
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 

 

18 серпня 2020 року               м.Корюківка 

 

Присутні:   Бабич Сергій Володимирович 

                      Василець Ніна Вікторівна 

                      Байдак Микола Богданович 

                      Кугук Ірина Іванівна 

                      Одноралов Едуард Леонідович 

                      Рачек Анатолій Євгенович 

                      Тарасенко Василь Олексійович 

                      Плющ Анастасія Вікторівна 
 

              Лашко Максим Борисович 

                       Левченко Олександр Григорович 

                       Лебех Віктор Миколайович 

                       Земляний Олег Васильович 

                       Ічанська Марина Сергіївна 

                       Карасьов Юрій Валентинович 

                       Лисиця Артем Олександрович 

                       Симончук Світлана Валентинівна 

 

Відсутні:        Лещенко Світлана Віталіївна 

    Левицький Олександр Сергійович 

                         Матюха Олексій Олегович 

      Чепа Валерій Віталійович                    

                         Сорока Ігор Миколайович 

                         Милейко  Сергій Олександрович 

                         Станіславський Максим Ігорович 

    Шматок Геннадій Павлович 

                         Солодка Наталія Юріївна 

 

Запрошені: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович, секретар міської ради 

Олійник Світлана Олександрівна, перший заступник міського голови Савченко 

Олександр Миколайович, 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. 

  

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 голови постійної комісії міської ради з питань житлово 

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища Плющ Анастасії Вікторівни 

вести спільне засідання доручено секретарю міської ради Олійник Світлані 

Олександрівні. Пропозиція Плющ А.В. підтримана одноголосно.  

 Головуючим на спільному засіданні постійних комісій Олійник Світланою 

Олександрівною запропоновано наступний порядок денний, а саме: 

 

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. 

 

42. Про розгляд клопотань. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

Вирішили: розглянути запропонований головуючим Олійник С.О. порядок 

денний роботи спільного засідання постійних комісій міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

міського бюджету за І півряччя 2020 року» начальника фінансового відділу 

міської ради Барсук Олену Іванівну, яка проінформувала присутніх про 

виконання міського бюджету за І півріччя 2020 року , а саме доходи міського 

бюджету за 1 півріччя склали 87 036,4 тис. гривень, в тому числі по доходи 



загального фонду міського бюджету - 85 014,9 тис. гривень та спеціального 

фонду міського бюджету - 2 021,5 тис. гривень; видатки за 1 півріччя 2020 року 

складають 84 932,7 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду міського 

бюджету - 74 147,4 тис. гривень та спеціального фонду міського бюджету - 10 

785,3 тис. гривень; по кредитуванню - 58,0 тис. гривень, в тому числі по 

загальному фонду в - 45,0 тис. гривень та спеціального фонду - 13,0 тис.гривень. 

Слухали: секретаря міської ради Олійник Світлану Олександрівну, яка  

проінформувала присутніх про розпорядження міського голови, видані з 

29.05.2020 року по 20.08.2020 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 

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

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

Наумчик Ірину Володимирівну, яка проінформувала присутніх про зміни, які 

пропонується внести до Положення про Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради у зв’язку зі змінами у законодавстві. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх про студію з 

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

та її фінансування у 2020-2021 навчальному році. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 



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, яка 

проінформувала присутніх щодо надання дозволу Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської ради на використання коштів місцевого 

бюджету у сумі 31086,55 грн. для придбання продуктів харчування для учнів 

непільгових категорій шкіл м. Корюківка взамін продуктів харчування, 

придбаних за кошти, отримані від платних послуг (батьківська плата), та 

невикористаних у зв’язку з карантинними заходами і переданих на баланс 

комунального некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна 

лікарня Корюківської районної ради Чернігівської області. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх про 

об’єкти міської комунальної власності Корюківської міської територіальної 

громади, що підлягають приватизації у 2020 році. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

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, яка проінформувала 

присутніх про додатковий перелік підприємств, установ, організацій, що 

надають соціально важливі послуги населенню Корюківської міської 

територіальної громади, який пропонується затвердити. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка 

проінформувала присутніх про врегулювання відносин щодо оренди майна 

міської комунальної власності. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 



