександр Миколайович, 

заступник  міського голови з питань діяльності  виконавчих органів ради Биков 

Олександр Миколайович, начальник   фінансового відділу міської ради Барсук 

Олена Іванівна, начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму 

міської ради  Кукуюк Оксана Леонідівна,  начальник  юридичного відділу  міської 

ради Яковець Сергій Миколайович, начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна  міської ради Скиба Тетяна Віталіївна,  начальник Відділу 

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

начальник відділу архітектури, містобудування та житлово - комунального 

господарства Корюківської міської ради - головний архітектор Єрмоленко Яна 

Сергіївна, начальник загального відділу міської ради Лимаренко Ніна Петрівна, 

провідний спеціаліст  відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

  

Відповідно до ст.93 Регламенту   роботи  Корюківської міської ради  сьомого 

скликання,  якщо одночасно проводиться спільне засідання двох постійних комісій 

і більше, головувати на засіданні може один із голів постійних комісій ( за 

домовленістю ) або один із  заступників  голів комісій, або секретар ради за згодою 

депутатів. 

За  пропозицією  заступника голови постійної комісії міської ради з питань 

власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку міста 

Байдака Миколи Богдановича вести спільне засідання  доручено  секретарю міської 

ради Олійник Світлані Олександрівні. Пропозиція Байдака М.Б. підтримана 

одноголосно.  

 Головуючим на спільному засіданні постійних комісій Олійник  Світланою 

Олександрівною запропоновано наступний порядок денний, а саме: 
 

Порядок денний: 

 

1.Про міський бюджет на 2020 рік. 

Інформує: начальник фінансового відділу  міської ради Барсук Олена Іванівна. 

 

2.Про затвердження мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого 

бюджету Корюківської міської ради на 2020 рік. 

Інформує: начальник фінансового відділу  міської ради Барсук Олена Іванівна. 

 

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

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

культурного розвитку Корюківської міської  територіальної громади на 2019 -2020 

роки».  

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

ради  Кукуюк Оксана Леонідівна. 



4.Про внесення змін до міських Програм. 

Інформує: начальник фінансового відділу  міської ради Барсук Олена Іванівна. 

 

5.Про затвердження міських Програм.  

Інформує: начальник фінансового відділу  міської ради Барсук Олена Іванівна. 

 

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

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

умови надання громадянам адресної  матеріальної  допомоги». 

Інформує: секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна.  

 

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

міжсесійний період. 

Інформує: секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна.  

 

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

оренду майна міської комунальної власності. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна.  

 

9.Про прийняття в міську комунальну власність майна Домашлинської сільської 

ради. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна.  

 

10.Про прийняття в міську комунальну власність майна Олександрівської сільської 

ради. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна.  

 

11.Про прийняття в міську комунальну власність майна Савинківської сільської 

ради. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна.  

 

12.Про прийняття майна у міську комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна.  

 

 



13.Про прийняття в міську комунальну власність Олександрівського дошкільного 

сільського комунального ДНЗ «Малятко» загального типу. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна.  

 

14.Про ліквідацію комунального підприємства. 

Інформує : начальник  юридичного відділу  міської ради Яковець Сергій 

Миколайович. 

 

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

Інформує : начальник  юридичного відділу  міської ради Яковець Сергій 

Миколайович. 

 

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

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна.  

 

17.Про передачу майна міської комунальної власності. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна.  

 

18.Про списання майна міської комунальної власності. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна.  

 

19.Про затвердження Переліків майна міської комунальної власності Корюківської 

міської територіальної громади. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна.  

 

20.Про створення Корюківського міського молодіжного центру. 

Інформує : начальник  юридичного відділу  міської ради Яковець Сергій 

Миколайович. 

 

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

Інформує : начальник  юридичного відділу  міської ради Яковець Сергій 

Миколайович. 

 

22.Про відміну деяких рішень Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 



23.Про внесення змін до деяких рішень міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

25.Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

26.Про дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

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

земельної частки (паю). 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

27.Про дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо 

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

під польовими дорогами. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

28.Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

29.Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної  

ділянки. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

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

сільськогосподарського призначення комунальної власності із зміною її цільового 

призначення. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

 

 



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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

32.Про надання земельної ділянки у постійне користування. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

33.Про приватизацію земельних ділянок. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

34.Про приватизацію земельних ділянок. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

35.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

36.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

(паю). 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

37.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі 

зміною цільового призначення. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

38.Про проведення земельних торгів у формі аукціону. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

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

продажу окремим лотом на конкурентних засадах (земельних торгах). 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 



40.Про ініціювання передачі земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності у комунальну власність. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

41.Про створення громадського пасовища. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

42.Про надання дозволу на розроблення детального  плану території земельної 

ділянки, розташованої в м.Корюківка. 

Інформує: начальник відділу архітектури, містобудування та житлово - 

комунального господарства Корюківської міської ради - головний архітектор 

Єрмоленко Яна Сергіївна. 

 

43.Про внесення змін до рішень Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник загального відділу міської ради Лимаренко Ніна Петрівна.   

 

44.Про визнання рішень такими, що втратили чинність. 

