
ПРОТОКОЛ  
засідання тридцять дев’ятої  чергової сесії  

Корюківської міської ради сьомого скликання 

 

                                                                              09 липня 2020 року  

 

 Всього до міської ради обрано 26 депутатів. 

 Зареєстровано для участі в роботі сесії 18 депутатів (список додається). 

  

На сесії присутні: перший заступник міського голови Савченко Олександр 

Миколайович, головний спеціаліст фінансового відділу міської ради Головачова 

Світлана Миколаївна, начальник відділу земельних ресурсів та комунального 

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

молоді та спорту міської ради Наумчик Ірина Володимирівна. 

  

У зв’язку з відрядженням міського голови Ахмедова Ратана Ратановича на 

засіданні головує секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна. 

  

Секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна оголошує про 

відкриття сесії о 14 год. 00 хв. 

 

Порядок денний: 

 

1.Про утворення старостинських округів Корюківської міської ради. 

Інформує:  секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна. 

 

2.Про встановлення місцевих податків і зборів на території Корюківської міської 

ради.  

Інформує: головний спеціаліст фінансового відділу міської ради Головачова 

Світлана Миколаївна. 

 

3.Про затвердження ставок самооподаткування на 2020 рік. 

Інформує: головний спеціаліст фінансового відділу міської ради Головачова 

Світлана Миколаївна. 

 

4.Про передачу майна міської комунальної власності. 

Інформує:  секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна. 

 

5.Про списання майна міської комунальної власності. 

Інформує:  секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна. 

 

 



6.Про внесення змін до  деяких рішень міської ради. 

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

Наумчик Ірина Володимирівна. 

 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

9.Про створення громадського пасовища. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

10.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. 

 

11.Про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки зі зміною цільового призначення. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

12.Про надання погодження на проведення земельних торгів за межами 

населених пунктів Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

13.Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

14.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. 

 



15.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. 

 

16.Про затвердження проектів землеустрою. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

17.Про проведення земельних торгів у формі аукціону. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

19.Про приватизацію земельних ділянок на території Будянського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

20.Про приватизацію земельних ділянок на території Домашлинського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

21.Про приватизацію земельних ділянок на території Забарівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

22.Про приватизацію земельних ділянок. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

23.Про приватизацію земельних ділянок на території Наумівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 



24.Про приватизацію земельних ділянок на території Олександрівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

25.Про приватизацію земельних ділянок на території Савинківського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

26.Про приватизацію земельних ділянок на території Сядринського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

27.Про приватизацію земельних ділянок на території Тютюнницького 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

28.Про приватизацію земельних ділянок на території Хотіївського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

29.Про надання дозволу на розроблення детального  плану території земельної 

ділянки, розташованої в м.Корюківка. 

Інформує:  секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна. 

 

30. Про  порушення клопотання  перед Корюківською  районною радою про 

передачу майна, що знаходиться   у спільній власності територіальних громад 

міста, селища та сіл Корюківського району та його прийняття в міську 

комунальну власність . 

Інформує:  секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна. 

 

РІЗНЕ. 

 

Секретарем міської ради Олійник Світланою Олександрівною вноситься 

пропозиція проголосувати за запропонований нею порядок денний. 

 Порядок денний сесії приймається одноголосно. 

 



Секретарем Олійник Світланою Олександрівною запропоновано 

наступний  регламент роботи : для інформації по питаннях порядку денного до 

10 хвилин, для виступів до 5 хвилин, для повторних виступів до 3 хвилин. Для  

розгляду питання РІЗНЕ до 30 хв. Перерву зробити через 2 години роботи на 10 

хвилин (при необхідності). 

 

Від депутатів пропозицій та змін до регламенту роботи сесії не надійшло. 

 Регламент роботи сесії  приймається одноголосно. 

 

Секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна повідомила, що з 

метою  здійснення  контролю  за  використанням СЕГ «Mobile-Rada»,  необхідно 

обрати лічильну комісію у складі 2-х чоловік – голови  та секретаря лічильної 

комісії.  Відповідно до списку депутатів присутніх на засіданні тридцять дев’ятої  

чергової сесії запропонувала головою лічильної комісії обрати Шматка 

Геннадія Павловича, секретарем  лічильної комісії Лашка Максима 

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

надійшло. 

