
ПРОТОКОЛ  
засідання сорокової чергової сесії  

Корюківської міської ради сьомого скликання 

 

                                                                              20 серпня 2020 року  

 

 Всього до міської ради обрано 26 депутатів. 

 Зареєстровано для участі в роботі сесії 18 депутатів та міський голова 

(список додається). 

  

На сесії присутні:  начальник фінансового відділу міської ради Барсук Олена 

Іванівна, начальник юридичного відділу-державний реєстратор міської ради 

Ващенко Іван Олександрович, провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів 

та комунального майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна, провідний 

спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради 

Долбіна Людмила Михайлівна , начальник Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту міської ради Наумчик Ірина Володимирівна, представники ЗМІ. 

 

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович оголошує про відкриття сесії              

о 12 год. 00 хв. 

 

Порядок денний: 

 

1.Про звіт про виконання міського бюджету за І півряччя 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 Положення про Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради. 

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

Наумчик Ірина Володимирівна. 

 

4.Про фінансування Студії з робототехніки на базі Корюківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Корюківської міської ради 

Чернігівської області у 2020-2021 навчальному році. 

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

Наумчик Ірина Володимирівна. 

 

5.Про використання коштів міського бюджету на продукти харчування.  

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

Наумчик Ірина Володимирівна. 

 



6.Про затвердження Переліку об’єктів міської комунальної власності, що 

підлягають приватизації у 2020 році. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

7.Про затвердження додаткового переліку підприємств, установ, організацій, що 

надають соціально важливі послуги. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

8.Про врегулювання відносин щодо оренди майна міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

9.Про передачу в оренду майна міської комунальної власності. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

10.Про безоплатне 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. 

 

11.Про передачу майна міської комунальної власності. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

12.Про списання майна міської комунальної власності. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

13.Про деякі питання надання соціальних послуг. 

Інформує: начальник юридичного відділу - державний реєстратор міської ради 

Ващенко Іван Олександрович. 

 

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

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

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

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 



16.Про дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

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

земельної частки (паю). 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

17.Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

18.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

(паю). 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

19.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

20.Про затвердження проектів землеустрою. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

21.Про проведення земельних торгів у формі аукціону. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

22.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

23.Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

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

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

 



25.Про приватизацію земельних ділянок на території Брецького старостинського 

округу. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

26.Про приватизацію земельних ділянок на території Домашлинського 

старостинського округу. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

27.Про приватизацію земельних ділянок на території Забарівського 

старостинського округу. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

28.Про приватизацію земельних ділянок. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

29.Про приватизацію земельних ділянок на території Наумівського 

старостинського округу. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

30.Про приватизацію земельних ділянок на території Олександрівського 

старостинського округу. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

31.Про приватизацію земельних ділянок на території Сядринського 

старостинського округу. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

32.Про приватизацію земельних ділянок на території Тютюнницького 

старостинського округу. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

33.Про приватизацію земельних ділянок на території Хотіївського 

старостинського округу. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 



34.Про визначення земельної ділянки,право власності якої пропонується для 

продажу окремим лотом на конкурентних засадах (земельних торгах). 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

35.Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

36.Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення на 

території Корюківської міської ради. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

37.Про затвердження актів обстеження земельних ділянок. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

38.Про встановлення пільг зі сплати місцевих податків і зборів на території 

Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник юридичного відділу - державний реєстратор міської ради 

Ващенко Іван Олександрович. 

 

39.Про вилучення та передачу земельної ділянки у постійне користування. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

40.Про затвердження Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм 

виховання у Корюківській міській територіальній громаді на 2020-2022 роки. 

Інформує: начальник фінансового відділу міської ради Барсук Олена Іванівна. 

 

41.Про ліквідацію міської виборчої комісії. 

Інформує: начальник юридичного відділу - державний реєстратор міської ради 

Ващенко Іван Олександрович. 

 

РІЗНЕ. 

 

Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем вноситься пропозиція 

проголосувати за запропонований ним порядок денний. 

 Порядок денний сесії приймається більшістю голосів (за – 17, проти - 0, 

утримався - 0, не голосував - 2). 

 



Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем запропоновано 

наступний регламент роботи: для інформації по питаннях порядку денного до 10 

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

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

хвилин (при необхідності). 

 

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович запитав депутатів щодо 

пропозицій, зауважень, запитань до запропонованого регламенту роботи сесії.  

Від депутатів пропозицій до зміни регламенту роботи сесії не надійшло. 

 Регламент роботи сесії  приймається одноголосно. 

 

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович повідомив, що з метою  

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

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

Відповідно до списку депутатів, присутніх на засіданні сорокової чергової сесії 

міської ради, запропонував головою лічильної комісії обрати Симончук Світлану 

Валентинівну, секретарем лічильної комісії Лисицю Артема Олександровича. 

 Від депутатів пропозицій, змін, зауважень щодо складу комісії не 

надійшло. 

Пропозиція міського голови Ахмедова Ратана Ратановича щодо лічильної комісії 

у складі голови лічильної комісії Симончук Світлани Валентинівни, секретаря  

лічильної комісії Лисиці Артема Олександровича підтримана одноголосно. 