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, яка 

проінформувала присутніх про передачу в оренду без проведення аукціону 

нерухомого майна міської комунальної власності Корюківської міської під 

розміщення виборчих комісій для проведення місцевих виборів, які відбудуться 

25 жовтня 2020 року. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала 

присутніх про нерухоме майно, а саме- магазин «Промислові товари», що 

знаходиться за адресою: вул. Довженка, 9а, село Хотіївка, Корюківського 

району, Чернігівської області, яке пропонується прийняти безоплатно у міську 

комунальну власність Корюківської міської територіальної громади від 

товариства з обмеженою відповідальністю «Урожай Агро Експорт» та належить 

йому на праві приватної власності. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка 

проінформувала присутніх щодо майна міської комунальної власності, яке 

пропонується передати з балансу Корюківської міської ради Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради та КП «Відродження» 

міської ради. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по дванадцятому питанню порядку денного «Про списання майна 

міської комунальної власності» провідного спеціаліста відділу земельних 

ресурсів та комунального майна міської ради Долбіна Людмила Михайлівна, яка 

проінформувала присутніх про майно міської комунальної власності, яке 

пропонується для списання. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 



Слухали: по тринадцятому питанню порядку денного «Про деякі питання 

надання соціальних послуг» начальника юридичного відділу - державного 

реєстратора міської ради Ващенка Івана Олександровича, який проінформував 

присутніх про запровадження надання Центром надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради передбачених законодавством України соціальних 

послуг з 01 вересня 2020 на безоплатній основі, за рахунок міського бюджету 

особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у 

складних життєвих обставинах . 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, 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 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, 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 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, 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 сімнадцятому питанню порядку денного «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» провідного спеціаліста відділу 

земельних ресурсів та комунального майна міської ради Хоменко Олену 



Володимирівну, 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 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, 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 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, яка проінформувала присутніх про технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) загальною площею 0,1051 га, яка передається у комунальну 

власність Корюківської міської територіальної громади для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови, що розташована за 

адресою: с.Тютюнниця, вул.Хмельницького Б., 45а. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцятому питанню порядку денного «Про затвердження проектів 

землеустрою» провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Хоменко Олену Володимирівну, яка 

проінформувала присутніх про проєкт 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 першому питанню порядку денного «Про проведення 

земельних торгів у формі аукціону» провідного спеціаліста відділу земельних 

ресурсів та комунального майна міської ради Хоменко Олену Володимирівну, 

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 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, яка проінформувала присутніх про 

розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки загальною площею 5,2752 га, яка перебуває у користуванні (на умовах 

оренди) ТОВ «Забарівське» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, розташованої в адміністративних межах Корюківської міської 

ради. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять третьому питанню порядку денного «Про затвердження 

технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки» 

провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олену Володимирівну, яка проінформувала присутніх  про  

розроблену ПП «Десна – Експерт – М» технічну документацію про нормативно 

грошову оцінку земельної ділянки площею 6,7837 га, для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка розташована в 

адміністративних межах (за межами населених пунктів) Корюківської міської 

ради, Корюківського району, Чернігівської області, право оренди на яку 

передбачається продати на земельних торгах. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх про звернення фізичних та 

юридичних осіб, які мають наміри оформити право користування земельними 

ділянками відповідно до договорів оренди землі. 



Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, 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 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, яка проінформувала присутніх про 

клопотання фізичних осіб щодо передачі у приватну власність земельних ділянок 

для ведення особистого селянського господарства на території Домашинського 

старостинського округу. 

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 Забарівського старостинського округу» 

провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олену Володимирівну, 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 двадцять восьмому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок» провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Хоменко Олену Володимирівну, яка 

проінформувала присутніх про клопотання фізичних осіб щодо передачі у 

приватну власність земельних ділянок для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в місті Корюківка та 

клопотання щодо передачі для ведення особистого селянського господарства 



гр.Сокруті Сергію Петровичу безоплатно у власність земельної ділянки площею 

2,0000 га, з кадастровим номером 7422488300:01:000:0263. 

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 Наумівського старостинського округу» 

провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олену Володимирівну, 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 Наумівського  старостинського округу . 

