
ПРОТОКОЛ 

спільного засідання постійних комісій міської ради 

з питань власності, бюджету, соціально- економічного 

та культурного розвитку, 

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 

 

Дата: 22 лютого 2021 року 

Час: 14.00 год.- 15.50 год. 

Місце проведення: вул. Бульварна, буд. 6, м. Корюківка, приміщення Корюківської 

міської ради 

 

Присутні:   Абинашний В’ячеслав Іванович  

Бабич Сергій Володимирович 

Батюк Тетяна Юріївна 

Колобашкіна Наталія Миколаївна 

Купрієнко Леонід Миколайович 

Левченко Олександр Григорович 

Лещенко Світлана Віталіївна 

Милейко Сергій Олександрович 

Михліна Юлія Василівна 

Науменко Олександр Дмитрович 

Олійник Світлана Олександрівна 

Пивовар Сергій Григорович 

Пінченко Валентина Василівна 

Савицький Андрій Олександрович 

Станіславський Максим Ігорович 

Титенко Ірина Євгенівна 

 

Відсутні:    Земляний Олег Васильович  

Карасьов Юрій Валентинович 

Мостович Олег Сергійович 

Наумовець Маргарита Василівна 

Погребна Валентина Андріївна 

Погребняк Петро Петрович 

Полубень Володимир Володимирович 

Тарасенко Василь Олексійович 

Шматок Микола Іванович 



Запрошені: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович, секретар міської ради Плющ 

Анастасія Вікторівна, перший заступник міського голови Савченко Олександр 

Миколайович, начальник юридичного відділу-державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович, начальник відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна 

Віталіївна, головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна, начальник відділу 

освіти, культури, молоді та спорту міської ради Наумчик Ірина Володимирівна, 

начальник загального відділу Лимаренко Ніна Петрівна, начальник фінансового 

відділу Корюківської міської ради Барсук Олена Іванівна, начальник відділу 

економіки, транспорту, інвестицій та туризму виконавчого апарату міської ради 

Кукуюк Оксана Леонідівна, начальник відділу архітектури, містобудування та 

житлово - комунального господарства Корюківської міської ради - головний 

архітектор Єрмоленко Яна Сергіївна. 

  

Відповідно до ст.95 Регламенту роботи Корюківської міської ради восьмого 

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 Олійник Світлани Олександрівни 

вести спільне засідання доручено секретарю міської ради Плющ Анастасії 

Вікторівні. Пропозиція Олійник С.О. підтримана одноголосно.  

Головуючим на спільному засіданні постійних комісій Плющ Анастасією 

Вікторівною запропоновано наступний порядок денний, а саме: 

 

Порядок денний: 

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

Інформує: секретар міської ради Плющ Анастасія вІкторівна. 

 

2.Про звіт про виконання бюджетів за 2020 рік. 

Інформує:  начальник фінансового відділу міської ради Барсук Олена Іванівна. 

 

3.Про внесення змін до міських програм. 

Інформує:  начальник фінансового відділу міської ради Барсук Олена Іванівна. 

 

4.Про затвердження міських програм. 

Інформує:  начальник фінансового відділу 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 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 

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 

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 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 

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 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

12.Про передачу в оренду майна міської комунальної власності. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

13.Про передачу майна міської комунальної власності. 



Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

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 

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 міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

17.Про прийняття земельних ділянок у комунальну власність. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 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 міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

19.Про згоду на передачу в суборенду земельної ділянки комунальної власності. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

20.Про дозвіл на виготовлення  документації із землеустрою. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 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 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 міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

23.Про надання дозволу на проведення  експертної грошової оцінки земельної  

ділянки. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

25.Про право постійного користування земельними ділянками. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 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 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 міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

28.Про приватизацію земельних ділянок. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

29.Про приватизацію земельних ділянок на території Будянського  старостинського 

округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

30.Про приватизацію земельних ділянок на території Брецького  старостинського 

округу. 



Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

31.Про приватизацію земельних ділянок на території Домашлинського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

32.Про приватизацію земельних ділянок на території Забарівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

33.Про приватизацію земельних ділянок на території Наумівського  

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 
 

34.Про приватизацію земельних ділянок на території Олександрівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

35.Про приватизацію земельних ділянок на території Охрамієвицького 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

36.Про приватизацію земельних ділянок на території Перелюбського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

37.Про приватизацію земельних ділянок на території Прибинського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

38.Про приватизацію земельних ділянок на території Рейментарівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 



39.Про приватизацію земельних ділянок на території Рибинського старостинського 

округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

40.Про приватизацію земельних ділянок на території Савинківського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

41.Про приватизацію земельних ділянок на території Сядринського  

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

42.Про приватизацію земельних ділянок на території Тютюнницького 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

43.Про приватизацію земельних ділянок на території Хотіївського старостинського 

округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 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 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 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 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 міської ради 

Ващенко Іван Олександрович. 

 

50.Про внесення змін складу виконавчого комітету міської ради. 

Інформує: начальник юридичного відділу-державний реєстратор міської ради 

Ващенко Іван Олександрович. 

 

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

Інформує: начальник юридичного відділу-державний реєстратор 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 міської ради 

Ващенко Іван Олександрович. 

 

53.Про внесення змін до рішень міської ради. 

Інформує: начальник юридичного відділу-державний реєстратор міської ради 

Ващенко Іван Олександрович. 

 

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

ділянок. 

Інформує: начальник юридичного відділу-державний реєстратор міської ради 

Ващенко Іван Олександрович. 

 

55.Про внесення змін до установчих документів. 

Інформує: начальник юридичного відділу-державний реєстратор 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 міської ради 

Ващенко Іван Олександрович. 

 

57.Про затвердження Переліку адміністративних послуг. 

Інформує: начальник юридичного відділу-державний реєстратор міської ради 

Ващенко Іван Олександрович. 

 

Вирішили: розглянути запропонований головуючою Плющ А.В. порядок денний 

роботи спільного засідання постійних комісій міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по першому питанню порядку денного «Про орієнтовний план роботи 

міської ради на 2021 рік» секретаря міської ради Плющ Анастасію Вікторівну, яка 

проінформувала присутніх про орієнтовний план роботи міської ради на 2021 рік. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по другому питанню порядку денного «Про звіт про виконання бюджетів 

за 2020 рік» начальника фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олену Іванівну, яка проінформувала присутніх, що за підсумками 2020 року до 

загального фонду міського бюджету надійшло 186,5млн.грн. Власних надходжень 

надійшло 125,4млн.грн., що складає 102,1% до планових призначень звітного 

періоду. Станом на 31 грудня 2020 року невиконання відбулось по податку на 

доходи фізичних осіб, , єдиному податку Така ситуація виникла виключно через 

введення карантину на всій території України через спалах COVID-19. 