Інформує: начальник  юридичного відділу  міської ради Яковець Сергій 

Миколайович. 

 

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

ділянки. 

Інформує: начальник  юридичного відділу  міської ради Яковець Сергій 

Миколайович. 

 

46.Про розгляд клопотань. 

Інформує: начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

Вирішили: розглянути запропонований головуючим Олійник С.О. порядок денний 

роботи спільного засідання постійних комісій міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по першому питанню порядку денного «Про міський бюджет на 2020 рік»  

начальника фінансового відділу міської ради Барсук Олену Іванівну, яка 

проінформувала присутніх «Про міський бюджет на 2020 рік», зокрема про те, що  

об’єм  доходної частини  міського бюджету на 2020 рік планується в обсязі  

170679,5 тис.грн., загальний фонд -165064,5 тис.грн. спеціальний фонд-                         

5615,0 тис.грн. 

Власні доходи міського бюджету складають 122821,3 тис.грн.   



Заплановані наступні трансферти: 

- освітня субвенція – 37052,96 тис.грн. 

- медична субвенція – 3114,3 тис.грн 

- додаткова дотація 1698,3 тис.грн. 

- субвенція на інклюзивну освіту -225,7 тис.грн. 

- субвенція з обласного бюджету на інсуліни 152,0 тис.грн. 

Видаткова частина міського бюджету складає 170634,5 тис.грн., в.тому числі: 

по загальному фонду – 161261,7 тис.грн.; по спеціальному фонду – 9372,8 тис.грн. 

Також в проєкті  враховані наступні видатки: 

- на утримання установ ВОКМ та С заплановано 41119,3 тис.грн. за рахунок 

власних надходжень; 

- на утримання ДНЗ (Наумівка, Сядрине, Олександрівка) заплановано             

2524,2 тис.грн; 

- для забезпечення функціонування ЗОШ за рахунок власних коштів міського 

бюджету  планується виділити 16889,4 тис.грн ; 

- для функціонування в літній період пришкільних таборів плануються кошти 

в сумі 291,9 тис.грн. Планується оздоровити  695 дітей. 

Також планується придбати 30 путівок для оздоровлення дітей на                              

210,0 тис.грн; 

- для функціонування Корюківського центру дитячої та юнацької творчості 

заплановано 2864,8 тис.грн; 

На утримання методичного кабінету заплановано 675,6тис.грн. 

На утримання інших установ освіти (ц/б, госпгрупа, НВК) заплановано 

4388,0тис.грн. 

На проведення заходів по освіті передбачено 280,0т.грн 

На проведення заходів по культурі передбачено 430тис.грн. 

На утримання публічної бібліотеки  1616,7т.грн 

Утримання історичного музею виділяється 840,4тис.грн. 

Видатки на будинки культури та клубні заклади плануються в сумі 

4285,3тис.грн.  

На проведення спортивних заходів планується – 300,0,тис.грн. (227,5 +72,5) 

На ДЮСШ плануємо – 1411,0тис.грн. 

На підтримку ЦПМСД – 789,0т.грн.  

На фінансування КНП Корюківська ЦРЛ спрямовуємо кошти медичної 

субвенції 3114,3тис.грн. та плануємо кошти на оплату навчання студентів 

(21,0тис.грн.) та забезпечення інсулінами 50,0тис.грн. 

На міські ДНЗ (Дельфін та Веселка) передбачається 16201,0 тис.грн. 

ПКД по реконструкція покрівлі ДНЗ № 4  - 40,0 т.грн. 

На підтримку молодіжного центру «КУБ» планується 732,8тис.грн.  

На підтримку ветеранських організацій виділяється 120,0тис.грн 

 Для фінансування ЦНСП спрямовується 8949,8тис.грн. 

На надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян – 400тис.грн. 



На підтримку комунальних підприємств плануються кошти в сумі 

7285,0тис.грн. 

- КП «Корюківкаводоканал» - 950,0тис.грн.  

- КП «Благоустрій» -4500,0тис.грн. 

- КП «ЖЕК» - 1950,0тис.грн. 

- КП «Убідське» -1640,0тис.грн. 

На проведення робіт з благоустрою території громади видатки складають 

6860.грн. (поточні видатки – 6480,0т.грн., капвидатки – 380,0т.грн) 

Передбачаються видатки на проведення робіт по ремонту та утриманню доріг 

– 11898,0тис.грн. (поточні – 10338,0т.грн., капітальний – 1560,0 – вул Вокзальна 

+ПКД Дудка) 

З метою забезпечення перевезення населення в міських (приміських) 

маршрутах плануються кошти в сумі 199,0тис.грн. 

На виконання програми «Забезпечення малочисельних населених пунктів 

предметами першої необхідності» планується 22,0тис.грн. 

Кошти в сумі 340,0тис.грн. плануються на оплату робіт із землеустрою 

(грошова оцінка землі, проекти землеустрою, експертна оцінка землі та оплата 

послуг по підготовці землі до продажу на торгах) 

На виготовлення містобудівної документації  – 400,0ти.грн.  

На попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій передбачено 

200,0тис.грн. 

На нагородження почесними грамотами міської ради – 80,0 тис.грн. 