 Пропозиція секретаря міської ради Олійник Світлани Олександрівни щодо 

лічильної комісії у складі голови лічильної комісії Шматка Геннадія 

Павловича, секретаря лічильної комісії Лашка Максима Борисовича 

підтримана одноголосно.  

 

Секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна запропонувала 

лічильній комісії зайняти визначене місце та приступити до виконання своїх 

обов’язків. 

 

СЛУХАЛИ: по першому питанню порядку денного «Про утворення 

старостинських округів Корюківської міської ради» секретаря міської ради 

Олійник Світлану Олександрівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про утворення старостинських округів Корюківської 

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

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

 

СЛУХАЛИ: по другому питанню порядку денного «Про встановлення місцевих 

податків і зборів на території Корюківської міської ради» головного спеціаліста 

фінансового відділу міської ради Головачову Світлану Миколаївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  



ВИРІШИЛИ: рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 

території Корюківської міської ради» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по третьому питанню порядку денного «Про затвердження ставок 

самооподаткування на 2020 рік» головного спеціаліста фінансового відділу 

міської ради Головачову Світлану Миколаївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження ставок самооподаткування на                 

2020 рік» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по четвертому питанню порядку денного «Про передачу майна 

міської комунальної власності» секретаря міської ради Олійник Світлану 

Олександрівну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про передачу майна міської комунальної власності» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по п’ятому питанню порядку денного «Про списання майна міської 

комунальної власності» секретаря міської ради Олійник Світлану Олександрівну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про списання майна міської комунальної власності» 

приймається одноголосно, (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

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

деяких рішень міської ради» начальника Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту міської ради Наумчик Ірину Володимирівну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

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

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

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

деяких рішень міської ради із земельних питань» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 



ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

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

земельних питань» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по восьмому питанню порядку денного «Про розірвання та 

поновлення договорів оренди (суборенди) землі» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про розірвання та поновлення договорів оренди 

(суборенди) землі» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

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

громадського пасовища» начальника відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про створення громадського пасовища» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по десятому питанню порядку денного «Про дозвіл на виготовлення 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення Про дозвіл на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) земельної частки (паю)» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по одинадцятому питанню порядку денного «Про дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною 

цільового призначення» начальника відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  



ВИРІШИЛИ: рішення «Про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по дванадцятому питанню порядку денного «Про надання 

погодження на проведення земельних торгів за межами населених пунктів 

Корюківської міської ради» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання погодження на проведення земельних 

торгів за межами населених пунктів Корюківської міської ради» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тринадцятому питанню порядку денного «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Байдак Микола Богданович, який 

повідомив, що на підставі даного рішення надається дозвіл на виготовлення 

документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства площею орієнтовно  по 2,0 га. Байдак 

Людмилі Володимирівні та Байдаку Володимиру Миколайовичу, які доводяться 

йому близькими особами. У зв’язку з цим відповідно до ст.591 Закону України 

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

(повідомлення додається).  

Депутат міської ради Шматок Геннадій Павлович, який повідомив, що на 

підставі даного рішення надається дозвіл на виготовлення документації із 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства площею орієнтовно  по 2,0 га  йому особисто  та 

Шматок Любові Миколаївні, Шматок Олександрі Геннадіївні, Шматок Поліні 

Геннадіївні, які доводяться йому близькими особами. У зв’язку з цим відповідно 

до ст.591 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у нього 

виникає конфлікт інтересів (повідомлення додається).  

Секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна зачитала 

повідомлення про конфлікт інтересів, яке надійшло від депутата міської ради 

Левицького Олександра Сергійовича (повідомлення додається).  