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 9,2млн.грн.: екологічний 

податок – 245,8тис.грн.; надходження коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва - 334,2тис.грн., кошти 

від продажу майна – 582,0тис.грн; кошти від продажу землі – 3942,4тис.грн.; власні 

надходження – 3075,1тис.грн.; офіційних трансфертів до бюджету надійшло 

61,1млн.грн., а саме: Освітня субвенція – 41,9млн.грн.; Медична субвенція – 

3,1млн.грн.; Субвенція на соц-ек розвиток регіонів – 1,5млн.грн.; субвенція на 

ремонт харчоблоків – 1,0млн.грн.; субвенція «Спроможна школа для кращих 

результатів» 4500,0грн.; субвенція на підтримку окремих закладів та заходів у 

системі охорони здоров’я (інсуліни + з/пл ЦРЛ) – 790,2тис.грн.; субвенція «Нова 

українська школа» 815,8т.грн.; субвенція на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами  – 291,8 тис.грн.,; субвенція з місцевого бюджету 

на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів 

медичної субвенції – 152,1тис.грн., (інсуліни); субвенція на проведення місцевих 

виборів – 1286,2.грн.; дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 



2,5млн.грн.; з обласного бюджету субвенція на здійснення природоохоронних 

заходів (кошти природоохоронного фонду обласного бюджету) в сумі 851,5т.грн.; з 

обласного бюджету інша субвенція на виконання доручень виборців депутатами 

обласної ради в сумі 15,0тис.грн.; з районного бюджету інша субвенція в сумі 

2396,3тис.грн. (2296,4тис.грн. – ЦНСП, 99,9тис.грн. – відшкодування підвозу 

дітей); з Холминського селищного 300,0тис.грн. на утримання філії школи 

мистецтв; з Охрамієвицького, Перелюбського та Прибинського сільських бюджетів 

– 87,4тис.грн. (на утримання фахівців ЦНСП). 

Видатки міського бюджету по загальному фонду за звітний період склали 

153,5млн.грн. На освіту спрямовано – 81,3млн.грн. (власні – 40,7млн.грн., освітня 

субвенція – 36,7млн.грн., додаткова дотація -1,9млнс.грн., субвенція НУШ -

662,4т.грн., субвенція на підтримку осіб з особливими освітніми потребами – 

175,8т.грн. та інші субвенції – 1162,3т.грн.). На охорону здоров’я – 11,6млн.грн. ( 

ЦРЛ -9128,2т.грн. (5327,5власні+3200,7т.грн.субв та 600,0т.грн. додаткова дотація) 

, ЦПМСД – 1197,0т.грн., на цукровий діабет – 1291,1т.грн. (435,2власні +855,9 

субвенції), на навчання студентів – 20,9т.грн.). На соціальний захист – 10256,2т.грн. 

(КУБ -638,8т.грн., ЦНСП- 9016,7т.грн., заходи ради ветеранів – 83,6т.грн. та м/д-

247,1т.грн.). На утримання закладів культури та проведення заходів  –6354,0т.грн. 

На фізичну культуру та спорт –1668,0тис.грн. На підтримку ОСББ – 120,0т.грн. На 

держане управління – 16,8млн.грн. На підтримку комунальних підприємств  – 

7230,8млн.грн.;( Благоустрій 4577,8т.грн., Убідське – 1724,3т.грн., Водоканал – 

849,0т.грн., ЖЕК -79,7т.грн.). На благоустрій території населених пунктів громади– 

5340,6т.грн.На ремонт та утримання доріг – 3959т.грн. 

Із загальної суми фінансування на заробітну плату спрямовано 99,4млн.грн., 

на енергоносії 7,6млн.грн. 

В цілому на захищені статті видатків спрямовано майже 110,0млн.грн. або 

71,7,2% всіх видатків міського бюджету. 

По спеціальному фонду видатки склали 32,76млн.грн., в тому числі по 

власним надходженням 3,1млн.грн., цільових фондах - 393,7.грн., по 

природоохоронним заходам 951,3т.грн., в тому числі за рахунок субвенції з 

обласного бюджету на реконструкцію КНС 851,5т.грн. 

По бюджету розвитку – 28280,3тис.грн. (власні кошти 20674,6 (з них 6245,6 

залишок освітньої) та субвенції з державного та обласного бюджету 7605,7т.грн.). 

Ці кошти були спрямовані на: реконструкцію ЗОШ № 1 – 13570,4т.грн.; 

будівництво стадіону в ЗОШ № 4 – 4446,7т.грн.; придбано апарат УЗД – 

1545,0т.грн.; капремонт вул. Шевченка – 1380,3т.грн.; ПКД та реконструкція 

нежитлових приміщень для ЕШМД – 1316,2т.грн.; Надана субвенція обласному 

бюджету на придбання 2-х шкільних автобусів – 1235,6т.грн.; придбано обладнання 

для їдальні гімназії – 1070,4тис.грн.; придбано комп’ютерну техніку та різне 

обладнання– 863,6т.грн.; придбано автомобіль для ЦНСП – 447,5т.грн.; 

виготовлення детальних планів територій – 409,6т.грн.; придбано житло для 

дитини-сироти – 402,2т.грн.; викуплено будинок та земельну ділянку – 322,8т.грн.; 



придбано вуличні дитячі та спортивні майданчики – 354,4т.грн.; поповнено 

статутний капітал КП 303,7т.грн. (ЖЕК 115,3т.грн., КП «Благоустрій» - 188,5т.грн.); 

проведено реконструкцію вуличного освітлення в с.Наумівка -168,3т.грн.; 

виготовлено ПКД на капітальний ремонт вулиць Вокзальна та Дудка – 146,7т.грн.; 

придбано 2 кисневі концентрати – 81,0т.грн.; ПКД на реконструкцію КНС – 

70,0тис.грн.; придбано проектор та мультимедійний комплект для МЦ «КУБ» - 

43,0т.грн.; поповнено бібліотечний фонд – 30,0т.грн.; ноутбук для районної ради 

ветеранів – 20,0т.грн. 

З міського бюджету передані наступні міжбюджетні трансферти: до 

державного бюджету:  реверсна дотація в сумі 6433,9тис.грн.; субвенція з місцевого 

бюджету державного бюджету на виконання програм соціально – економічного 

розвитку регіонів в сумі 121,5тис.грн. (пожежники 61,5т.грн. та поліції 60,0т.грн); 

до обласного бюджету – 1396,9тис.грн. для співфінансування придбання шкільних 

автобусів; до районного бюджету: інша субвенція в сумі 280,0тис.грн. 

На виконання програми «Власний дім» спрямовано 45,0т.грн. та за рахунок 

повернутих фондом коштів видатки склали 41,0тис.грн. 

Тому пропонується проект рішення затвердити звіт про виконання бюджету 

за 2020 рік  по доходах в сумі 195 669,0тис.грн., в тому числі по загальному фонду 

186 518,7тис.грн., по спеціальному – 9 150,3тис.грн.; по видатках в сумі 186 

149,2тис.грн., в тому числі по загальному фонду 153 464,9тис.грн., по спеціальному 

– 32 684,4тис.грн.; по кредитуванню 86,0т.грн. в т.ч. по загальному фонду 45,0т.грн. 

та спеціального фонду в сумі 41,0тис.грн. 