Резервний фонд на 2020 рік – 200,0тис.грн. 

На кредитування сільських забудовників фонд «власний дім» - 45,0 тис.грн. 

До державного бюджету запланована реверсна дотації в сумі 6433,9 тис.грн. 

Районному бюджету передбачається інша субвенція в сумі 343,1тис.грн., 

зокрема: 

- Надання соціальних послуг – 95,0 тис.грн. 

- Заходи з мобілізації – 50,0 тис.грн. 

- Рада ветеранів – 109 т.грн 

- Архів – 76 т.грн. 
Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по другому питанню порядку денного «Про затвердження мережі 

розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету Корюківської міської ради 

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

яка проінформувала присутніх про мережу  розпорядників і одержувачів коштів 

місцевого бюджету Корюківської міської ради на 2020 рік  

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 



Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 

року «Про План Програму соціально-економічного та культурного розвитку 

Корюківської міської  територіальної громади на 2019 -2020 роки» начальника 

відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму міської ради  Кукуюк Оксану 

Леонідівну, яка проінформувала присутніх про  зміни, які  пропонується внести  до 

Плану Програми соціально-економічного та культурного розвитку Корюківської 

міської  територіальної громади на 2019 -2020 роки. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по четвертому питанню порядку денного «Про внесення змін до міських 

Програм» начальника фінансового відділу  міської ради Барсук Олену Іванівну, яка 

проінформувала присутніх про  зміни, які  пропонується внести  до міських 

Програм. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по п’ятому питанню порядку денного «Про затвердження міських 

Програм» начальника фінансового відділу  міської ради Барсук Олену Іванівну, яка 

проінформувала присутніх про  міські Програми, а саме : Програму розвитку, 

корисних робіт, на території Корюківської міської територіальної громади  на 2020-

2022 роки; Програму підтримки розвитку вторинної медичної допомоги  на 

території Корюківської міської територіальної громади на 2020-2022 роки; 

Програму розвитку та фінансової підтримки Корюківського міського молодіжного 

центру «КУБ» Корюківської  міської ради на 2020 - 2022 роки; Програму 

«Забезпечення препаратами інсуліну  хворих на цукровий діабет жителів 

Корюківської міської  територіальної громади  на 2020 рік»; Програму компенсації 

затрат КП «Корюківкаводоканал» на очистку    притоків додаткових вод до системи 

централізованого водовідведення в м. Корюківка  на 2020 рік; Програму  «Шкільне 

харчування» на 2020 - 2021 роки; Програму придбання в міську комунальну 

власність Корюківської міської територіальної громади земельних ділянок та інших 

об’єктів нерухомого майна для суспільних потреб на 2020 рік. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

фінансової підтримки та поповнення статутних фондів комунальних підприємств 

Корюківської міської ради на 2020-2022 роки ; Програму «Членські внески на 2020 



рік»; Програму створення чи коригування містобудівної документації та 

регулювання земельних відносин н 2020-2022 роки; Програму стимулювання 

створення, фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків та впровадження енергозбереження в будинках ОСББ на 2020-2022 роки; 

Програму  запобігання безпритульності та розмноженню  бродячих тварин на  

території  населених пунктів Корюківської міської територіальної громадина 2020-

2022 роки; Програму організації суспільно корисних  робіт для правопорушників, 

на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно  

 

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

двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 

року «Про затвердження Положення про порядок та умови надання громадянам 

адресної  матеріальної  допомоги» секретаря міської ради Олійник Світлану 

Олександрівну, яка проінформувала присутніх про  зміни, які  пропонується внести  

до Положення про порядок та умови надання громадянам адресної  матеріальної  

допомоги , а саме Пункт 2.4. розділу 2 «Порядок надання разової  матеріальної 

допомоги» викласти в новій редакції: «У виключних випадках на підставі звернення 

депутата міської ради, до якого звернулися з проханням про надання матеріальної 

допомоги, виконкомом може надаватися допомога у розмірі,  що не перевищує 

10000 грн. Кожен депутат міської ради упродовж бюджетного року може 

скористатися правом подання такого звернення у межах визначеної суми без  

врахування рівня доходів громадян. У даному випадку громадяни не звільняються 

від вимоги щодо подання документів, зазначених у п. 2.2 даного Положення. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сьомому питанню порядку денного «Про затвердження рішень 

виконавачого комітету міської ради, прийнятих у міжсесійний період» секретаря 

міської ради Олійник Світлану Олександрівну, яка проінформувала присутніх про 

прийняті  рішення виконкому Корюківської міської ради № 241 від 20.06.2019 року 

«Про надання  матеріальної допомоги на переобладнання  системи опалення» та      

№ 498 від 13.12.2019 року «Про надання  матеріальної допомоги на переобладнання  

системи опалення». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по восьмому питанню порядку денного «Про внесення змін до Методики 

розрахунку та порядку використання плати за оренду майна міської комунальної 

власності» провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну, яка проінформувала присутніх 



про зміни, які  пропонується  внести  до рішення вісімнадцятої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 15 листопада 2018 року «Про затвердження 

розрахунку та порядок використання плати за оренду майна міської комунальної 

власності»,  а саме  пропонується затвердити Методику в новій редакції.  

