
ПРОТОКОЛ  

засідання четвертої чергової сесії  

Корюківської міської ради восьмого скликання 

 

Дата: 25 лютого 2021 року 

Час: 14.00 год. - 14.55 год. 

Місце проведення: вул. Бульварна, буд. 6, м. Корюківка, сесійна зала 

Корюківської міської ради 

 

Сесію відкриває і веде Корюківський міський голова Ахмедов Ратан 

Ратанович. 

Всього до міської ради обрано 26 депутатів.  

На четверту чергову сесію Корюківської міської ради восьмого 

скликання з’явилися і зареєструвалися міський голова та 18 депутатів 

(список додається). 

 

На сесії присутні: перший заступник міського голови Савченко Олександр 

Миколайович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Биков Олександр Миколайович, начальник фінансового відділу 

міської ради Барсук Олена Іванівна, начальник відділу економіки, 

транспорту, інвестицій та туризму Кукуюк Оксана Леонідівна, начальник 

відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скиба 

Тетяна Віталіївна, начальник юридичного відділу - державний реєстратор 

міської ради Ващенко Іван Олександрович, головний спеціаліст відділу 

земельних ресурсів та комунального майна міської ради Долбіна Людмила 

Михайлівна, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту міської 

ради Наумчик Ірина Володимирівна, начальник відділу архітектури, 

містобудування та житлово - комунального господарства Корюківської 

міської ради - головний архітектор Єрмоленко Яна Сергіївна, начальник 

загального відділу міської ради Лимаренко Ніна Петрівна 

 

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович оголошує про відкриття сесії 

о 14 год. 00 хв.. 

 

/Звучить гімн/ 

 

Порядок денний: 

 

1. Про орієнтовний план роботи міської ради на 2021 рік. 

Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 

 

2.Про звіт про виконання бюджетів за 2020 рік. 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 



3.Про внесення змін до міських програм. 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

4.Про затвердження міських програм. 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

5.Про внесення змін до рішення другої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 15.12.2020 року № 7-2/VIIІ «Про міський бюджет на 

2021 рік». 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

6.Про внесення змін до рішення другої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 15.12.2020 року №  8-2/VIIІ «Про План «Програму» 

соціально – економічного та культурного розвитку Корюківської міської 

територіальної громади на 2021 рік». 

Інформує: начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму 

виконавчого апарату міської ради Кукуюк Оксана Леонідівна. 

 

7.Про затвердження Положення про тендерний комітет та уповноважену 

особу (осіб) Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму 

виконавчого апарату міської ради Кукуюк Оксана Леонідівна. 

 

8.Про затвердження переліку відділень комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський 

центр сімейної медицини» Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник юридичного відділу - державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 

 

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

підлягають приватизації у 2021 році. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

10.Про встановлення викупної ціни об’єктів нерухомого майна, які 

перебувають у приватній власності фізичних осіб та викуповуються. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

11.Про внесення змін до переліку підприємств, установ, організацій, що 

надають соціально важливі послуги. 



Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

12.Про передачу в оренду майна міської комунальної власності. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

13.Про передачу майна міської комунальної власності. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

14.Про надання згоди на передачу майна у комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

15.Про затвердження Переліків майна міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

16.Про відміну деяких рішень Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

17.Про прийняття земельних ділянок у комунальну власність. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

18.Про внесення змін до діючих договорів оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

19.Про згоду на передачу в суборенду земельної ділянки комунальної 

власності. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

20.Про дозвіл на виготовлення  документації із землеустрою. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 



21.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 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

22.Про дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо 

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

ділянки під польовими дорогами. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

23.Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

25.Про право постійного користування земельними ділянками. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

26.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 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

27.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

28.Про приватизацію земельних ділянок. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

29.Про приватизацію земельних ділянок на території Будянського  

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 



30.Про приватизацію земельних ділянок на території Брецького  

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

31.Про приватизацію земельних ділянок на території Домашлинського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

32.Про приватизацію земельних ділянок на території Забарівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

33.Про приватизацію земельних ділянок на території Наумівського  

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 
 

34.Про приватизацію земельних ділянок на території Олександрівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

35.Про приватизацію земельних ділянок на території Охрамієвицького 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

36.Про приватизацію земельних ділянок на території Перелюбського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

37.Про приватизацію земельних ділянок на території Прибинського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

38.Про приватизацію земельних ділянок на території Рейментарівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 



39.Про приватизацію земельних ділянок на території Рибинського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

40.Про приватизацію земельних ділянок на території Савинківського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

41.Про приватизацію земельних ділянок на території Сядринського  

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

42.Про приватизацію земельних ділянок на території Тютюнницького 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

43.Про приватизацію земельних ділянок на території Хотіївського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

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

продажу окремим лотом на конкурентних засадах (земельних торгах). 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

45.Про затвердження детального плану території. 