Також пропонується затвердити звіти про виконання бюджетів за 2020 рік 

доєднаних сільських рад, а саме пропонується затвердити: 1) звіт про виконання 

Білошицько-Слобідського сільського бюджету за 2020 рік: по доходах у сумі 1 007 

711,58 гривень, в тому числі по доходах загального фонду сільського бюджету у 

сумі 1 005 791,79 гривень та спеціального фонду сільського бюджету у сумі 1 919,88 

гривень; по видатках у сумі 999 009,01гривень, у тому числі по видатках загального 

фонду міського бюджету у сумі 981 440,01 гривень та спеціального фонду міського 

бюджету у сумі 17 569,60 гривень; 2) звіт про виконання Охрамієвицького 

сільського бюджету за 2020 рік: по доходах у сумі 1 449 715,75 гривень, в тому числі 

по доходах загального фонду сільського бюджету у сумі 1 434 972,12 гривень та 

спеціального фонду сільського бюджету у сумі 14 743,63 гривень; по видатках у 

сумі 1 503 622,91гривень, у тому числі по видатках загального фонду міського 

бюджету у сумі 1 238 772,68 гривень та спеціального фонду міського бюджету у 

сумі 264 850,23 гривень; 3) звіт про виконання Перелюбського сільського бюджету 

за 2020 рік: по доходах у сумі 1 456 767,57 гривень, в тому числі по доходах 

загального фонду сільського бюджету у сумі 1 441 696,19 гривень та спеціального 

фонду сільського бюджету у сумі 15 071,38 гривень; по видатках у сумі 1 210 290,61 

гривень, у тому числі по видатках загального фонду міського бюджету у сумі 1 195 

791,85 гривень та спеціального фонду міського бюджету у сумі 14 498,76 гривень; 

4) звіт про виконання Прибинського сільського бюджету за 2020 рік: по доходах у 



сумі 1 042 532,50 гривень, в тому числі по доходах загального фонду сільського 

бюджету у сумі 1 028 489,27 гривень та спеціального фонду сільського бюджету у 

сумі 14 043,23 гривень; по видатках у сумі 1 44 818,58 гривень, у тому числі по 

видатках загального фонду міського бюджету у сумі 1 022 587,93 гривень та 

спеціального фонду міського бюджету у сумі 22 230,65 гривень; 5) звіт про 

виконання Рибинського сільського бюджету за 2020 рік:  по доходах у сумі  888 

878,77гривень, в тому числі по доходах загального фонду сільського бюджету у 

сумі 859 071,87 гривень та спеціального фонду сільського бюджету у сумі 29 806,90 

гривень; по видатках у сумі 908 206,21 гривень, у тому числі по видатках загального 

фонду міського бюджету у сумі 849 952,65 гривень та спеціального фонду міського 

бюджету у сумі 58 253,56 гривень; 6) звіт про виконання Шишківського сільського 

бюджету за 2020 рік: по доходах у сумі 704 933,10гривень, в тому числі по доходах 

загального фонду сільського бюджету у сумі 704 918,74 гривень та спеціального 

фонду сільського бюджету у сумі 14,36 гривень; по видатках у сумі 595 

681,68гривень, у тому числі по видатках загального фонду міського бюджету у сумі 

593 940,65гривень та спеціального фонду міського бюджету у сумі 1 741,03 гривень. 

Та пропонується затвердити розпорядження міського голови, видані в 

міжсесійний період, а саме з 21 серпня 2020 року по 25 лютого 2021 року. 

Виступили: депутатки-членкині комісій міської ради Михліна Юлія Василівна та 

Пінченко Валентина Василівна, які повідомили, що розпорядженнями, що були 

прийняті в міжсесійний період, затвердження яких пропонується даним проєктом, 

їм, як діловодам загального відділу виконавчого апарату Корюківської міської ради 

надавалася премія. У зв’язку з цим та відповідно до ст.591 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» у них наявний конфлікт інтересів і вони не 

прийматимуть участь у голосуванні. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» більшістю голосів.  

 

Слухали: по третьому питанню порядку денного «Про внесення змін до міських 

програм» начальника фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену 

Іванівну, яка проінформувала присутніх про те, що відповідно до рішень 

виконавчого комітету міської ради від 22 грудня 2020 року № 433 «Про внесення 

змін до міських Програм», від 19 січня 2021 року № 17 «Про внесення змін до 

міської Програми», від 22 лютого 2021 року № 74 «Про внесення змін до 

Комплексної програми профілактики правопорушень на 2019-2021 роки», № 75 

«Про внесення змін до програми «Забезпечення препаратами інсуліну хворих на 

цукровий діабет жителів Корюківської міської ради на 2021-2023 роки», № 76 «Про 

викладення в новій редакції Програми придбання в міську комунальну власність 

Корюківської міської ради земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна 

на 2021 рік» є необхідність внести зміни до Міської програми розвитку житлово-

комунального господарства та благоустрою населених пунктів Корюківської 



міської ради на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням двадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року, а саме 

викласти в новій редакції абзац 7 розділі І. «Загальні положення»: «Корюківська 

територіальна громада почала функціонувати з 01 січня 2017 року. З жовтня 2020 

року до складу Корюківської міської територіальної громади входять такі населені 

пункти: м. Корюківка, села Лебіддя, Трудовик, Бреч, Гуринівка, Лубенець, Нова 

Гуринівка, Озереди, Ховдіївка, Буда, Маховики, Петрова Слобода, Соснівка, 

Шишка, Забарівка, Воловики, Кирилівка, Нова Буда, Наумівка, Андроники, Високе, 

Переділ, Спичувате, Турівка, Рейментарівка, Богдалівка, Гутище, Заляддя, 

Олійники, Довга Гребля, Сядрине, Будище, Самотуги, Тельне, Тютюнниця, 

Костючки, Кугуки, Самсонівка, Сахутівка, Хотіївка, Бешківка, Домашлин, 

Луковець, Верхолісся, Олександрівка, Піски, Бурківка, Савинки, Охрамієвичі, 

Лупасове, Романівська Буда, Рибинськ, с-ще Голубівщина, Журавлева Буда, Лісове, 

Новоселівка, Парастовське, Стопилка, Перелюб, Баляси, Прибинь, Костянтинівка, 

Білошицька Слобода, Майбутнє, Шишківка, Рудня. 

Загалом Корюківська громада нараховує 66 населених пунктів». 

В Програмі «Поводження з твердими побутовими відходами в Корюківській 

міській територіальній громаді на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням 

двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 

року у розділі «І. Загальна характеристика поводження з ТПВ, аналіз існуючих 

проблем» абзац 1 і 3 викласти в новій редакції відповідно, а саме: «В Корюківській 

міській територіальній громаді розташований полігон твердих побутових відходів 

в м.Корюківка та сміттєзвалища в Брецькому, Будянському, Домашлинському, 

Забарівському, Наумівському, Олександрівському, Охрамієвицькому, 

Перелюбському, Прибинському, Рейментарівському, Рибинському, 

Савинківському, Сядринському, Тютюнницькому, Хотіївському старостинських 

округах». 

«Для збирання та тимчасового зберігання відходів використовуються  євро-

контейнери. Контейнери для збирання побутового сміття по місту розміщені на 

асфальтованих площадках в житлових мікрорайонах за адресами: вул. 

Червонохутірська, вул. Чернігівська, вул. З.Космодем’янської, вул. Нова, вул. 

Шевченка, вул. Франка, вул. Бульварна, вул. Зарічна, вул. Індустріальна, вул. 

Дудка, вул. Вокзальна. Всі побутові відходи захоронюються на полігоні ТПВ. На 

полігоні ТПВ виконано обваловку території, дизбар’єр. Об’єкт паспортизовано».  