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

комунальну власність майна Домашлинської сільської ради» провідного спеціаліста 

відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Долбіну Людмилу 

Михайлівну, яка проінформувала присутніх про рухоме і нерухоме майно, доходи 

місцевого бюджету, залишок грошових коштів, інші кошти, землю, природні 

ресурси, житловий фонд, нежитлові приміщення та інше майно і майнові права та 

інше, визначені відповідно до закону як об’єкти права комунальної власності 

Домашлинської сільської ради, яке  пропонується прийняти у міську комунальну 

власність Корюківської міської територіальної громади відповідно до 

передавального акту. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

комунальну власність майна Олександрівської сільської ради» провідного 

спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Долбіну 

Людмилу Михайлівну, яка проінформувала присутніх про рухоме і нерухоме 

майно, доходи місцевого бюджету, залишок грошових коштів, інші кошти, землю, 

природні ресурси, комунальне підприємство «Відродження» Олександрівської 

сільської ради, житловий фонд, нежитлові приміщення та інше майно і майнові 

права та інше, визначені відповідно до закону як об’єкти права комунальної 

власності Олександрівської сільської ради, яке  пропонується прийняти у міську 

комунальну власність Корюківської міської територіальної громади відповідно до 

передавального акту. А також перейменувати комунальне підприємство 

«Відродження» Олександрівської сільської ради в комунальне підприємство 

«Відродження» Корюківської міської ради, затвердивши  відповідно його  Статут.  

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

комунальну власність майна Савинківської сільської ради» провідного спеціаліста 

відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Долбіну Людмилу 



Михайлівну, яка проінформувала присутніх про рухоме і нерухоме майно, доходи 

місцевого бюджету, залишок грошових коштів, інші кошти, землю, природні 

ресурси, комунальне підприємство «Обрій» Савинківської сільської ради, 

житловий фонд, нежитлові приміщення та інше майно і майнові права та інше, 

визначені відповідно до закону як об’єкти права комунальної власності 

Савинківської сільської ради, яке  пропонується прийняти у міську комунальну 

власність Корюківської міської територіальної громади відповідно до 

передавального акту. А також перейменувати комунальне підприємство «Обрій» 

Савинківської сільської ради в комунальне підприємство «Обрій» Корюківської 

міської ради, затвердивши  відповідно його  Статут.  

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по дванадцятому питанню порядку денного «Про прийняття майна у 

міську комунальну власність Корюківської міської територіальної громади» 

провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Долбіну Людмилу Михайлівну, яка проінформувала присутніх про прийняття 

безоплатно із спільної власності територіальних громад міста, селища та сіл 

Корюківського району у міську комунальну власність закладів освіти, які 

розташовані на території, підпорядкованій Корюківській міській раді, а саме: 

Савинківської ЗОШ I-Ш ст. , Олександрівської ЗОШ I-III ст. Корюківської районної 

ради Чернігівської області, нерухомого майна та транспортних засобів, закріплених 

за зазначеними закладами, бібліотечного фонду та музичного центру. 

Перейменувати заклади освіти : Савинківську загальноосвітню школу I-ІІІ ступенів 

Корюківської районної ради Чернігівської області в Савинківську загальноосвітню 

школу І-ІІІ ступенів Корюківської міської ради; Олександрівську загальноосвітню 

школу I-IIІ ступенів Корюківської районної ради Чернігівської області в 

Олександрівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Корюківської міської ради  

відповідно  затвердивши  їх  Статути. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тринадцятому питанню порядку денного «Про прийняття в міську 

комунальну власність Олександрівського дошкільного сільського комунального 

ДНЗ «Малятко» загального типу» провідного спеціаліста відділу земельних 

ресурсів та комунального майна міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну, яка 

проінформувала присутніх про прийняття у міську комунальну власність 

Олександрівського сільського комунального дошкільного навчального закладу 

«Малятко» загального типу,  майно закріплене за закладом та грошові кошти. А 

також про перейменування Олександрівського сільського комунального 



дошкільного навчального закладу «Малятко» загального типу в Олександрівський 

дошкільний навчальний заклад «Малятко» Корюківської міської ради та 

затвердження   його Статуту. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по чотирнадцятому  питанню порядку денного «Про ліквідацію 

комунального підприємства» начальника  юридичного відділу  міської ради Яковця 

Сергія Миколайовича, який проінформував присутніх про припинення юридичної 

особи - комунального підприємства «Обрій» Корюківської міської ради шляхом 

ліквідації. А також про склад ліквідаційної комісії з припинення комунального 

підприємства «Обрій» Корюківської міської ради.  

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік» начальника  юридичного 

відділу  міської ради Яковця Сергія Миколайовича, який проінформував присутніх 

про план діяльності міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2020 рік. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по шістнадцятому питанню порядку денного «Про передачу закладів 

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

Корюківської міської ради» провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну, яка 

проінформувала присутніх про передачу в оперативне управління  та на баланс 

Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради майна, 

закріпленого за закладами та грошових коштів. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сімнадцятому питанню порядку денного «Про передачу майна міської 

комунальної власності» провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну, яка 

проінформувала присутніх про  передачу майна міської комунальної власності. 