  

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович запропонував лічильній комісії 

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

до Регламенту. 

СЛУХАЛИ: по першому питанню порядку денного «Про звіт про виконання 

міського бюджету за І півряччя 2020 року» начальника фінансового відділу 

міської ради Барсук Олену Іванівну. 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Василець Ніна Вікторівна повідомила 

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

проекту рішення, яким затверджуються розпорядження міського голови, видані 

з 29 травня 2020 року по 20 серпня 2020 року (повідомлення додається).  

Секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна зачитала 

повідомлення про конфлікт інтересів, яке надійшло від депутата міської ради 

Солодкої Наталії Юріївни (повідомлення додається).  

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про звіт про виконання міського бюджету за І півряччя 

2020 року» приймається більшістю голосів (за - 17, проти - 0, утримався - 1, не 

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

 

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

рішення тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 



17 грудня 2019 року «Про міський бюджет на 2020 рік»» начальника  

фінансового відділу міської ради Барсук Олену Іванівну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до рішення тридцять першої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року «Про 

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

поіменного голосування додаються). 

 

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

Положення про Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

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

Наумчик Ірину Володимирівну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до Положення про Відділ освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по четвертому питанню порядку денного «Про фінансування Студії 

з робототехніки на базі Корюківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 

Корюківської міської ради Чернігівської області у 2020-2021 навчальному році» 

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 фінансування Студії з робототехніки на базі 

Корюківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Корюківської міської 

ради Чернігівської області у 2020-2021 навчальному році» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по п’ятому питанню порядку денного «Про використання коштів 

міського бюджету на продукти харчування» 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 використання коштів міського бюджету на 

продукти харчування» приймається більшістю голосів (за - 18, проти - 0, 

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

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по шостому питанню порядку денного «Про затвердження 

Переліку об’єктів міської комунальної власності, що підлягають приватизації у 

2020 році» провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну. 



ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження Переліку об’єктів міської 

комунальної власності, що підлягають приватизації у 2020 році» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сьомому питанню порядку денного «Про затвердження 

додаткового переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально 

важливі послуги» провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження додаткового переліку підприємств, 

установ, організацій, що надають соціально важливі послуги» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по восьмому питанню порядку денного «Про врегулювання 

відносин щодо оренди майна міської комунальної власності Корюківської 

міської територіальної громади» провідного спеціаліста відділу земельних 

ресурсів та комунального майна міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про врегулювання відносин щодо оренди майна міської 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по дев’ятому питанню порядку денного «Про передачу в оренду 

майна міської комунальної власності» провідного спеціаліста відділу земельних 

ресурсів та комунального майна міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну.  

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про передачу в оренду майна міської комунальної 

власності» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по десятому питанню порядку денного «Про безоплатне прийняття 

об’єктів у міську комунальну власність Корюківської міської територіальної 

громади» провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну.  

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про безоплатне прийняття об’єктів у міську 

комунальну власність Корюківської міської територіальної громади» 



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

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

СЛУХАЛИ: по одинадцятому питанню порядку денного «Про передачу майна 

міської комунальної власності» провідного спеціаліста відділу земельних 

ресурсів та комунального майна міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну.  

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про передачу майна міської комунальної власності» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по дванадцятому питанню порядку денного «Про списання майна 

міської комунальної власності» провідного спеціаліста відділу земельних 

ресурсів та комунального майна міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну.  

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про списання майна міської комунальної власності» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

СЛУХАЛИ: по тринадцятому питанню порядку денного «Про деякі питання 

надання соціальних послуг» начальника юридичного відділу - державного 

реєстратора міської ради Ващенка Івана Олександровича. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про деякі питання надання соціальних послуг» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по чотирнадцятому питанню порядку денного «Про внесення змін 

до деяких рішень міської ради із земельних питань» провідного спеціаліста 

відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Хоменко Олену 

Володимирівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення денного «Про внесення змін до деяких рішень міської 

ради із земельних питань» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по п’ятнадцятому питанню порядку денного «Про розірвання та 

поновлення договорів оренди (суборенди) землі» провідного спеціаліста відділу 

земельних ресурсів та комунального майна міської ради Хоменко Олену 

Володимирівну. 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Бабич Сергій Володимирович, який 

повідомив, що на що на підставі даного рішення буде розриватися договір 



оренди земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд між  його двоюрідним братом Бабичем 

Володимиром Сергійовичем площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за 

адресою: вул. Мічуріна,33, м. Корюківка та міською радою.  

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 - 18, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 

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

 

СЛУХАЛИ: по шістнадцятому питанню порядку денного «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

(паю)» провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олену Володимирівну. 

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 сімнадцятому питанню порядку денного «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» провідного спеціаліста відділу 

земельних ресурсів та комунального майна міської ради Хоменко Олену 

Володимирівну. 

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 одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по вісімнадцятому питанню порядку денного «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради 

Хоменко Олену Володимирівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 



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

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

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

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки для передачі у комунальну власність» провідного спеціаліста 

відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Хоменко Олену 

Володимирівну. 