В «Міській Програмі створення чи коригування містобудівної документації 

та регулювання земельних відносин на 2020-2022 роки», затвердженої рішенням 

тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 грудня 

2019 року № 5-31/VII, у розділі «І. Визначення проблем, на розв’язання яких 

спрямована Програма» абзац 5 викласти в новій редакції: «2020 рік є завершальним 

для адміністративно-територіальної реформи. Враховуючи, що до складу 

Корюківської міської ради з 01 січня 2017 року увійшло 8 сільських рад, з 01 січня 

2020 року 3 сільські ради, з жовтня 2020 року 6 сільських рад та у зв’язку з 



створенням 15 старостинських округів (Брецький, Будянський, Домашлинський, 

Забарівський, Наумівський, Олександрівський, Охрамієвицький, Перелюбський, 

Прибинський, Рейментарівський, Рибинський, Савинківський, Сядринський, 

Тютюнницький, Хотіївський) виникає необхідність створення детальних планів 

території громади з метою передачі (надання) земельних ділянок у власність чи 

користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб». 

В «Програмі підтримки сталого функціонування та модернізації матеріально-

технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території 

Корюківської територіальної громади на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням 

двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 

року: 1) у пункти 4 та 6 Паспорта «Програми підтримки сталого функціонування та 

модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної 

допомоги на території Корюківської територіальної громади на 2019-2021 роки» 

внести зміни, а саме: к пункті 4 слова «КНП Корюківський ЦПМСД» замінити на 

«КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр 

сімейної медицини» Корюківської міської ради»; у пункті 6 слова «Корюківська 

міська рада, КНП «Корюківський ЦПМСД» замінити на «Корюківська міська рада, 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради; 2) 

у розділі «1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма» в 

абзаці 1 слова «КНП «Корюківський ЦПМСД»КРР» замінити на «КНП ЦПМСД 

«Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради»; 3) у розділі 

«4.Фінансове забезпечення Програми та програмні заходи» абзац третій викласти в 

новій редакції «Одержувачем коштів є комунальне некомерційне підприємство 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної 

медицини» Корюківської міської ради.».  

В «Програмі підтримки розвитку вторинної медичної допомоги на території 

Корюківської міської територіальної громади на 2020-2022 роки» слова 

«Комунальне некомерційне підприємство «Корюківська центральна районна 

лікарня Корюківської районної ради Чернігівської області» по тексту програми 

замінити на «Комунальне некомерційне підприємство «Корюківська центральна 

районна лікарня» Корюківської міської ради» у відповідному відмінку. 

Внести зміни до «Програми забезпечення малочисельних та віддалених сіл 

громади товарами першої необхідності та хлібом на 2021-2023 роки», затвердженої 

рішенням другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 

2020 року, а саме Розділ 2. «Загальні положення» викласти в новій редакції:  

«На території громади функціонують села, які на значну відстань віддалені 

від центральної садиби. Станом на 01.01.2021 року в селах проживає мала кількість 

жителів, а саме: в селі Турівка зареєстровано 77 чоловік, з них дітей до шести років 

- 3 та шкільного віку – 11, пенсіонерів 27; в селі Переділ зареєстровано 31 чоловік, 

з них дітей до шести років - 1 та шкільного віку - 6, пенсіонерів – 11; в селі Нова 



Буда – 3 чоловіки (пенсіонери);в селі Новоселівка зареєстровано 32 чоловіки, з них 

шкільного віку – 3, пенсіонерів – 10. 

Відстань від центральної садиби (с. Наумівка) до села Турівка - 5 кілометрів, 

до села Переділ – 6 кілометрів; від центральної садиби (с. Забарівка) до села Нова 

Буда – 6 кілометрів; від центральної садиби (с. Рибинськ) до села Новоселівка – 5 

кілометрів.» 

Внести зміни до Програми «Забезпечення препаратами інсуліну хворих на 

цукровий діабет жителів Корюківської міської ради на 2021-2023 роки», 

затвердженої рішенням другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання 

від 15 грудня 2020 року № 6-2/VIІІ «Про затвердження міських Програм», а саме: у 

пункті 7 паспорту Програми «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього, тис. грн.» цифру «3100,0 тис. грн.» замінити на «3900,0 

тис. грн.»; розділ 5 «Обсяги та джерела Фінансування Програми» викласти в новій 

редакції: «Фінансування Програми здійснюватиметься відповідно до законодавства 

за рахунок коштів бюджету Корюківської міської ради та інших джерел, не 

заборонених законодавством. Орієнтовний обсяг фінансування Програми 

визначається щорічно з урахуванням фінансових можливостей: обсяг ресурсів 

всього 3900,0 тис. грн, в тому числі: міський бюджет: 2021 рік – 700,0 тис.грн, 2022 

рік – 800,0 тис. грн., 2023 рік – 900 тис. грн.». 

Внести зміни до рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20.12.2018 року «Про затвердження міських програм», а саме 

викласти в новій редакції Комплексну програму профілактики правопорушень на 

2019-2021 роки. 

Затвердити в новій редакції Програму придбання в міську комунальну 

власність Корюківської міської ради земельних ділянок та інших об’єктів 

нерухомого майна на 2021 рік. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по четвертому питанню порядку денного «Про затвердження міських 

програм» начальника фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену 

Іванівну, яка проінформувала присутніх про те, що відповідно до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 22 лютого 2021 року № 73 «Про Програми 

Корюківської міської ради» є необхідність затвердити Програму покращення 

матеріально-технічної бази Корюківського РТЦКтаСП, проведення мобілізаційної 

підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням 

військового обов’язку, призовом громадян України на строкову військову службу 

до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2021 рік, та 

Програму призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги на 2021 рік. 



Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх 

щодо даним проєктом рішення виділяються асигнування: по загальному фонду - 1) 

на утримання Корюківської ЦРЛ – 4459,5,0т.грн. (енергоносії 4335,5т.грн., 

навчання студентів 52,5т.грн.., пільгові медикаменти -52,0т.грн); 2) на утримання 

ЦПМСД – 1119,5т.грн. (з/п ФПів – 347,8т.грн., енергоносії – 367,0т.грн., 

медикаменти 400,0т.грн.) 3) на забезпечення хворих препаратами інсуліну – 

70,0т.грн.; 4) на забезпечення надання соціальних послуг – 100,0т.грн.; 5) на 

придбання лічильників води для КП «Убідське» - 50,0т.грн.; 6) на надання субвенції 

державному бюджету на виконання програм по підтримці: пожежної частини – 

60,0т.грн. на придбання спецодягу; поліції 250,0т.грн. ремонт приміщення; 

воєнкомату – 50,0т.грн.; на заробітну плату м/р 600,0т.грн. (відшкодування коштів 

на виплату розрахункових); на придбання дров для  Перелюбської, Прибинської, 

Охрамієвицької та Білошицькр-Слобідської шкіл – 49,5т.грн.; дрібний ремонт вул. 