 



Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по вісімнадцятому питанню порядку денного «Про списання майна 

міської комунальної власності» провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів 

та комунального майна міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну, яка 

проінформувала присутніх про  списання  майна міської комунальної власності. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

Переліків майна міської комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади» провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну, яка 

проінформувала присутніх про Переліки нерухомого майна, транспортних засобів 

та об’єктів житлового фонду міської комунальної власності  Корюківської міської 

територіальної громади, які пропонується затвердити. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцятому питанню порядку денного «Про створення Корюківського 

міського молодіжного центру» начальника юридичного відділу міської ради Яковця 

Сергія Миколайовича, який проінформував присутніх про створення юридичної 

особи - Корюківський міський молодіжний центр «КУБ» Корюківської міської ради 

з організаційно-правовою формою «комунальна організація (установа, заклад). 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять першому питанню порядку денного «Про внесення змін до 

Статуту КП «Корюківкаводоканал» начальника юридичного відділу міської ради 

Яковця Сергія Миколайовича, який проінформував присутніх про зміни, які  

вносяться до Статуту КП «Корюківкаводоканал». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

рішень Корюківської міської ради» начальника відділу земельних ресурсів та 



комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала 

присутніх про відміну деяких рішень Корюківської міської ради. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять третьому питанню порядку денного «Про внесення змін до 

деяких рішень міської ради» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала 

присутніх про зміни, які пропонується  внести  до деяких рішень Корюківської 

міської ради. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять четвертому питанню порядку денного «Про розірвання та 

поновлення договорів оренди (суборенди ) землі» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка 

проінформувала присутніх про договори оренди (суборенди) землі, які необхідно 

розірвати або поновити. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала 

присутніх про заяви фізичних та юридичних осіб щодо  надання дозволу на 

виготовлення  документації із землеустрою. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять шостому питанню порядку денного «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

(паю)» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської ради 

Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про заяви фізичних та 

юридичних осіб щодо дозволу на виготовлення технічних документацій із 

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

місцевості) земельної частки (паю). 



Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять сьомому питанню порядку денного «Про дозвіл на 

виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

дорогами» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про клопотання 

фізичної особи – підприємця Чепи Віталія Миколайовича  щодо надання  йому 

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

дорогами. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять восьмому питанню порядку денного «Про дозвіл на 

виготовлення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 

ділянки» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про клопотання ТОВ 

«КОРФАД»  щодо дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки, яка розташована по пров. Вокзальний,            

6 А в м. Корюківка. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять дев’ятому питанню порядку денного «Про надання дозволу 

на проведення експертної грошової оцінки земельної  ділянки» начальника відділу 

земельних ресурсів та комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, 

яка проінформувала присутніх про клопотання фізичних та юридичних осіб щодо 

надання  дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної  ділянки. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцятому питанню порядку денного «Про дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення комунальної власності із зміною її цільового призначення» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну, яка проінформувала присутніх клопотання ТОВ «Цифрові рішення 



3000»  щодо надання  дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності із 

зміною її цільового призначення. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять першому питанню порядку денного «Про надання земельних 

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

комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала 

присутніх про заяви ФОП Абинашного В’ячеслава Івановича, Ячунскієнє Діани 

Аркадіївни, ТОВ «Племінне господарство «Бреч» щодо надання  земельних ділянок 

в оренду (суборенду). 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять другому  питанню порядку денного «Про надання земельної 

ділянки у постійне користування» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала 

присутніх про клопотання комунального підприємства «Корюківкаводоканал» 

щодо передачі у постійне користування земельних ділянок для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури на  території села Наумівка. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять третьому та тридцять  четвертому   питанню порядку денного 

«Про приватизацію земельних ділянок»  начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала 

присутніх про клопотання фізичних осіб щодо  передачі у приватну власність  

земельних ділянок для різних потреб.  

Виступили: Симончук Світлана Валентинівна, член постійної комісії  міської ради 

з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку 

міста, яка  в черговий раз звернулась  до присутніх з пропозицією надати 

першочергову можливість оформити земельні ділянки жителям села Наумівка, які  

користуються земельними ділянками  протягом останніх двадцяти років. А також  

надати можливість ініціативній групі жителів  села  взяти участь у роботі сесії ради.  

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович, який зазначив, що сесія міської  

ради проводиться  гласно та нагадав присутнім що вільні земельні ділянки, які   

передані у розпорядження об’єднаної територіальної громади із державної 



власності на  сьогодні зареєстровані  як  комунальна  власність громади, тому міська 

рада  є  їх розпорядником. За діючим земельним законодавством  кожен громадянин 

України  має право  на оформлення  у власність земельних ділянок для  ведення 

особистого селянського господарства, та іншим цільовим призначенням незалежно 

від місця проживання. Міська рада діє виключно  у межах чинного законодавства 

України. 