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 Олександрівського старостинського округу» 

провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олену Володимирівну, яка проінформувала присутніх про 

клопотання громадянина Білика Андрія Івановича щодо передачі у приватну 

власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

на території Олександрівського 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 Сядринського старостинського округу» 

провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олену Володимирівну, яка проінформувала присутніх про 

клопотання фізичних осіб щодо передачі у приватну власність земельних ділянок 

для ведення особистого селянського господарства на території Сядринського 

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 на території Тютюнницького старостинського округу» 

провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олену Володимирівну, яка проінформувала присутніх про 



клопотання фізичних осіб щодо передачі у приватну власність земельних ділянок 

для ведення особистого селянського господарства на території Тютюнницького 

старостинського округу . 

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 Хотіївського старостинського округу» 

провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олену Володимирівну, яка проінформувала присутніх про 

клопотання фізичних осіб щодо передачі у приватну власність земельних ділянок 

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 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, яка проінформувала присутніх про клопотання фізичної особи - 

підприємця Сотника Віталія Олександровича щодо передачі земельної ділянки у 

власність на конкурентних засадах (земельних торгах). 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх про клопотання 

Сотника Віталі Олександровича щодо надання йому дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки на якій розташовані нежитлові 

будівлі, які належать йому відповідно до договору купівлі-продажу від 

17.06.2020 року, для подальшого придбання її у власність по вул. Дудка, 64В,             

м. Корюківка, площею 0,0600 га. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка 

проінформувала присутніх про звіти з експертної грошової оцінки земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення, на яких знаходяться нежитлові 

приміщення, які належать ТОВ «КОРФАД» на праві приватної власності . Та 

звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, на якій знаходяться нежитлові будівлі, які належать ТОВ 

«БУДІВЕЛЬНИК» на праві приватної власності. Ціну продажу кожної із ділянок 

пропонується збільшити на 10% відповідно до прийнятого раніше депутатами 

рішення. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, 

яка проінформувала присутніх про звернення громадян щодо затвердження актів 

обстеження земельних ділянок, що передаються безоплатно у власність Уліч 

Ганні Кіндратівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га по              

вул. Молодіжна, 3, м. Корюківка та Ортяшову Павлу Петровичу для ведення 

особистого селянського господарства площею 2,0000 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), біля села Трудовик, Корюківського району, Чернігівської області. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, який проінформував присутніх  щодо 

встановлення пільг зі сплати місцевих податків і зборів на території 

Корюківської міської ради на 2021 рік. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх про клопотання Головного 

управління Національної поліції у Чернігівській області щодо передачі у 

постійне користування земельної ділянки комунальної власності зі зміною 



цільового призначення вилученої у Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради з постійного користування земельної ділянки 

комунальної власності площею 0,15 га, яка розташована по вулиці 

Хмельницького Б., 4а, м. Корюківка. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала 

присутніх про Програму захисту прав дітей та розвитку сімейних форм 

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

метою якої є підтримка сім'ї, попередження насильства в сім’ї, забезпечення 

конституційних прав і законних інтересів дітей, оздоровлення та відпочинок 

дітей. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сорок першому питанню порядку денного «Про ліквідацію міської 

виборчої комісії» начальника юридичного відділу - державного реєстратора 

міської ради Ващенка Івана Олександровича, який проінформував присутніх  

щодо припинення, шляхом ліквідації юридичної особи «Корюківська міська 

виборча комісія Корюківського району Чернігівської області». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олену Володимирівну, яка проінформувала присутніх про 

заяви громадян: Дубика Миколи Івановича, Плюща Андрія Олександровича, 

Черток Ірини Віталіївни, Стукало Ірини Анатоліївни, Чертка Валерія 

Борисовича, Товстоног Віри Андріївни, Яременко Наталії Олексіївни, Чеха 

Олега Анатолійовича та Чеха Олександра Анатолійовича. 

1.У своїй заяві громадянин Дубик М.І. просить надати дозвіл на 

виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з 

подальшою передачею у власність площею орієнтовно 0,25 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарської будівель і споруд 

(присадибна ділянка) по вул. Робоча, 1 в с. Сядрине Корюківського району 

Чернігівської області. 

Відповідно до статті 118 Земельного кодексу України громадяни, 

зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель 



державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства, 

ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибної ділянки), індивідуального дачного будівництва, будівництва 

індивідуальних гаражів у межах норм безоплатної приватизації, подають 

клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого 

самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної 

власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього 

Кодексу. У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та 

її орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких 

зазначено бажане місце розташування земельної ділянки. До поданої заяви не 

додано графічні матеріли із зазначенням місця розташування земельної ділянки. 

