
 

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 

 

26 травня 2020 року               м.Корюківка 

 

Присутні:   Бабич Сергій Володимирович 

                      Василець Ніна Вікторівна 

                      Байдак Микола Богданович 

                      Карасьов Юрій Валентинович 

                      Плющ Анастасія Вікторівна 
 

                       Симончук Світлана Валентинівна 

              Лашко Максим Борисович 

                       Левченко Олександр Григорович 

                       Лебех Віктор Миколайович 

                       Лещенко Світлана Віталіївна 

                       Станіславський Максим Ігорович 

                       Земляний Олег Васильович 

                       Ічанська Марина Сергіївна 

                       Милейко  Сергій Олександрович 

                       Лисиця Артем Олександрович 

 

Відсутні:        Левицький Олександр Сергійович 

                         Матюха Олексій Олегович 

      Чепа Валерій Віталійович                    

                         Сорока Ігор Миколайович 

                         Солодка Наталія Юріївна 

                         Кугук Ірина Іванівна 

                         Одноралов Едуард Леонідович 

    Шматок Геннадій Павлович 

                         Рачек Анатолій Євгенович 

                         Тарасенко Василь Олексійович  

 

Запрошені: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович, секретар міської ради 

Олійник Світлана Олександрівна, перший заступник міського голови Савченко 



Олександр Миколайович, заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Биков Олександр Миколайович, начальник фінансового 

відділу міської ради Барсук Олена Іванівна, начальник відділу економіки, 

транспорту, інвестицій та туризму міської ради Кукуюк Оксана Леонідівна, 

начальник юридичного відділу-державний реєстратор міської ради Ващенко Іван 

Олександрович, начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна, начальник Відділу освіти, культури, молоді 

та спорту міської ради Наумчик Ірина Володимирівна, начальник відділу 

архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства Корюківської 

міської ради-головний архітектор Єрмоленко Яна Сергіївна, начальник загального 

відділу міської ради Лимаренко Ніна Петрівна, провідний спеціаліст відділу 

земельних ресурсів та комунального майна міської ради Долбіна Людмила 

Михайлівна. 

  

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 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 юридичного відділу-державний реєстратор міської ради 

Ващенко Іван Олександрович. 

 

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. 

 

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 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 із внесеною 

пропозицією. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по першому питанню порядку денного «Про виконання міського бюджету 

за І квартал 2020 року» начальника фінансового відділу міської ради Барсук Олену 

Іванівну, яка проінформувала присутніх про виконання міського бюджету за І 

квартал 2020 року , а саме доходи міського бюджету за 1 квартал склали                                  

42 340,9 тис. гривень, в тому числі по доходи загального фонду міського бюджету -  

41 037,3 тис. гривень та спеціального фонду міського бюджету - 1 303,6 тис. 

гривень; видатки за 1 квартал 2020 року складають 42 606,8 тис. гривень, у тому 

числі видатки загального фонду міського бюджету - 35 579,5 тис. гривень та 

спеціального фонду міського бюджету - 7 027,3 тис. гривень; по кредитуванню - 

53,5 тис. гривень, в тому числі по загальному фонду в - 45,0 тис. гривень та 

спеціального фонду - 8,56 тис.гривень. 

Слухали: секретаря міської ради Олійник Світлану Олександрівну, яка  

проінформувала присутніх про  розпорядження міського голови, видані з 07.02.2020 

року по 28.05.2020 року, які пропонується затвердити. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх про зміни, які 

пропонується внести до рішення тридцять першої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 17 грудня 2019 року «Про міський бюджет 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 Програми 

«Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет жителів 

Корюківської міської територіальної громади на 2020 рік» начальника фінансового 

відділу міської ради Барсук Олену Іванівну, яка проінформувала присутніх про 



зміни які вносяться до Програми «Забезпечення препаратами інсуліну хворих на 

цукровий діабет жителів Корюківської міської територіальної громади на 2020 рік. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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 Оксана Леонідівна, яка проінформувала присутніх про те, що з метою 

організації та проведення процедур закупівель для забезпечення потреб 

територіальної громади пропонується створити тендерний комітет, визначити 

уповноважену особу та затвердити Положення про тендерний комітет та 

уповноважену особу Корюківської міської ради.  