Чернігівська – 49,9т.грн.; на надання соцпослуг – 100,0т.грн.; по спеціальному 

фонду: 1) на проведення капітального ремонту вул.Дудка 2300,0т.грн.; 2) на ремонт 

приймально-діагностичного відділення (450,0т.грн.) та санвузлів гінекологічного 

відділення (450,0т.грн.); 3) на придбання трактору – 550,0т.грн.; 4) на 

реконструкцію ЗОШ № 1 – 2476,4т.грн.; 5) реконструкцію перехрестя 99,5т.грн.; 6) 

коригування ПКД по будівництву стадіону в ЗОШ № 4 – 28,9т.грн. А також 

спрямовуємо залишок субвенції, що склався на 01.01.2021 на підтримку осіб з 

особливими освітніми потребами в сумі 29,2т.грн. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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 Кукуюк Оксану Леонідівну, яка 

повідомила, що пропонуються пропонується внести зміни в План (Програму) 

соціально – економічного та культурного розвитку Корюківської міської 

територіальної громади на 2021 рік, а саме в тексті Переліку слова: «Державний 

бюджет» замінити словами: «Державний бюджет та інші джерела»; пункти 15 та 45 

Переліку викласти в новій редакції, та доповнити даний Перелік пунктами 51 та 52 



наступного змісту: «п. 15 Реконструкція покрівлі будівлі з утепленням та 

гідроізоляцією, дошкільного навчального закладу №4 «Веселка», м. Корюківка, 

Чернігівській області», «п. 45 Трактор з навісним обладнанням для комунального 

підприємства», «п. 51 Влаштування зупинок громадського транспорту на території 

громади», «п. 52 Реконструкція вулиці Шевченка»; у пункті Переліку «Всього по 

плану (Програмі)» цифри «185852,215», «111564,428», «74287,787» змінити 

цифрами «188645,345», «112164,428», «76480,917». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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 Кукуюк Оксану 

Леонідівну, яка повідомила, що з метою організації та проведення публічних 

закупівель для забезпечення потреб територіальної громад затвердити Положення 

про тендерний комітет Корюківської міської рад та Положення про уповноважену 

особу (осіб) Корюківської міської ради, а також створити тендерний комітет 

Корюківської міської ради у складі: 1) голова тендерного комітету – Кукуюк Оксана 

Леонідівна, начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму 

виконавчого апарату міської ради; 2) заступник голови тендерного комітету – 

Ващенко Іван Олександрович, начальник юридичного відділу - державний 

реєстратор виконавчого апарату міської ради; 3) секретар тендерного комітету – 

Лагодна Діана Олегівна, провідний спеціаліст відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму виконавчого апарату міської ради; 4) члени тендерного 

комітету: - Биков Олександр Миколайович, заступник міського голови з питання 

діяльності виконавчих органів ради; - Бабич Вікторія Сергіївна, головний спеціаліст 

- державний реєстратор виконавчого апарату міської ради; - Лимаренко Ніна 

Петрівна, начальник загального відділу виконавчого апарату міської ради; - Кожема 

Оксана Миколаївна, начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - 

головний бухгалтер виконавчого апарату міської ради. Також, у звязку з пиняттм 

нових положень є необхідність визнати таким, що втратило чинність рішення 

тридцять шостої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 28.05.2020 

року № 4-36/VII «Про затвердження Положення про тендерний комітет та 

уповноважену особу (осіб) Корюківської міської ради». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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» начальника юридичного відділу-державного реєстратора міської ради 

Ващенко Іван Олександрович, який проінформував присутніх про те, що у зв’язку 

зі зміною засновника комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» 

Корюківської міської ради є необхідність затвердити перелік відділень 

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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 

виконавчого апарату міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну, яка 

проінформувала присутніх про те, що з метою реалізації завдань по приватизації 

об’єктів міської комунальної власності Корюківської міської територіальної 

громади в особі Корюківської міської ради у 2021 році, забезпечення надходження 

коштів до міського бюджету, враховуючи рішення другої сесії міської ради 

восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 6-2/VIII «Про затвердження міських 

Програм», рішення вісімнадцятої сесії міської ради сьомого скликання від 15 

листопада 2018 року «Про приватизацію майна міської комунальної власності», 

необхідно затвердити Перелік об’єктів комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади, що підлягають приватизації у 2021 році. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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 виконавчого апарату міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну, яка 

проінформував присутніх про те, що даним рішенням пропонується взяти до відома 

звіти про оцінку майна: приміщення площею 213,3 кв.м. на І-му та ІІ-му поверхах в 

адміністративній будівлі «2 А» та гараж «Б 1» площею 47,5 кв.м., які входять до 

складу 21/100 частки у праві власності на нежитлові будівлі, що перебувають у 

приватній власності гр. Акуленка Д.О., та знаходяться за адресою: Чернігівська 

область, Корюківський район, місто Корюківка, вулиця Вокзальна, будинок 24, 

виконані приватним підприємством «Десна-Експерт-М». Звітом про оцінку майна 

встановлена ринкова вартість об’єкта в розмірі 529 451,00 грн. (п’ятсот двадцять 

дев’ять тисяч чотириста п’ятдесят одна гривня 00 копійок) без урахування ПДВ. 

Також взяти до відома звіт про оцінку майна: гараж «Б 1» площею 47,5 кв.м., який 



входить до складу 21/100 частки у праві власності на нежитлові будівлі, що 

перебуває у приватній власності гр. Акуленка Д.О. та знаходиться за адресою: 

Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Вокзальна, буд. 24. Звітом про оцінку майна 

встановлена ринкова вартість об’єкта в розмірі 38 664,00 грн. (тридцять вісім тисяч 

шістсот шістдесят чотири гривні 00 копійок) без урахування ПДВ. А також 

пропонується затвердити розмір викупної ціни нерухомого майна: 21/100 (двадцять 

однієї сотої) частку у праві власності на нежитлові будівлі, а саме: в 

адміністративній будівлі «2 А» приміщення на І та ІІ поверхах загальною площею 

213,3 кв.м. та гараж «Б 1» площею 47,5 кв.м., які перебувають у приватній власності 

гр. Акуленка Дениса Олександровича на праві приватної власності згідно витягу з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності за № 237710386, сформованого 18.12.2020 року приватним нотаріусом 

Київського міського нотаріального округу Бондар Т.М., (номер запису про право 

власності 39788973), та знаходяться за адресою: Чернігівська область, 

Корюківський район, місто Корюківка, вулиця Вокзальна, будинок 24, у сумі 568 

115,00 грн. (п’ятсот шістдесят вісім тисяч сто п’ятнадцять гривень 00 копійок) без 

урахування ПДВ; Відділу бухгалтерського обліку та звітності здійснити платежі, за 

рахунок коштів міського бюджету, пов’язані з правочином щодо укладення 

договору купівлі-продажу зазначеного в рішенні нерухомого майна: 1) податок з 

доходів фізичних осіб (збір з операцій від купівлі-продажу нерухомого майна) в 

розмірі 5% від вартості викупної ціни – 28 405,75 грн. (двадцять вісім тисяч 

чотириста п’ять гривень 75 копійок); 2) військовий збір (додатковий обов’язковий 

збір для громадян України) в розмірі 1,5% від вартості викупної ціни – 8 521,73 грн. 

(вісім тисяч п’ятсот двадцять одна гривня 23 копійки); 3) збір до Пенсійного фонду 

(збір з операцій придбання (купівлі-продажу) нерухомого майна) в розмірі 1% від 

вартості викупної ціни – 5681,15 грн. (п’ять тисяч шістсот вісімдесят одна гривня 

15 копійок); 4) державне мито за нотаріальне посвідчення договору купівлі-

продажу в розмірі 1% від вартості викупної ціни – 5681,15 грн. (п’ять тисяч шістсот 

вісімдесят одна гривня 15 копійок); 5) послуги нотаріуса за здійснення правочину 

щодо укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна у розмірі 5500,00 грн. 