Інформує: начальник відділу архітектури, містобудування та житлово - 

комунального господарства Корюківської міської ради - головний архітектор 

Єрмоленко Яна Сергіївна. 

 

46.Про розроблення детального плану території земельної ділянки, 

розташованої в м. Корюківка. 

Інформує: начальник відділу архітектури, містобудування та житлово - 

комунального господарства Корюківської міської ради - головний архітектор 

Єрмоленко Яна Сергіївна. 

 

47.Про затвердження на посаду. 

Інформує: начальник загального відділу виконавчого апарату міської ради 

Лимаренко Ніна Петрівна. 

 



48.Про внесення змін до рішення другої позачергової сесії Корюківської 

міської ради шостого скликання від 17 січня 2017 року «Про затвердження 

Положень про відділи Корюківської міської ради». 

Інформує: начальник загального відділу виконавчого апарату міської ради 

Лимаренко Ніна Петрівна. 

 

49.Про схвалення проєкту договору про співробітництво територіальних 

громад у формі реалізації спільного проєкту. 

Інформує: начальник юридичного відділу - державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 

 

50.Про внесення змін складу виконавчого комітету міської ради. 

Інформує: начальник юридичного відділу - державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 

 

51.Про внесення змін до Положення про старосту Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник юридичного відділу - державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 

 

52.Про внесення змін до рішення другої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання № 58-2/VIІІ від 15 грудня 2020 року «Про план 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік». 

Інформує: начальник юридичного відділу - державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 

 

53.Про внесення змін до рішень міської ради. 

Інформує: начальник юридичного відділу - державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 

 

54.Про внесення змін до рішень міської ради щодо вартості продажу 

земельних ділянок. 

Інформує: начальник юридичного відділу - державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 

 

55.Про внесення змін до установчих документів. 

Інформує: начальник юридичного відділу - державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 

 

56.Про внесення змін до установчих документів Центру надання соціальних 

послуг Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник юридичного відділу - державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 

 

57.Про затвердження Переліку адміністративних послуг. 



Інформує: начальник юридичного відділу - державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 

 

58.Про затвердження ліквідаційних балансів комунальних підприємств. 

Інформує: начальник юридичного відділу - державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 

 

РІЗНЕ. 

 

Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем вноситься 

пропозиція проголосувати за запропонований ним порядок денний. 

Голосування проводиться за допомогою СЕГ «Mobile-Rada». 

Порядок денний сесії приймається одноголосно. 

 

Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем пропонується 

затвердии регламент роботи сесії: 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 до зміни регламенту роботи сесії не 

надійшло. 

Голосування проводиться за допомогою СЕГ «Mobile-Rada». 

Порядок денний сесії приймається одноголосно. 

 

Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем пропонується з 

метою здійснення контролю за використанням СЕГ «Mobile-Rada» обрати 

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

Відповідно до списку депутатів, присутніх на засіданні четвертої чергової 

сесії восьмого скликання міської ради, пропонується головою лічильної 

комісії обрати Абинашного В’ячеслава Івановича, секретарем лічильної 

комісії Пінченко Валентину Василівну. 

 Від депутатів пропозицій, змін, зауважень щодо складу комісії не 

надійшло. 

Пропозиція міського голови Ахмедова Ратана Ратановича щодо 

лічильної комісії у складі голови лічильної комісії Абинашного В’ячеслава 

Івановича, секретаря лічильної комісії Пінченко Валентину Василівну 

підтримано одноголосно. 

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович запропонував лічильній 

комісії зайняти свої місця та приступити до виконання своїх обов’язків 

відповідно до Регламенту. 

 

СЛУХАЛИ: по першому питанню порядку денного «Про орієнтовний план 

роботи міської ради на 2021 рік» міського голову Ахмедова Ратана 

Ратановича.  



ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про орієнтовний план роботи міської ради на 2021 

рік» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

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

бюджетів за 2020 рік» начальника фінансового відділу Корюківської міської 

ради Барсук Олену Іванівну. 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Ахмедов Ратана Ратанович, депутатки 

міської ради Михліна Юлія Василівна, Наумовець Маргарита Василівна, 

Пінченко Валентина Василівна, які повідомили про конфлікт інтересів та 

зачитали відповідні повідомлення (повідомлення додаються). 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається одноголосно. Зміни та поправки 

до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про звіт про виконання бюджетів за 2020 рік» 

приймається більшістю голосів (за - 15, проти - 0, утримався - 0, не 

голосували - 4) (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

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

міських програм» начальника фінансового відділу Корюківської 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 міських програм» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по четвертому питанню порядку денного «Про затвердження 

міських програм» начальника фінансового відділу Корюківської 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 міських програм» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по п’ятому питанню порядку денного «Про внесення змін до 

рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

15.12.2020 року № 7-2/VIIІ «Про міський бюджет на 2021 рік»» начальника 

фінансового відділу Корюківської 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 другої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 15.12.2020 року                            

№ 7-2/VIIІ «Про міський бюджет на 2021 рік»» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 



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

рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

15.12.2020 року № 8-2/VIIІ «Про План «Програму» соціально – економічного 

та культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади на 

2021 рік»» начальника відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму 

виконавчого апарату міської ради Кукуюк Оксану Леонідівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до рішення другої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 15.12.2020 року                            

№ 8-2/VIIІ «Про План «Програму» соціально – економічного та культурного 

розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2021 рік»» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сьомому питанню порядку денного «Про затвердження 

Положення про тендерний комітет та уповноважену особу (осіб) 

Корюківської міської ради» начальника відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму виконавчого апарату міської ради Кукуюк Оксану 

Леонідівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження Положення про тендерний 

комітет та уповноважену особу (осіб) Корюківської міської ради» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по восьмому питанню порядку денного «Про затвердження 

переліку відділень комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної 

медицини» Корюківської міської ради» начальник юридичного відділу - 

державний реєстратора виконавчого апарату міської ради Ващенка Івана 

Олександровича. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження переліку відділень комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

«Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

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

Переліку об’єктів міської комунальної власності, що підлягають приватизації 

у 2021 році» головного 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 2021 році» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по десятому питанню порядку денного «Про встановлення 

викупної ціни об’єктів нерухомого майна, які перебувають у приватній 

власності фізичних осіб та викуповуються» головного 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 встановлення викупної ціни об’єктів 

нерухомого майна, які перебувають у приватній власності фізичних осіб та 

викуповуються» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по одинадцятому питанню порядку денного «Про внесення змін 

до переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі 

послуги» головного 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 внесення змін до переліку підприємств, 

установ, організацій, що надають соціально важливі послуги» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по дванадцятому питанню порядку денного «Про передачу в 

оренду майна міської комунальної власності» головного 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 тринадцятому питанню порядку денного «Про передачу 

майна міської комунальної власності» головного 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 чотирнадцятому питанню порядку денного «Про надання 

згоди на передачу майна у комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади» головного 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 надання згоди на передачу майна у комунальну 

власність Корюківської міської територіальної громади» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

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

Переліків майна міської комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади» головного 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 Переліків майна міської 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по шістнадцятому питанню порядку денного «Про відміну 

деяких рішень Корюківської міської ради» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Скиба 

Тетяна Віталіївна. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про відміну деяких рішень Корюківської міської 

ради» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сімнадцятому питанню порядку денного «Про прийняття 

земельних ділянок у комунальну власність» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Скиба 

Тетяна Віталіївна. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про прийняття земельних ділянок у комунальну 

власність» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 



СЛУХАЛИ: по вісімнадцятому питанню порядку денного «Про внесення 

змін до діючих договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення комунальної власності» начальника відділу земельних ресурсів 

та комунального майна виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна 

Віталіївна. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до діючих договорів оренди 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної 

власності» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по дев’ятнадцятому питанню порядку денного «Про згоду на 

передачу в суборенду земельної ділянки комунальної власності» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про згоду на передачу в суборенду земельної 

ділянки комунальної власності» приймається більшістю голосів (за - 18, 

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

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцятому питанню порядку денного «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Скиба 

Тетяна Віталіївна. 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Мостович Олег Сергійович та секретар 

міської ради Плющ Анастасія Вікторівна, які повідомили про конфлікт 

інтересів та зачитали відповідні повідомлення (повідомлення додаються). 

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 - 17, проти - 0, утримався - 

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

 

СЛУХАЛИ: по двадцять першому 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 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

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 більшістю 

голосів (за - 18, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 1) (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцять другому питанню порядку денного «Про дозвіл на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

дорогами» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про дозвіл на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на земельні ділянки під польовими дорогами» приймається 

більшістю голосів (за - 18, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 1) 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцять третьому питанню порядку денного «Про надання 

дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

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 двадцять четвертому питанню порядку денного «Про 

розірвання та поновлення договорів оренди (суборенди) землі» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

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 більшістю голосів (за - 17, проти - 0, 

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

додаються). 