 

2. У своїй заяві Плющ А.О. просить надати дозвіл на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у 

власність площею орієнтовно 0,10 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарської будівель і споруд (присадибна ділянка) по                                        

вул. Маяковського, 2 в м. Корюківка Корюківського району Чернігівської 

області. 

Відповідно до наданих картографічних матеріалів встановлено, що на 

бажаній земельній ділянці розташоване нерухоме майно, а саме житловий 

будинок з надвірними будівлями, яке не належить заявнику на праві приватної 

власності. 

 

3.У своїх заявах громадяни Черток І.В., Стукало І.А. та Черток В.Б. просять 

надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки безоплатно у власність для ведення особистого селянського 

господарства площею орієнтовно по 2,00 га в адміністративних межах 

Корюківської міської ради за межами села Костючки. 

Зазначимо, що на засіданні тридцять шостої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 28.05.2020 року прийнято рішення «Про дозвіл на 

виготовлення документацій із землеустрою», яким дано дозвіл громадянам на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту 

Корюківської міської ради для подальшої передачі її безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земельної ділянки, 

зазначеної у заяві. На засіданні сорокової сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 09.08.2020 року прийнято рішення «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Тютюнницького старостинського округу», яким 

передано у власність громадянам земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства площею по 2,0 га, які сформовані у результаті поділу 

земельної ділянки за рахунок якої заявники мали намір оформити у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства. 

 



4. У своїх заявах громадяни Товстоног В.А., Яременко Н.О. просять надати 

дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

з подальшою передачею в оренду для ведення особистого селянського 

господарства площею орієнтовно по 0,60 га та 0,25 га відповідно в 

адміністративних межах Корюківської міської ради в межах села Верхолісся. 

Відповідно до статті 134 Земельного кодексу України земельні ділянки 

державної чи комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, 

емфітевзис), у тому числі з розташованими на них об'єктами нерухомого майна 

державної або комунальної власності, підлягають продажу окремими лотами на 

конкурентних засадах (земельних торгах). 

Земельні торги не проводяться при наданні (передачі) земельних ділянок 

громадянам у випадках, передбачених статтями 34, 36 та 121 цього Кодексу, а 

також передачі земель загального користування садівницькому товариству та 

дачному кооперативу. Земельні торги не проводяться при безоплатній передачі 

земельних ділянок особам, статус учасника бойових дій яким надано відповідно 

до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту». 

Вирішили: 

1.У задоволенні заяви громадянина Дубика М.І. щодо надання дозволу на 

виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з 

подальшою передачею у власність площею орієнтовно 0,25 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарської будівель і споруд 

(присадибна ділянка) по вул. Робоча, 1 в с. Сядрине Корюківського району 

Чернігівської області – відмовити у зв’язку з невідповідністю поданих 

документів. 

 

2. У задоволенні заяви Плюща А.О. щодо надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою 

передачею у власність площею орієнтовно 0,10 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарської будівель і споруд 

(присадибна ділянка) по вул. Маяковського, 2 в м. Корюківка Корюківського 

району Чернігівської області – відмовити у зв’язку з наявність майна на 

земельній ділянці, яке не належить заявникові. 

 

3.У задоволенні заяв громадян Черток І.В., Стукало І.А. та Чертка В.Б. 

щодо надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки безоплатно у власність для ведення особистого селянського 

господарства площею орієнтовно по 2,00 га в адміністративних межах 

Корюківської міської ради за межами села Костючки – відмовити у зв’язку з 

передачею даних земель іншим громадянам. 

  

 4.У задоволенні заяв громадян Товстоног В.А., Яременко Н.О. щодо 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для подальшої передачі в оренду для ведення особистого 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n370
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n382
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n1031
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n73


селянського господарства площею орієнтовно 0,60 га та 0,25 га відповідно в 

адміністративних межах Корюківської міської ради в межах села Верхолісся – 

відмовити у зв’язку з невідповідністю поданої заяви чинному законодавству. 

  

 5. Питання на розгляд сесії міської ради не виносити. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

 

Головуючий на  спільному засіданні  

постійних комісій міської ради  

(секретар міської ради)                  С. ОЛІЙНИК 

 

 