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх про заяви та клопотання 

фізичних та юридичних осіб щодо встановлення зменшеного розміру плати за 

користування майном міської комунальної власності у зв’язку з прийняттям   

Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року №211 «Про запобігання 

розповсюдженню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої короновірусом SARS-CoV-2». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх про те , що у 

зв’язку з вимушеною втратою економічної активності суб’єктів господарювання, 

робота яких передбачає приймання відвідувачів та заборонена відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» пропонується тимчасово, а саме з 01 

квітня по 30 квітня 2020 року, встановити ставку єдиного податку, як для першої, 



так і для другої групи платників єдиного податку у розмірі 0 відсотків розміру 

прожиткового мінімуму.  

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх про зміни, які 

пропонується внести до рішення, а саме доповнити план наступними проєктами: 

Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно міської 

комунальної власності та пропорції її розподілу; Про затвердження примірних 

договір оренди майна міської комунальної власності; Про встановлення місцевих 

податків і зборів на 2021 рік; Про затвердження Порядку передачі в оренду майна 

міської комунальної власності; Про затвердження Правил торгівлі на ринках на 

території населених пунктів Корюківської міської ради; Про встановлення плати на 

утримання торгових місць. 
Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, який проінформував присутніх про 

відповідне Положення та необхідність його затвердження з метою вдосконалення 

порядку призначення та звільнення керівників підприємств, установ, організацій та 

закладів, що належать до міської комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, який 

проінформував присутніх про лист Міністерства соціальної політики України щодо 

не погодження ліквідації сезонного позаміського закладу оздоровлення та 



відпочинку «Зелений гай», у зв’язку з цим пропонується відмінити рішення 

тридцять третьої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 06 лютого 

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

повноваження ліквідаційної комісії з припинення сезонного позаміського закладу 

оздоровлення та відпочинку «Зелений гай» та затвердити Статут сезонного 

позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Зелений гай» в новій редакції. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по десятому питанню порядку денного «Про припинення шляхом 

ліквідації Корюківського міжшкільного навчально-виробничого комбінату 

професійної орієнтації учнів» начальника юридичного відділу-державного 

реєстратора міської ради Ващенка Івана Олександровича, який проінформував 

присутніх про те, що з метою економічної ефективності функціонування закладів 

освіти, приведення освітньої мережі у відповідність до вимог законодавства, у 

зв’язку з відсутність у Корюківському міжшкільному навчально - виробничому 

комбінаті на 2020 - 2021 навчальний рік контингенту учнів, пропонується  

розпочати процедуру припинення діяльності юридичної особи - Корюківський 

міжшкільний навчально - виробничий комбінат професійної орієнтації учнів, 

шляхом ліквідації.  

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по одинадцятому питанню порядку денного «Про ліквідацію сільських 

виборчих комісій» начальника юридичного відділу-державного реєстратора міської 

ради Ващенка Івана Олександровича, який проінформував присутніх про 

ліквідацію сільських виборчих комісій, а саме: Домашлинської, Савинківської, 

Олександрівської сільських виборчих комісій Корюківського району Чернігівської 

області. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх про об’єкти , 

які  пропонується прийняти у міську комунальну власність, а саме: прибудинкову 

територію (тверде покриття) площею 1200 кв.м., що знаходиться за адресою: 

м. Корюківка з вул. Шевченка до будівлі по вул. Вокзальна, 9; прибудинкову 



територію (тверде покриття) житлового будинку площею 1000 кв.м., що 

знаходиться за адресою: м. Корюківка, вул. Вокзальна, 3; дорогу з твердим 

покриттям площею 1300 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Корюківка, 