 

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

постійного користування земельними ділянками» начальника відділу 

земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради 

Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  



ВИРІШИЛИ: рішення «Про право постійного користування земельними 

ділянками» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцять шостому питанню порядку денного «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

частки (паю)» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату 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 земельних ділянок в 

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

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцять сьомому питанню порядку денного «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату 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 поділу земельної ділянки комунальної власності» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцять восьмому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельних ділянок» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату 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 дев’ятому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельних ділянок на території Будянського  старостинського 

округу» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату 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 одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцятому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Брецького старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

апарату 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 

Брецького старостинського округу» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять першому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельних ділянок на території Домашлинського 

старостинського округу» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ Анастасія Вікторівна, яка 

повідомила про конфлікт інтересів та зачитала відповідне повідомлення 

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

поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять другому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельних ділянок на території Забарівського старостинського 

округу» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату 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 

Забарівського старостинського округу» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять третьому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельних ділянок на території Наумівського старостинського 

округу» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 



ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Савицький Андрій Олександрович, 

який повідомив про конфлікт інтересів та зачитав відповідне повідомлення 

(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 - 

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

поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять четвертому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельних ділянок на території Олександрівського 

старостинського округу» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату 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 більшістю голосів 

(за - 16, проти - 2, утримався - 0, не голосував - 1) (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

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

приватизацію земельних ділянок на території Охрамієвицького 

старостинського округу» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату 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 

Охрамієвицького старостинського округу» приймається більшістю голосів 

(за - 18, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 1) (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович повідомив присутніх, що 

депутат міської ради Погребняк Петро Петрович покинув сесійну залу ради. 

Таким чином на четвертій черговій сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання станом на 14 год. 30 хв. зареєстровано 17 депутат та міський 

голова. 

Повернулися до розгляду питань порядку денного 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять шостому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельних ділянок на території Перелюбського 

старостинського округу» начальника відділу земельних ресурсів та 



комунального майна виконавчого апарату 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 

Перелюбського старостинського округу» приймається більшістю голосів (за - 

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

поіменного голосування додаються). 

 

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович повідомив депутатів, що до 

участі у сесії долучився депутат Погребняк Петро Петрович та 

зараєструвався за допомогою СЕГ «Mobile-Rada». Таким чином, на четвертій 

черговій сесії Корюківської міської ради восьмого скликання станом на 14 

год. 31 хв. зареєстровано 18 депутат та міський голова. 

Повернулися до розгляду питань порядку денного 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять сьомому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельних ділянок на території Прибинського старостинського 

округу» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату 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 

Прибинського старостинського округу» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять восьмому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельних ділянок на території Рейментарівського 

старостинського округу» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату 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 

Рейментарівського старостинського округу» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

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

приватизацію земельних ділянок на території Рибинського старостинського 

округу» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату 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 

Рибинського старостинського округу» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сороковому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Савинківського старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

апарату 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 більшістю голосів (за - 

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

поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок першому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельних ділянок на території Сядринського  старостинського 

округу» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

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 сорок другому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Тютюнницького старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

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 сорок третьому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельних ділянок на території Хотіївського старостинського 

округу» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

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 сорок четвертому питанню порядку денного «Про 

визначення земельних ділянок, право оренди яких пропонується для продажу 

окремим лотом на конкурентних засадах (земельних торгах)» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про визначення земельних ділянок, право оренди 

яких пропонується для продажу окремим лотом на конкурентних засадах 

(земельних торгах)» приймається більшістю голосів (за - 18, проти - 1, 

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

додаються).. 

 

СЛУХАЛИ: по сорок п’ятому питанню порядку денного «Про затвердження 

детального плану території» начальника відділу архітектури, містобудування 

та житлово - комунального господарства Корюківської міської ради - 

головний архітектор Єрмоленко Яну Сергіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження детального плану території» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок шостому питанню порядку денного «Про розроблення 

детального плану території земельної ділянки, розташованої в м. Корюківка» 

начальника відділу архітектури, містобудування та житлово - комунального 

господарства Корюківської міської ради - головний архітектор Єрмоленко 

Яну Сергіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про розроблення детального плану території 

земельної ділянки, розташованої в м. Корюківка» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок сьомому питанню порядку денного «Про затвердження 