Вирішили: запропоновані проєкти рішень  спрямувати на розгляд сесії міської 

ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки для передачі у комунальну власність» начальника відділу 

земельних ресурсів та комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, 

яка проінформувала присутніх про  розроблені технічні документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки для передачі 

у комунальну власність, що  потребують затвердження. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять шостому питанню порядку денного «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну, яка проінформувала присутніх про  заяви громадян щодо затвердження 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) земельної частки (паю). 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх про 
клопотання приватного підприємства «Десна-Експерт-М», Нековаля Ярослава 

Сергійовича щодо затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок  зі зміною цільового призначення. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  



Слухали: по тридцять восьмому питанню порядку денного «Про проведення 

земельних торгів у формі аукціону» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала 

присутніх про проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, які планується за 

результатами земельних торгів передати в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Корюківської міської ради (за 

межами населених пунктів), звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

вільної від забудови площею 0,1077 га для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, що знаходиться за адресою: Чернігівська 

область, м. Корюківка, вул. Костюк Г., 20-Г,  яка пропонується для продажу на 
земельних торгах у формі аукціону та звіт з експертної грошової оцінки земельної 

ділянки вільної від забудови площею 0,1337 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, що знаходиться за адресою: Чернігівська 

область, м. Корюківка, вул. Костюк Г., 20-Г 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

земельних ділянок, право оренди яких пропонується для продажу окремим лотом 

на конкурентних засадах (земельних торгах)» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка 

проінформувала присутніх про перелік земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, право оренди яких пропонується для продажу 

окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах). 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сороковому питанню порядку денного «Про ініціювання передачі 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у 

комунальну власність» начальника відділу земельних ресурсів та комунального 

майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про 

ініціювання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності у міську комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади за межами населених пунктів сіл Бешківка, Домашлин, 

Луковець Домашлинської сільської ради, сіл Верхолісся, Олександрівка, Піски 

Олександрівської сільської ради, сіл  Бурківка, Савинки Савинківської сільської 

ради Корюківського району Чернігівської області. 



Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сорок першому  питанню порядку денного «Про створення 

громадського пасовища» начальника відділу земельних ресурсів та комунального 

майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про 

заяву Кравченко Н.В. як уповноваженої жителями села Буда Корюківської міської 

ради - власниками великої рогатої худоби стосовно забезпечення в потребі 

випасання громадського поголів’я ВРХ на землях сільськогосподасрького 

призначення комунальної власності розташованих на території Корюківської 

міської ради та відповідно  надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для створення громадського пасовища. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

розроблення детального  плану території земельної ділянки, розташованої в 

м.Корюківка» начальника відділу архітектури, містобудування та житлово - 

комунального господарства Корюківської міської ради - головного архітектора 

Єрмоленко Яну Сергіївну, яка проінформувала присутніх про  надання дозволу на 

виготовлення детального плану території в межах населеного пункту орієнтовною 

площею 11 га для влаштування садибної забудови в районі вулиць 8-го Березня, 

Сонячної та Каштанової м. Корюківка Чернігівської обл. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

рішень Корюківської міської ради» начальника загального відділу міської ради 

Лимаренко Ніну Петрівну, яка проінформувала присутніх про зміни, які 

пропонується  внести до рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження структури та чисельності 

працівників виконавчого апарату Корюківської міської ради та її  виконавчого 

комітету» та рішення другої позачергової сесії Корюківської міської ради шостого 

скликання від 26 серпня 2016 року «Про затвердження Положень про відділи 

Корюківської міської ради». Відповідні зміни  вносяться з метою забезпечення 

належного рівня діяльності міської ради, виконавчого комітету міської ради, 

структурних підрозділів та забезпечення належного рівня життєдіяльності 

підприємств, установ та закладів, підпорядкованих міській раді. 



Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сорок четвертому  питанню порядку денного «Про визнання рішень 

такими, що втратили чинність» начальника  юридичного відділу  міської ради 

Яковця Сергія Миколайовича, який проінформував присутніх про втрату  чинності 

рішення шостої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від                 

30.06.2016 року «Про затвердження Положення про виділення земельних ділянок 

під індивідуальне житлове будівництво на території м.Корюківка та умови взяття 

громадян на облік для їх отримання». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» начальника  

юридичного відділу  міської ради Яковця Сергія Миколайовича, який 

проінформував присутніх про клопотання громадської організації «Товариство 

сприяння обороні України» Корюківський районний спортивно-технічний клуб 

товариство сприяння обороні Україні щодо звільнення на період  з 01.01.2020р. по 

31.12.2020 р. від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

на території Корюківської міської ради.   

Вирішили:  запропонований проєкт рішення розглянути на  сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сорок шостому питанню порядку денного «Про розгляд клопотань»  

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської ради Скибу 

Тетяну Віталіївну, яка  проінформувала присутніх про заяви громадян Ткача 

Володимира Миколайовича, Мотчаної Ганни Петрівни, Борсук Олександра 

Михайловича, Сергійка Олександра Васильовича, Іватченко Ольги Андріївни, 

Іватченка Ігоря Анатолійовича, Іватченка Олега Анатолійовича, Іватченко Ганни 

Іванівни, Будлянського Станіслава Михайловича, Шарифуліної Луїзи Хаджіївни, 

Литвин Єлизавети Федорівни, Кудін Ірини Михайлівни, Науменка Олександра 

Дмитровича, Григоренка Володимира Володимировича, Ковальчука Валерія 

Олексійовича, Іжніної Лідії Федорівни, Кепка Дмитра Дмитровича, Шишкова 

Олександра Олександровича. 