(п’ять тисяч п’ятсот гривень 00 копійок); перерахувати на рахунок Акуленка 

Дениса Олександровича кошти за нерухомого майна: 21/100 (двадцять однієї сотої) 

частку у праві власності на нежитлові будівлі, а саме: в адміністративній будівлі «2 

А» приміщення на І та ІІ поверхах загальною площею 213,3 кв.м. та гараж «Б 1» 

площею 47,5 кв.м., у розмірі 531 187,52 грн. (п’ятсот тридцять одна тисяча сто 

вісімдесят сім гривень 52 копійки). Юридичному відділу (Ващенко І.О.) 

підготувати документи необхідні для укладення та нотаріального посвідчення 

договору купівлі-продажу 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 



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 

виконавчого апарату міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну, яка 

проінформував присутніх про те, що враховуючи клопотання комунального 

некомерційного підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф» Чернігівської обласної ради від 02.02.2021 року № 113, 

комунального закладу «Чернігівське обласне бюро судово-медичної експертизи» 

від 03.02.2021 року № 04-18/139, комунального медичного закладу «Обласний 

Центр медико-соціальної експертизи» Чернігівської обласної ради від 17.02.2021 

року № 06-20/52, враховуючи зміну власників закладів медицини пропонується 

Внести до додаткового переліку підприємств, установ, організацій, що надають 

соціально важливі послуги населенню Корюківської міської територіальної 

громади, затвердженого рішенням сорокової сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 20 серпня 2020 року № 7-40/VIІ, наступні зміни: 1) змінити 

в додатку до рішення назви закладів медицини, що зазначені за номерами 7 та 8 

відповідно «Комунальне некомерційне підприємство «Корюківська центральна 

районна лікарня» Корюківської міської ради» та «Комунальне некомерційне 

підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр 

сімейної медицини» Корюківської міської ради»; 2) доповнити перелік 

підприємств, установ та організацій, які надають соціально важливі послуги 

населенню Корюківської міської територіальної громади, викладений у додатку до 

рішення, наступники підприємствами, установами і організаціями, а саме: 

Комунальне некомерційне підприємство «Обласний центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф» Чернігівської обласної ради, Комунальний 

медичний заклад «Обласний Центр медико-соціальної експертизи» Чернігівської 

обласної ради, Комунальний заклад «Чернігівське обласне бюро судово-медичної 

експертизи». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по дванадцятому питанню порядку денного «Про передачу в оренду 

майна міської комунальної власності» головного спеціаліста відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіну 

Людмилу Михайлівну, яка проінформував присутніх про те, що враховуючи лист 

Корюківської районної державної адміністрації від 20 січня 2021 року № 01-20/103, 

лист комунального некомерційного підприємства «Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф» Чернігівської обласної ради від 

14.12.2020 року № 05-14/32, лист фінансового відділу Корюківської міської ради 

від 03.02.2021 року № 30/02-06 та акт приймання-передачі нерухомого майна в 

оренду від 04.01.2021 року, комунального закладу «Чернігівське обласне бюро 



судово-медичної експертизи» від 03.02.2021 року № 04-18/138, відповідно до 

Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Постанови 

Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 року № 483 «Деякі питання оренди 

державного та комунального майна», Методики розрахунку та порядку 

використання плати за оренду майна міської комунальної власності, затвердженої 

рішенням тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

17.12.2019 року № 8-31/VII, пропонується передати в оренду без проведення 

аукціону нерухоме майно комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади: 1) майно, що перебуває на балансі Корюківської міської 

ради, а саме: - приміщення загальною площею 71,2 кв.м. в нежитловій будівлі, 

розташоване за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, м. Корюківка, 

вул. Шевченка, буд. 85а; - приміщення загальною площею 27,5 кв.м. на другому 

поверсі в двоповерховій нежитловій будівлі, розташоване за адресою: Чернігівська 

область, Корюківський район, м. Корюківка, вул. Бульварна, буд. 6; - 

одноповерхове нежитлове приміщення – гараж, загальною площею 146,5 кв.м., 

розташоване за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, м. Корюківка, 

вул. Вокзальна, буд. 9А; 2) майно, що перебуває на балансі комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради, а саме: приміщення загальною площею 8,75 кв.м., на І 

поверсі нежитлової будівлі – корпус КНП «Корюківська ЦРЛ», що розташоване за 

адресою: Чернігівська область, Корюківський район, м. Корюківка, вул. Шевченка, 

буд. 101. Також пропонується включити до Переліку другого типу дані об’єкти 

оренди та встановити орендну плату за кожний об’єкт оренди в розмірі 1 гривня в 

рік, і укласти відповідні договори. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тринадцятому питанню порядку денного «Про передачу майна міської 

комунальної власності» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіну Людмилу 

Михайлівну, яка проінформував присутніх про те, що з метою впорядкування 

обліку майна міської комунальної власності, розглянувши клопотання 

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради від 

18.01.2021 року № 26, від 03.02.2021 року № 03-05/53, від 10.02.2021 року № 03-

05/74, інвентаризаційні описи ліквідаційних комісії КП «Відродження» та КП 

«Джерело», пропонується передати з балансу Корюківської міської ради на баланс 

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради та 

закріпити за ним на праві оперативного управління об’єкт нерухомості, а саме: 

амбулаторію загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул. 



Бородавка, буд. 2А, с. Наумівка, Корюківського району Чернігівської області – 

будівництво, загальною вартістю 5 236 462,64 грн. (п’ять мільйонів двісті тридцять 

шість тисяч чотириста шістдесят дві гривень, 64 копійки) та земельну ділянку 

площею 0,3 га кадастровий номер 7422485500:01:002:0194 у сумі 90850,00 

(дев’яносто тисяч вісімсот п’ятдесят гривень 00 копійок); передати з балансу 

комунального підприємства «Джерело» Прибинської сільської ради на баланс, до 

статутного капіталу та в господарське відання комунального підприємства 

«Убідьське» Корюківської міської ради майнові активи на загальну суму 773 202,90 

грн. (сімсот сімдесят три тисячі двісті дві тривні 90 копійок); припинити право 

оперативного управління та передати з балансу комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр 

сімейної медицини» Корюківської міської ради на баланс Корюківської міської 

ради майнові активи на загальну суму 78 842,98 грн. (сімдесят вісім тисяч вісімсот 

сорок дві гривні 98 копійок), згідно додатку 2 до рішення; передати з балансу 

Корюківської міської ради на баланс фінансового відділу Корюківської міської ради 

майнові активи на загальну суму 110 902,18 грн.; внести зміни до пункту 6 рішення 

другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року 

№ 52-2/VIІІ «Про передачу майна міської комунальної власності» замінивши 

загальну суму з «192 157,59 грн. (сто дев’яносто дві тисячі сто п’ятдесят сім гривень 

59 копійок)» на «282 309,41 грн (двісті вісімдесят дві тисячі триста дев’ять гривень 

41 копійка)» та виклавши  додаток 2 рішення в новій редакції; важати таким, що 

втратив чинність пункт 3 рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 15 грудня 2020 року № 52-2/VIІІ «Про передачу майна міської 

комунальної власності». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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 

виконавчого апарату міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну, яка 

проінформував присутніх про те, що є намір Холминської селищної ради передати 

у власність Корюківській міській раді рухоме та нерухоме майно (амбулаторія, 

Транспортний засіб - автомобіль RENAULT DUSTER, малоцінні необоротні 

матеріальні активи, сировина і матеріали та інше), тому даним рішенням 

пропонується надати згоду на таку передачу.  