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 двадцятому питанню порядку денного «Про затвердження 

проектів землеустрою» провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Хоменко Олену Володимирівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження проектів землеустрою» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по двадцять першому питанню порядку денного «Про проведення 

земельних торгів у формі аукціону» провідного спеціаліста відділу земельних 

ресурсів та комунального майна міської ради Хоменко Олену Володимирівну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

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

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по двадцять другому питанню порядку денного «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки» 

провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олену Володимирівну. 

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 поділу земельної ділянки» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцять третьому питанню порядку денного «Про 

затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної 

ділянки» провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олену Володимирівну. 



ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження технічної документації про 

нормативну грошову оцінку земельної ділянки» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по двадцять четвертому питанню порядку денного «Про надання 

земельних ділянок в оренду (суборенду)» провідного спеціаліста відділу 

земельних ресурсів та комунального майна міської ради Хоменко Олену 

Володимирівну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

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

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

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

земельних ділянок на території Брецького старостинського округу» провідного 

спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради 

Хоменко Олену Володимирівну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Брецького старостинського округу» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по двадцять шостому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Домашлинського старостинського округу» 

провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олену Володимирівну. 

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 одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцять сьомому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Забарівського старостинського округу» 

провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олену Володимирівну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Забарівського старостинського округу» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 



СЛУХАЛИ: по двадцять восьмому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельних ділянок» провідного спеціаліста відділу земельних 

ресурсів та комунального майна міської ради Хоменко Олену Володимирівну. 

ВИСТУПИЛИ:  секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна, яка 

повідомила, що на підставі даного рішення затверджується технічна 

документація із землеустрою щодо встановлення меж  земельної ділянки  в 

натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Паркова,58 

м.Корюківка Костюк Валентині Павлівні. Земельна ділянка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради та передається безоплатно у 

власність її двоюрідній сестрі. 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» приймається 

більшістю голосів (за - 17, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 1), (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

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

приватизацію земельних ділянок на території Наумівського старостинського 

округу» провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олену Володимирівну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Наумівського старостинського округу» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцятому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Олександрівського старостинського округу» 

провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олену Володимирівну. 

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 тридцять першому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельних ділянок на території Сядринського старостинського 

округу» провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олену Володимирівну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 



Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Сядринського старостинського округу» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять другому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Тютюнницького старостинського округу» 

провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олену Володимирівну. 

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 тридцять третьому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельних ділянок на території Хотіївського старостинського 

округу» провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олену Володимирівну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Хотіївського старостинського округу» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять четвертому питанню порядку денного «Про 

визначення земельної ділянки,право власності якої пропонується для продажу 

окремим лотом на конкурентних засадах (земельних торгах)» провідного 

спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради 

Хоменко Олену Володимирівну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про визначення земельної ділянки,право власності якої 

пропонується для продажу окремим лотом на конкурентних засадах (земельних 

торгах)» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

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

дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки» 

провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олену Володимирівну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  



ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: по тридцять шостому  питанню порядку денного «Про продаж 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території 

Корюківської міської ради» провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів 

та комунального майна міської ради Хоменко Олену Володимирівну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про продаж земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення на території Корюківської міської ради» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять сьомому питанню порядку денного «Про затвердження 

актів обстеження земельних ділянок» провідного спеціаліста відділу земельних 

ресурсів та комунального майна міської ради Хоменко Олену Володимирівну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження актів обстеження земельних 

ділянок» приймається більшістю голосів (за - 17, проти - 0, утримався - 0, не 

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

 

СЛУХАЛИ: по тридцять восьмому питанню порядку денного «Про 

встановлення пільг зі сплати місцевих податків і зборів на території 

Корюківської міської ради» начальника юридичного відділу - державного 

реєстратора міської ради Ващенка Івана Олександровича. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про встановлення пільг зі сплати місцевих податків і 

зборів на території Корюківської міської ради»  приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

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

та передачу земельної ділянки у постійне користування» провідного спеціаліста 

відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Хоменко Олену 

Володимирівну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про вилучення та передачу земельної ділянки у 

постійне користування» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 



СЛУХАЛИ: по сороковому питанню порядку денного «Про затвердження 

Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у 

Корюківській міській територіальній громаді на 2020-2022 роки» начальника 

фінансового відділу міської ради Барсук Олену Іванівну. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження Програми захисту прав дітей та 

розвитку сімейних форм виховання у Корюківській міській територіальній 

громаді на 2020-2022 роки» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок першому питанню порядку денного «Про ліквідацію 

міської виборчої комісії» начальника юридичного відділу - державного 

реєстратора міської ради Ващенка Івана Олександровича. 

ВИРІШИЛИ:  проєкт рішення приймається за основу одноголосно. 

Зміни та поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про ліквідацію міської виборчої комісії» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

По питанню РІЗНЕ виступів не було. 
 

Всі питання порядку денного сорокової чергової сесії міської ради сьомого 

скликання розглянуто. 

  

Сесія оголошується закритою о 12 год. 50 хв.  

 

 

Міський голова              Р.АХМЕДОВ 

 