У своїх заявах громадяни: Ткач В.М., Іватченко О.А., Іватченко І.А., 

Іватченко О.А., Іватченко Г.І.,  просять надати їм дозвіл на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.) площею орієнтовно 

по 2,0 га, за рахунок земельної ділянки сільськогосподарського призначення 



комунальної власності з кадастровим номером 7422485500:06:002:3012, які 

розташовані на території Корюківської міської ради (за межами населеного пункту).  
 Земельна ділянка сільськогосподарського призначення комунальної 

власності з кадастровим номером 7422485500:06:002:3012 перебуває в 

користуванні (на умовах оренди) в ТОВ «ПГ «Бреч» згідно договору оренди землі 

від 21.02.2017 року. Дана земельна ділянка передана в оренду за результатами 

земельних торгів (аукціону). 

 Відповідно до п. 5 ст. 116 Земельного кодексу України земельні ділянки, які 

перебувають у власності чи користуванні громадян або юридичних осіб, 

передаються у власність чи користування за рішенням органів виконавчої влади чи 

органів місцевого самоврядування лише після припинення права власності чи 

користування ними в порядку, визначеному законом. 

 

У своїх заявах громадяни Борсук О.М. та Сергійко О.В. просять надати дозвіл 

на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної безоплатно у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею орієнтовно по 

2,0 га за рахунок земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

комунальної власності з кадастровим номером 7422482000:06:002:0077. 

 Земельна ділянка за рахунок якої  громадяни мають намір оформити  2,0 га 

для ведення особистого селянського господарства включена в перелік земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності, які 

виставляються на земельні торги окремими лотами (рішення двадцять третьої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 18.04.2019 року № 19-23/VII «Про 

визначення земельних ділянок, право оренди яких пропонується для продажу 

окремим лотом на конкурентних засадах (земельних торгах)»). 

Міською радою виконаються роботи щодо поділу земельної ділянки площею 

25,0107 га з кадастровим номером 7422482000:06:002:0077, після чого можливе 

прийняття рішення щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для подальшої передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

У своїх заявах громадяни Литвин Є.Ф., Науменко О.Д. та Іжніна Л.Ф. просять 

надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства площею 

орієнтовно 0,03 га, 0,25 га та 2,0 га відповідно в межах міста Корюківка та селі Бреч. 

Відповідно до розробленої та затвердженої, згідно чинного законодавства, 

містобудівної документації «Генеральний план м. Корюківка Чернігівської області» 

та «Генеральний план та план зонування території (зонінг) с. Бреч Корюківського 

району Чернігівської області» зазначені земельні ділянки розташовані в зоні 

садибної забудови. На даній території не передбачено виділення земель для ведення 

особистого селянського господарства. 

 



У своїх заявах громадяни Григоренко В.В. та Ковальчук В.О просять надати 

дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

безоплатно у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею орієнтовно 0,20 га 

та 0,25 га відповідно в межах села Маховики та села Рейментарівка. 

Відповідно до п. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» у разі відсутності плану зонування або детального плану території, 

затвердженого відповідно до вимог цього Закону, передача (надання) земельних 

ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування 

фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб забороняється. 

 

У своїй заяві громадянин Кепко Д.Д. просить надати дозвіл на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності з кадастровим 

номером 7422410100:04:000:1432 площею орієнтовно 2,0 га. 

Відповідно до розробленої та затвердженої, згідно чинного законодавства, 

містобудівної документації «Генеральний план м. Корюківка Чернігівської області» 

визначена Вами земельна ділянка розташована в зоні озеленення загального 

користування, де не передбачено виділення землі для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

У своїй заяві громадянка Кудін І.М. просить надати дозвіл на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної безоплатно у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) площею орієнтовно   0,10 га в межах міста Корюківка 

по вул. Садова, 33. 

Відповідно до розробленої та затвердженої, згідно чинного законодавства, 

містобудівної документації «Генеральний план м. Корюківка Чернігівської області» 

визначена Вами земельна ділянка розташована в зоні садибної забудови. За діючим 

Генеральним планом міста до даної земельної ділянки не передбачено проїзд та не 

заплановано прокладення комунікацій. 

 

У своїй заяві громадянка Мотчана Г.П. просить надати дозвіл на розробку 

технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передана Мотчаній Ганні Петрівні згідно рішення 6 сесії 

Хотіївської сільської ради 24 скликання від 21.03.2003 року. 

 Відповідно до пункту 1 «Перехідних положень» Земельного кодексу України 

встановлено, що рішення про передачу громадянам України безоплатно у приватну 

власність земельних ділянок, прийняті органами місцевого самоврядування 

відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року «Про 

приватизацію земельних ділянок», є підставою для реєстрації права власності на 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-92


земельні ділянки цих громадян або їх спадкоємців відповідно до Закону України 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Державна реєстрація таких земельних ділянок здійснюється на підставі технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості). 