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 



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 виконавчого апарату міської ради Долбіну Людмилу 

Михайлівну, яка проінформував присутніх про те, що з метою збереження 

системного обліку і ведення єдиної бази даних об’єктів міської комунальної 

власності, за підсумками інвентаризації майна міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади пропонується затвердити переліки 

нерухомого майна, транспортних засобів, об’єктів житлового фонду міської 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по шістнадцятому питанню порядку денного «Про відміну деяких рішень 

Корюківської міської ради» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, 

яка проінформувала присутніх про те, що до Корюківської міської ради надійшли 

заяви громадян з приводу відміну деяких рішень, що стосуються їх особисто, а 

також відповідно норм чинного законодавства пропонується відмінити пункти 

рішень, якими встановлювався термін їх дії, що не відповідає вимогам Закону 

України «Про землеустрій». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сімнадцятому питанню порядку денного «Про прийняття земельних 

ділянок у комунальну власність» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, 

яка проінформувала присутніх про те, що відповідно до наказів Головного 

управління Держгеокадастру у Чернігівській області від 22.01.2021 року № 20-ОТГ, 

від 22.01.2021 № 34-ОТГ та від 04.02.2021 року № 47-ОТГ «Про передачу земельних 

ділянок державної власності у комунальну власність» та актів прийомання-передачі 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення із державної у комунальну 

власність пропонується прийняти у комунальну власність земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 

1005,8546 га, які розташовані за межами населених пунктів на території 

Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 



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 Скибу Тетяну Віталіївну, яка 

проінформувала присутніх про те, що у зв’язку з прийняттям у комунальну 

власність Корюківської міської територіальної громади земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення пропонується внести зміни в діючі договори 

оренди, а саме змінити орендодавця на Корюківську міську територіальну громаду 

в особі Корюківської міської ради. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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 Скибу Тетяну 

Віталіївну, яка проінформувала присутніх про те, що надійшла заява Приватного 

акціонерного товариства «Слов’янські шпалери - КФТП» до Корюківської міської 

ради як до власника щодо надання згоди на передачу в суборенду орендованої 

земельної ділянки комунальної власності площею 0,4641 га, яка розташована по 

вул. Соборна, буд. 241-а в м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської 

області. Кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1192. Категорія 

земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. Цільове використання - для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості. Даним проєктом пропонується надати 

таку згоду. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцятому питанню порядку денного «Про дозвіл на виготовлення 

документації із землеустрою» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, 

яка проінформувала присутніх про заяви фізичних та юридичних осіб щодо надання 

дозволу на виготовлення документації із землеустрою. 

Також вивчивши заяви та додані до них матеріали: Мельничука Олексія 

Олексійовича щодо надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі безоплатно у власність для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (КВЦПЗ 02.01) площею орієнтовно 0,10 га по вул. Паркова в м. Корюківка 

пропонується відмовити у надані такого дозволу у зв’язку з тим, що відповідно до 



Генерального плану м. Корюківка земельна ділянка знаходиться в межах санітарно 

– захисної зони підприємств IV-V класу шкідливості комунальних та 

сільськогосподарських об’єктів, на території з розвитком процесу підтоплення 

(РГВ менше 2,5 м від поверхні) та в межах прокладання проєктної дороги (Проектна 

29). 

Пропонується відмовити Суманєєвій Вікторії Віталіївні у наданні дозволу на 

виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) 

площею орієнтовно 0,10 га по вул. Дудка, 71 в м. Корюківка у зв’язку з тим, що в 

архівному фонді Корюківської міської ради міститься рішення 13 сесії 22 скликання 

Корюківської міської ради від 11 вересня 1997 року «Про приватизацію земельних 

ділянок », яким передано громадянці безкоштовно у приватну власність земельну 

ділянку 0,10 га для обслуговування житлового будинку та господарських будівель 

по вул. Дудка, 71. 

Пропонується відмовити Кротенко Пелагеї Давидівні у наданні дозволу на 

виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 

площею орієнтовно 2,0 га в с. Олександрівка у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельної ділянки. Відповідно до матеріалів інвентаризації на 

зазначеному масиві розміщена спортивна площадка. 

Пропонується відмовити Поташному Сергію Віталійовичу у наданні дозволу 

на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 

площею орієнтовно 2,0 га, що розташована в адміністративних межах Корюківської 

міської ради (за межами населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з 

кадастровим номером 7422488700:05:000:1221 у зв’язку з тим, що дана земельна 

ділянка передбачена для створення громадського пасовища. 

Пропонується відмовити Никифоренко Юлії Леонідівні у наданні дозволу на 

виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 

площею орієнтовно 2,0 га, що розташована в адміністративних межах Корюківської 

міської ради (за межами населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з 

кадастровим номером 7422488700:05:000:1221 у зв’язку з тим, що дана земельна 

ділянка передбачена для створення громадського пасовища. 

Пропонуться відмовити Поташній Вірі Федорівні у наданні дозволу на 

виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 

площею орієнтовно 2,0 га, що розташована в адміністративних межах Корюківської 

міської ради (за межами населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з 

кадастровим номером 7422488700:05:000:1221 у зв’язку з тим, що дана земельна 

ділянка передбачена для створення громадського пасовища. 



Пропонєть відмовити Мелашенко Надії Миколаївні у наданні дозволу на 

виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 

площею орієнтовно 2,0 га, що розташована в адміністративних межах Корюківської 

міської ради (за межами населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з 

кадастровим номером 7422488700:05:000:1221 у зв’язку з тим, що дана земельна 

ділянка передбачена для створення громадського пасовища. 

Відмови у задоволенні заяв громадян передбачені у розробленоиу проєкті 

рішення. 

Виступили: депутат - член комісії Корюківської міської ради Мостович Олег 

Сергійович, який повідомив присутніх, що даним проєктом пропонується надати 

дозвіл йому особисто на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

надання її в оренду на земельну ділянку для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі. У зв’язку з цим та відповідно до ст.591 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» у нього наявний конфлікт інтересів і про те, що 

він не буде приймати участі в голосуванні. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» більшістю голосів.  

 

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 Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про 

заяви фізичних осіб, та додані матеріали стосовно надання дозволів на оформлення 

земельних часток (паїв). 

Також вивчивши заяви та додані до них матеріали пропонується відмовити 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Лілія Агро Плюс» у наданні дозволу 

на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) з подальшою передачею в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею орієнтовно 40,0 га 

та площею орієнтовно 70,0 га, що розташовані в адміністративних межах 

Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), Корюківського району, 

Чернігівської області в зв’язку з тим, що зазначені у клопотанні земельні ділянки 

перебувають в оренді у фізичних та юридичних осіб. 

Пропонується відмовити Бичику Василю Володимировичу у наданні дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до 

протоколу про розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) 

та до проєкту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 



колишньому колективному сільськогосподарському підприємств «Україна», а 

саме: № 223 рілля, у зв’язку з тим, що згідно даних Державного земельного кадастру 

бажана земельна ділянка перебуває у приватній власності 

Відмови у задоволенні заяв громадян передбачені у розробленоиу проєкті рішення 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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 Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала 

присутніх про те, що на підстави відповідних клопотань даним проєктом 

пропонується надати дозвіл Приватному сільськогосподарському підприємству 

«Червоний Маяк» на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

під польовими дорогами, запроєктованими для доступу до земельних ділянок, 

розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення для подальшої 

передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із 

земель колишнього КСП «Лісове», КСП «Нива», КСП ім. Шевченка, КСП 

«Рассвєт», КСП «Димитрова», КСП «Зоря», КСП ім. Леніна, КСП «Рекорд» на 

території Корюківської міської ради, Корюківського району, Чернігівської області 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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 Скибу 

Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про те, що на підставі 

відповідного клопотання пропонується дати дозвіл на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки на якій розташований громадський будинок з 

господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, які належать Товариству 

з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство «Бреч» згідно договору 

купівлі-продажу, серія та номер 835 виданий 04.11.2020 року, для подальшого 

придбання її у власність по вул. Лісового П., 50Б, с. Бреч, площею 0,3220 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422481500:01:000:0207, цільове 

призначення – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови, (КВЦПЗ 03.15.). 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 



Голосували: «за» одноголосно.  