вул. Чехова; прибудинкову територію (тверде покриття) площею 1064 кв.м., що 

знаходиться за адресою: м. Корюківка, вул. Шевченка,79-81. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка 

проінформувала присутніх про передачу майна міської комунальної власності 

комунальному підприємству «Благоустрій» та Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала 

присутніх про рішення Корюківського районного суду Чернігівської області від 

17.09.2019 року по справі №736/1208/19 щодо визнання спадщини відумерлою  та 

її прийняття у міську комунальну власність . 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка 

проінформувала присутніх про зміни, які пропонується внести до деяких рішень 

міської ради із земельних питань відповідно до поданих заяв громадян. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

   
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, яка 



проінформувала присутніх про звернення фізичних та юридичних осіб, які мають 

наміри припинити дію договору оренди землі. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка 

проінформувала присутніх про клопотання ДП «Корюківське лісове господарство» 

щодо надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах 

території об’єкту природно-заповідного фонду місцевого значення, ботанічного 

заказника місцевого значення «Бурківщина» та «Низківка» з  врахуванням лімітів 

на використання природних ресурсів у межах території та об’єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення по ДП «Корюківське лісове господарство» 

на 2020 рік від 11.03.2020 № 05/20, затверджених Департаментом екології та 

природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх про заяви фізичних осіб, 

та додані матеріали стосовно надання дозволів на оформлення земельних часток 

(паїв). 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, 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 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, яка проінформувала 

присутніх про клопотання державного підприємства «Чернігівський науково-

дослідний та проектний інститут землеустрою» щодо погодження передачі у 

власність Бабку Олександру Миколайовичу земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення державної власності на території 

Домашлинської сільської ради. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 
Слухали: по двадцять 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 звернення фізичних та юридичних осіб, які мають наміри оформити 

право користування земельними ділянками відповідно до договорів оренди землі. 

Виступили: голова постійної комісії міської ради з питань житлово комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища Плющ Анастасія Вікторівна, яка 

запропонувала збільшити ПСП «ЧЕРВОНИЙ МАЯК»  відсоток за оренду 

земельних ділянок з 3% на 10%; змінити Прядку Олегу Вікторовичу по 

вул.Шевченка, 70а (колишній тютюновий  МАФ)  термін оренди земельної ділянки 

з 49 років на 3 роки, а також встановити ПСП «ЗЛАГОДА» орендну плату за 

користування земельними ділянками у розмірі 10%. 

Вирішили:  підтримати запропоновані уточнення до проєкту рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення з урахуванням уточнень 

підтримано та подати на розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала 

присутніх про клопотання державного підприємства «Холминський спиртовий 

завод» стосовно затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у постійне користування ДП «Холминський спиртовий завод» для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості площею 1,5307 га 

по вул. Дудка, 46, м. Корюківка.  



Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять третьому питанню порядку денного «Про затвердження 

проектів землеустрою» 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 за рахунок земель сільськогосподарського виробництва на території 

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 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 фізичних та юридичних осіб 

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 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, яка проінформувала 

присутніх про земельні ділянки сільськогосподарського призначення комунальної 

власності, право оренди яких пропонуються для продажу на земельних торгах у 

формі аукціону, а також про строк оренди земельних ділянок, стартовий розмір 

річної орендної плати та крок торгів. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх про звіти з експертної 

грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, а саме 

пропонується до продажу: земельна ділянка розташована за адресою: вулиця 

Патріотів,33 м.Корюківка площею 0,0510 га. для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі; земельні ділянки розташовані в місті Корюківка за адресою:               

вул. Костюк Г., 20 площею 0,1484 га., вул. Костюк Г., 18а площею 0,0267 га.,                    

вул. Дудка, 17б площею 0,9055 га., вул. Дудка, 17 площею 4,7732 га., вул. Дудка,              

17-а  площею 0,6110 га., вул. Дудка, 17-В площею 0,1458 га. для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості; земельна ділянка розташована за адресою: 