 Також зазначимо, що дана норма міститься і в пункті 2 розділу VII 

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державний земельний 

кадастр». 

Зазначена земельна ділянка перебуває у приватній власності. Відповідно до 

статей 12, 122 Земельного кодексу України сільські, селищні, міські ради передають 

земельні ділянки у власність або у користування із земель комунальної власності 

відповідних територіальних громад для всіх потреб. 

 

У своїй заяві громадяни Будлянський С.М. та Шарифуліна Л.Х. просять 

надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для подальшої 

передачі у спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею орієнтовно 

0,25 га в межах с. Наумівка по вул. Партизанська, 20 Корюківського району 

Чернігівської області. 

Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та 

Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного 

реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого 

майна будинок, який належить на праві приватної спільної часткової власності 

Будлянському Станіславу Михайловичу та Шарифуліній Луїзі Хаджіївні, 

розташований за адресою: вул. Партизанська, 41, с. Наумівка. 

У своїй заяві громадянин Шишков О.О. просить надати дозвіл на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної безоплатно у 

власність для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами села Самотуги). 

На земельну ділянку за рахунок якої  громадянин має намір оформити 2,0 га 

для ведення особистого селянського господарства надано дозвіл ТОВ «Цифрові 

рішення 3000» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності із зміною її 

цільового призначення для подальшої передачі в оренду на строк дії спеціального 

дозволу. 

Вирішили: 

1.У задоволенні заяв громадян Ткача В.М., Іватченко О.А., Іватченко І.А., 

Іватченко О.А., Іватченко Г.І. щодо надання їм дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.) площею орієнтовно 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15


по 2,0 га за рахунок земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

комунальної власності з кадастровим номером 7422485500:06:002:3012, які 

розташовані на території Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) 

– відмовити у зв’язку з наявністю орендаря даної земельної ділянки.  

           2. У задоволенні заяв громадян Борсук О.М. та Сергійко О.В. щодо надання 

їм дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 

(КВЦПЗ 01.03.) площею орієнтовно по 2,0 га за рахунок земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності з кадастровим 

номером 7422482000:06:002:0077, які розташовані на території Корюківської 

міської ради (за межами населеного пункту) – відмовити. Відкласти розгляд даних 

заяв до моменту формування та державної реєстрації новоствореної земельної 

ділянки відповідно до норм чинного законодавства шляхом поділу. 

3. У задоволенні заяв громадян Литвин Є.Ф., Науменка О.Д. та Іжніної Л.Ф. 

щодо надання їм дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність для ведення особистого селянського 

господарства (КВЦПЗ 01.03.) площею орієнтовно 0,03 га, 0,25 га та 2,0 га відповідно 

в межах міста Корюківка та селі Бреч – відмовити у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування об'єкта генеральному плану міста та села. 

4. У задоволенні заяв громадян Григоренка В.В., Ковальчука В.О. щодо 

надання їм дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 

02.01.) площею орієнтовно 0,20 га та 0,25 га відповідно в межах села Маховики та 

Рейментарівка – відмовити у зв’язку з відсутністю містобудівної документації 

населених пунктів. 

5. У задоволенні заяви громадянина Кепка Д.Д. щодо надання йому дозволу 

на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 

01.03.) площею орієнтовно 2,0 га за рахунок земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності з кадастровим 

номером 7422410100:04:000:1432, яка розташована на території Корюківської 

міської ради (за межами населеного пункту) – відмовити у зв’язку з невідповідністю 

місця розташування об'єкта генеральному плану міста. 

6. У задоволенні заяви громадянки Кудін І.М. щодо надання йому дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01.) площею орієнтовно 0,1 га 

яка розташована на території Корюківської міської ради по вул. Садова, 33 в                       



м. Корюківка – відмовити у зв’язку з невідповідністю місця розташування об'єкта 

генеральному плану міста. 

7. У задоволенні заяви громадянки Мотчаної Г.П. щодо надання дозволу на 

розробку технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), яка передана Мотчаній Ганні Петрівні згідно рішення 6 сесії 

Хотіївської сільської ради 24 скликання від 21.03.2003 року - відмовити. Бажане 

місце розташування земельної ділянки зазначено на землях, які перебувають у 

приватній власності. 

8. У задоволенні заяви громадян Будлянського С.М. та Шарифуліної Л.Х. 

щодо надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для подальшої 

передачі у спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею орієнтовно 

0,25 га в межах с. Наумівка по вул. Партизанська, 20 Корюківського району 

Чернігівської області – відмовити. Рекомендувати впорядкувати поштову адресу 

об’єкту нерухомого майна – будинку. 

9. У задоволенні заяви громадянина Шишкова О.О. щодо надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної безоплатно у 

власність для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами села Самотуги) - відмовити. 

10. Питання на розгляд сесії міської ради не виносити. 

  

 

Головуючий на  спільному засіданні  

постійних комісій міської ради  

(секретар міської ради)               С.ОЛІЙНИК 

 

 