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про дозвіл на виготовлення документації із 

землеустрою» приймається більшістю голосів (за – 16, проти - 0, утримався - 0, 

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

 



СЛУХАЛИ: по чотирнадцятому питанню порядку денного «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення денного «Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі(на місцевості) земельної частки (паю)» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по п’ятнадцятому 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. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 

передачі у комунальну власність» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по шістнадцятому питанню порядку денного «Про затвердження 

проектів землеустрою» начальника відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження проектів землеустрою» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сімнадцятому питанню порядку денного «Про проведення 

земельних торгів у формі аукціону» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

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

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

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



СЛУХАЛИ: по вісімнадцятому питанню порядку денного «Про надання 

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

та комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Бабич Сергій Володимирович, який 

повідомив депутатів, що на підставі даного рішення  передається в оренду 

земельна ділянка для обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд його двоюрідному братові Бабичу Володимиру Сергійовичу 

площею 0,10 га, що розташована за адресою: вул.Мічуріна,33 м Корюківка. У 

зв’язку з цим відповідно до ст.591 Закону України «Про місцеве самоврядування 

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

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

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

приймається більшістю голосів (за – 17, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 

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

 

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

земельних ділянок на території Будянського старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради 

Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Будянського старостинського округу» приймається більшістю голосів (за – 16, 

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

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцятому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Домашлинського старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради 

Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Плющ Анастасія Вікторівна, яка 

повідомила, що на підставі даного рішення затверджується проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі безоплатно  у власність ведення 

особистого селянського господарства площею 1,5764 га в с. Домашлин по 

вул.Молодіжній,64  Плющу Станіславу Григоровичу, який є дядьком її чоловіка.  

У зв’язку з цим відповідно до ст.591 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» у неї виникає конфлікт інтересів. (повідомлення 

додається).  

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  



ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Домашлинського старостинського округу» приймається більшістю голосів (за – 

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

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцять першому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Забарівського старостинського округу» 

начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу 

Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Забарівського старостинського округу» приймається більшістю голосів (за – 17, 

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

голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по двадцять другому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок» начальника відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцять третьому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Наумівського старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради 

Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Василець Ніна Вікторівна, яка повідомила, 

що на підставі даного рішення затверджується і передається безоплатно у 

власність земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства 

Васильцю Анатолію Миколайовичу площею 1,8471 га. Земельні ділянки 

розташовані в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту) біля села Наумівка. Дозвіл надається її чоловікові. У зв’язку 

з цим відповідно до ст.591 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

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

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення Про приватизацію земельних ділянок на території 

Наумівського старостинського округу» приймається більшістю голосів (за – 16, 

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

голосування додаються). 
 



СЛУХАЛИ: по двадцять четвертому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельних ділянок на території Олександрівського 

старостинського округу» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення Про приватизацію земельних ділянок на території 

Олександрівського старостинського округу» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

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

земельних ділянок на території Савинківського старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради 

Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Савинківського старостинського округу» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по двадцять шостому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Сядринського старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської ради 

Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Сядринського старостинського округу» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцять сьомому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Тютюнницького старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради 

Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Тютюнницького старостинського округу» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по двадцять восьмому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельних ділянок на території Хотіївського старостинського 



округу» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Хотіївського старостинського округу» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

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

дозволу на розроблення детального  плану території земельної ділянки, 

розташованої в м.Корюківка» секретаря міської ради Олійник Світлану 

Олександрівну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу на розроблення детального  плану 

території земельної ділянки, розташованої в м.Корюківка» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцятому питанню порядку денного «Про  порушення 

клопотання  перед Корюківською  районною радою про передачу майна, що 

знаходиться   у спільній власності територіальних громад міста, селища та сіл 

Корюківського району та його прийняття в міську комунальну власність» 

секретаря міської ради Олійник Світлану Олександрівну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про порушення клопотання перед Корюківською  

районною радою про передачу майна, що знаходиться  у спільній власності 

територіальних громад міста, селища та сіл Корюківського району та його 

прийняття в міську комунальну власність»  приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

По питанню РІЗНЕ виступів не було.  
 

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

сьомого скликання розглянуто. 

 Сесія оголошується закритою о 14 год. 50 хв.  

 

 

Секретар міської ради                 С. ОЛІЙНИК 

 
 