вул. Дудка, 66 А площею 1,0128 га. для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх про клопотання фізичних осіб щодо 

передачі у приватну власність земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства на території Брецького старостинського округу. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх про клопотання фізичної особи щодо 

передачі у приватну власність земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства на території Будянського старостинського округу . 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх про клопотання фізичних осіб 

щодо передачі у приватну власність земельних ділянок для ведення особистого 



селянського господарства  та для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на території села Домашлин Корюківської міської 

ради. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, 

яка проінформувала присутніх про. клопотання фізичних осіб щодо передачі у 

приватну власність земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства на території Забарівського старостинського округу . 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх про клопотання фізичних осіб щодо 

передачі у приватну власність земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства на території Наумівського  старостинського округу . 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять другому 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 ведення особистого селянського господарства, будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в  місті Корюківка та  за його 

межами.  

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх про клопотання фізичних осіб щодо 



передачі у приватну власність земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства  та для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на території Сядринського старостинського 

округу. Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на 

розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх про клопотання фізичних 

осіб щодо передачі у приватну власність земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства  та для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на сіл Олександрівка, Верхолісся Корюківської 

міської ради. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх про клопотання фізичних осіб 

щодо передачі у приватну власність земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства та індивідуального дачного будівництва на території 

Тютюнницького старостинського округу . 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх про заяву Бардакової Ганни Миколаївни 

про передачу безоплатно у власність земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства на території Хотіївського старостинського округу . 

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 товариства з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство 

«Бреч» щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення. 

Відповідно до розробленого проєкту цільове призначення земельної ділянки, яка 

перебуває у власності товариства площею 0,0119 га, кадастровий номер 

7422481500:01:000:0206 із земель «для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості змінюється в землі «для розміщення та 

експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій . 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять восьмому питанню порядку денного «Про затвердження 

рішення виконавчого комітету міської ради, прийнятого у міжсесійний період» 

секретаря міської ради Олійник Світлану Олександрівну, яка проінформувала 

присутніх про рішення виконкому Корюківської міської ради № 170 від 21 травня 

2020 року «Про передачу продуктів харчування», яке пропонується затвердити. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

клопотань» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про заяви Осипенко 

Марії Володимирівни, Мелашенка Сергія Анатолійовича, Мелашенко Надії 

Миколаївни, Білої Ольги Петрівни, Бабка Сергія Миколайовича, Мирошниченко 

Олени Анатоліївни, Бараннік Катерини Юріївни, Носаченка Олександра Івановича, 

Плюща Михайла Олександровича, Горного Олега Миколайовича, Осипенка 

Анатолія Володимировича :  

1. У своїх заявах громадяни: Осипенко М.В., Мелашенко С.А.,              

Мелашенко Н.Д., Біла О.П. просять надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність площею орієнтовно 2,0 га для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земельної ділянки 

комунальної власності з кадастровим номером 7422488700:05:000:1221. На 

зазначену земельну ділянку надійшло звернення Сядринського старостинського 

округу щодо необхідності оформлення земельної ділянки для створення 

громадського пасовища. 

 

2.У своїх заявах громадяни Бабко С.М., Мирошниченко О.А., Бараннік К.Ю. 

просять надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 



земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд площею орієнтовно по 0,25 га 

в адміністративних межах Корюківської міської ради по вул. Садова, 13 в                               

с. Наумівка, по вул. Незалежності в с. Петрова Слобода та по  вул. Незалежності в            

с. Петрова Слобода відповідно. 

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. 

 

3. У своїй заяві громадянин Носаченко О.І. просить надати дозвіл на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею орієнтовно 0,25 га в селі Бреч, вул. Лісового П. 