на посаду» начальника загального відділу виконавчого апарату міської ради 

Лимаренко Ніну Петрівну. 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Бабич Сергій Володимирович, який 

повідомив про конфлікт інтересів та зачитав відповідне повідомлення 

(повідомлення додається). 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження на посаду» приймається 

більшістю голосів (за - 18, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 1) 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 



СЛУХАЛИ: по сорок восьмому питанню порядку денного «Про внесення 

змін до рішення другої позачергової сесії Корюківської міської ради шостого 

скликання від 17 січня 2017 року «Про затвердження Положень про відділи 

Корюківської міської ради»» начальника загального відділу виконавчого 

апарату міської ради Лимаренко Ніну Петрівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до рішення другої позачергової 

сесії Корюківської міської ради шостого скликання від 17 січня 2017 року 

«Про затвердження Положень про відділи Корюківської міської ради»» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок дев’ятому питанню порядку денного «Про схвалення 

проєкту договору про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту» начальника юридичного відділу-державний 

реєстратор виконавчого апарату міської ради Ващенка Івана Олександровича. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про схвалення проєкту договору про 

співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного 

проєкту» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по п’ятдесятому питанню порядку денного «Про внесення змін 

складу виконавчого комітету міської ради» начальника юридичного відділу-

державний реєстратор виконавчого апарату міської ради Ващенка Івана 

Олександровича. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін складу виконавчого комітету 

міської ради» приймається більшістю голосів (за - 18, проти - 0, утримався - 

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

 

СЛУХАЛИ: по п’ятдесят першому питанню порядку денного «Про внесення 

змін до Положення про старосту Корюківської міської ради» начальника 

юридичного відділу-державний реєстратор виконавчого апарату міської ради 

Ващенка Івана Олександровича. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до Положення про старосту 

Корюківської міської ради» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 



СЛУХАЛИ: по п’ятдесят другому питанню порядку денного «Про внесення 

змін до рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання 

№ 58-2/VIІІ від 15 грудня 2020 року «Про план діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2021 рік»» начальника юридичного відділу-

державний реєстратор виконавчого апарату міської ради Ващенка Івана 

Олександровича. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до рішення другої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання № 58-2/VIІІ від 15 грудня 

2020 року «Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 

2021 рік»» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по п’ятдесят третьому питанню порядку денного «Про внесення 

змін до рішень міської ради» начальника юридичного відділу-державний 

реєстратор виконавчого апарату міської ради Ващенка Івана Олександровича. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

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

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по п’ятдесят четвертому питанню порядку денного «По 

п’ятдесят четвертому питанню «Про внесення змін до рішень міської ради 

щодо вартості продажу земельних ділянок» начальника юридичного відділу-

державний реєстратор виконавчого апарату міської ради Ващенка Івана 

Олександровича.  

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «По п’ятдесят четвертому питанню «Про внесення 

змін до рішень міської ради щодо вартості продажу земельних ділянок» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по п’ятдесят п’ятому питанню порядку денного «Про внесення 

змін до установчих документі» начальника юридичного відділу-державний 

реєстратор виконавчого апарату міської ради Ващенка Івана Олександровича.  

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до установчих документі» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 



СЛУХАЛИ: по п’ятдесят шостому питанню порядку денного «Про внесення 

змін до установчих документів Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради» начальника юридичного відділу-державний 

реєстратор виконавчого апарату міської ради Ващенка Івана Олександровича.  

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до установчих документів 

Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по п’ятдесят сьомому питанню порядку денного «Про 

затвердження Переліку адміністративних послуг» начальника юридичного 

відділу-державний реєстратор виконавчого апарату міської ради Ващенка 

Івана Олександровича.  

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження Переліку адміністративних 

послуг» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по п’ятдесят восьмому питанню порядку денного «Про питання 

ліквідації комунальних підприємств» начальника юридичного відділу-

державний реєстратор виконавчого апарату міської ради Ващенка Івана 

Олександровича, який проінформував присутніх про те, що розглянувши 

ліквідаційні баланси комунального підприємства «Допомога», комунального 

підприємства «Джерело», з метою завершення процедури їх припинення 

шляхом ліквідації, пропонується затвердити дані ліквідбаланст, а також є 

необхідність змінити склад ліквідаційної комісії з припинення комунального 

підприємства «Відродження» Корюківської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про питання ліквідації комунальних підприємств» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

По питанню РІЗНЕ виступів не було.  

 

Всі питання порядку денного четвертої чергової сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання розглянуто. 

 

Сесія оголошується закритою о 14 год. 55 хв.  

/Звучить гімн/ 

 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 