Відповідно до розробленої та затвердженої, згідно чинного законодавства, 

містобудівної документації «Генеральний план та план зонування території (зонінг) 

с. Бреч Чернігівської області» визначена земельна ділянка розташована в зоні 

садибної забудови перспективної. На райони (квартали) перспективної забудови в 

обов’язковому порядку виконуються детальні плани території (ДПТ). До початку 

освоєння території перспективного розвитку на них забороняється будь-яке нове 

капітальне будівництво, яке не відповідає функціональному призначенню даної 

території за ГП. 

4. У своїй заяві громадянин Плющ М.О. просить надати дозвіл на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею орієнтовно 0,10 га в межах м. Корюківка по  вул. Зарічна. 

 Відповідно до розробленої та затвердженої, згідно чинного законодавства, 

містобудівної документації «Генеральний план м. Корюківка Чернігівської області» 

та плану зонування (зонінгу) території лінія забудови передбачена вздовж вулиці 

Зарічна, що обумовлює відсутність містобудівної можливості розміщення ділянки 

під будівництво в обраному місці. 

 

5. У своїй заяві громадянин Горний О.М. просить надати дозвіл на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею орієнтовно 0,10 га в межах м. Корюківка по                                    

вул. Садова, 31. 

Відповідно до розробленої та затвердженої, згідно чинного законодавства, 

містобудівної документації «Генеральний план м. Корюківка Чернігівської області» 

та плану зонування (зонінгу) території бажана земельна ділянка розташована в 



середині кварталу, відсутній проїзд до ділянки та не передбачено прокладання 

інженерних комунікацій, що обумовлює відсутність містобудівної можливості 

розміщення житлової будівлі. 

 

6. У своїй заяві громадянин Осипенко А.В. просить надати дозвіл на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної безоплатно у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею орієнтовно            

0,50 га в межах села Савинки по вул. Лесі Українки. 

Відповідно до інформації з 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 суб’єкта 

Осипенко А.В. має у приватній власності земельну ділянку площею 0,4032 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Мирна, 68 в с. Савинки. 

Кадастровий номер земельної ділянки 7422488300:01:000:0239. Згідно пункту 4 

статті 116 Земельного кодексу України передача земельних ділянок безоплатно у 

власність громадян у межах норм, визначених цим Кодексом, провадиться один раз 

по кожному виду використання. 

Вирішили:   
1.У задоволенні заяв громадян Осипенко М.В., Мелашенка С.А.,                  

Мелашенко Н.М., Білої О.П. щодо надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею орієнтовно 2,0 

га для ведення особистого селянського господарства за рахунок земельної ділянки 

комунальної власності з кадастровим номером 7422488700:05:000:1221 – 

відмовити. Розгляд заяви призупинено до вирішення питання по суті. 

 

2. У задоволенні заяв Бабка С.М., Мирошниченко О.А., Бараннік К.Ю. щодо 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд площею орієнтовно по 0,25 га в межах сіл 

Наумівка та Петрова Слобода – відмовити у зв’язку з відсутністю генерального 

плану та плану зонування населеного пункту. 

  

 3. У задоволенні заяви громадянина Носаченка О.І. щодо надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею орієнтовно 0,25 га в межах селі Бреч – відмовити у 

зв’язку з відсутністю ДПТ. 

  

 4. У задоволенні заяви громадянина Плюща М.О. щодо надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею орієнтовно 0,10 га в межах м. Корюківка – відмовити, у 



зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки генеральному 

плану міста.  

  

 5. У задоволенні заяви громадянина Горного О.М. щодо надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею орієнтовно 0,10 га в межах м. Корюківка – відмовити, у 

зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки генеральному 

плану міста. 

  

 6. У задоволенні заяви громадянина Осипенка А.В. щодо надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної безоплатно у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею орієнтовно 

0,50 га в межах села Савинки – відмовити, у в’язку з тим, що право приватної 

власності використано за даним цільовим використанням. 

 

7. Питання на розгляд сесії міської ради не виносити. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

 

Головуючий на  спільному засіданні  

постійних комісій міської ради  

(секретар міської ради)                  С. ОЛІЙНИК 