 

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 Скибу Тетяну 

Віталіївну, яка проінформувала присутніх про звернення фізичних та юридичних 

осіб, які мають намір  розірвати або поновити договори оренди землі.  

Виступили: голова постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища Олійник Світлана Олександрівна, яка 

запропонувала поновити з гр. Коворотушею Валерієм Володимировичем договір 

оренди землі терміном на 1 рік. Інших пропозицій не надходило. 
Вирішили:  підтримати пропозицію Олійник С.О. та із внесеними уточненнями 

запропонований проєкт рішення подати на розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, 

яка проінформувала присутніх про те, що у звязку з приєднанням сільських рад до 

Корюківської міської ради пропонується припинити право постійного 

користування земельними ділянками, що перебувають у постійному користуванні 

Відділу культури і туризму Корюківської районної державної адміністрації та 

передати їх у постійне користування відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради, а також у зв’язку з передачею майна міської 

комунальної власності - нежитлові будівлі, у господарське відання КП 

«Благоустрій» Корюківської міської ради, пропонується передати у постійне 

користування КП «Благоустрій» Корюківської міської ради земельну ділянку 

комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель закладів 

комунального обслуговування, що розташована по вул. Шевченка, 87, м. Корюківка 

площею 0,1338 га, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:0924; у 

зв’язку з передачею об’єкта нерухомості – Амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-

санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської 

міської ради, пропонується передати у постійне користування комунальному 

некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

«Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради земельну 

ділянку комунальної власності для будівництва і обслуговування будівель закладів 

охорони здоров’я та соціальної допомоги, що розташована по вул. Бородавка, 2А, 

с. Наумівка площею 0,3000 га, кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:002:0194; у зв’язку з передачею нежитлової будівлі, будинок 

народних традицій та дозвілля, та у зв’язку з передачею нежитлової будівлі, 



дошкільний навчальний заклад «Сонечко» Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради, пропонується передати у постійне користування 

земельні ділянки комунальної власності для будівництва та обслуговування 

будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування площею 0,4867 га з 

кадастровим номером 7422485500:01:002:0017, та для будівництва та 

обслуговування закладів освіти площею 0,5046 га з кадастровим номером 

7422485500:01:001:0020. 

Вирішили: підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх про те, що на підставі 

відповідних заяв громадян пропонується затвердити технічні документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) земельних часток (паїв) та передати сформовані земельні ділянки у 

власність цим заявникам. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала 

присутніх про те, що на підставі відповідної заяви пропонується затвердити 

технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки загальною 

площею 197,7071 га з кадастровим номером 7422482000:06:001:0033, яка перебуває 

в оренді Бондара Віктора Олександровича для ведення фермерського господарства 

(КВЦПЗ 01.02), що розташована на території Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту) Корюківського району, Чернігівської області, на три земельні 

ділянки, а саме: - земельну ділянку площею 193,7071 га для ведення фермерського 

господарства з кадастровим номером 7422482000:06:001:0147, яка розташована на 

території Корюківської міської ради (за межами села Буда) Корюківського району, 

Чернігівської області; - земельну ділянку площею 2,0000 га для ведення 

фермерського господарства з кадастровим номером 7422482000:06:001:0145, яка 

розташована на території Корюківської міської ради (за межами села Буда) 

Корюківського району, Чернігівської області; - земельну ділянку площею 2,0000 га 

для ведення фермерського господарства з кадастровим номером 



7422482000:06:001:0146, яка розташована на території Корюківської міської ради 

(за межами села Буда) Корюківського району, Чернігівської області. 

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» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала 

присутніх про заяви фізичних осіб щодо передачі у приватну власність для ведення 

особистого селянського господарства та для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Корюківської 

міської ради. 

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 Будянського старостинського округу» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про заяви фізичних 

осіб щодо передачі у приватну власність земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства на території Будянського старостинського округу. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по 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, 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 Брецького 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 Домашлинського старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату 

міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про 



клопотання фізичних осіб щодо передачі у приватну власність земельних ділянок 

для ведення особистого селянського господарства та для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території 

Домашлинського 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 Забарівського старостинського округу» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про клопотання 

фізичних осіб щодо передачі у приватну власність земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства та для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Забарівського 

старостинського округу. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять третьому «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Наумівського старостинського округу начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, 

яка проінформувала присутніх про заяви фізичних осіб щодо передачі у приватну 

власність для ведення особистого селянського господарства та для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території 

Наумівського старостинського округу. 

Виступили: депутат - член комісії Корюківської міської ради Савицький Андрій 

Олександрович, який повідомив присутніх, що даним проєктом пропонується 

затвердити йому особисто технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка). У зв’язку з цим та відповідно до ст.591 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у нього наявний конфлікт 

інтересів і він не буде приймати участі в голосуванні. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» більшістю голосів.  

 

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, яка проінформувала присутніх про заяви 

фізичних осіб щодо передачі у приватну власність для ведення особистого 

селянського господарства та для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на території Олександрівського старостинського 

округу. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять п’ятому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Охрамієвицького старостинського округу 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату 

міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про заяви 

фізичних осіб щодо передачі у приватну власність для ведення особистого 

селянського господарства та для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на території Охрамієвицького старостинського 

округу. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять шостому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Перелюбського старостинського округу начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про заяви фізичних 

осіб щодо передачі у приватну власність для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на території Перелюбського старостинського 

округу. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять сьомому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Прибинського старостинського округу начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про заяви фізичних 

осіб щодо передачі у приватну власність для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на території Прибинського старостинського 

округу. 



Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх про звернення 

гр. Владі М.В. щодо затвердження технічної документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі 

загальною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою: село Довга Гребля, вул. Центральна, 5, в адміністративних 

межах Корюківської міської ради Корюківського району, Чернігівської області та 

передачі її у власність. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх про заяви фізичних 

осіб щодо передачі у приватну власність для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на території Рибинського старостинського округу. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх про клопотання фізичних осіб 

щодо передачі у приватну власність земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства на території Савинківського старостинського округу. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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 Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про заяви фізичних 

осіб щодо передачі у приватну власність для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на території Сядринського старостинського 

округу. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по 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 Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про заяви 

фізичних осіб щодо передачі у приватну власність для ведення особистого 

селянського господарства, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, та для індивідуального дачного будівництва на 

території Тютюнницького старостинського округу. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по 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 Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про заяви фізичних 

осіб щодо передачі у приватну власність 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 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 Скибу Тетяну 

Віталіївну, яка проінформувала присутніх про те, що даним проєктом пропонується 

визначити земельні ділянки сільськогосподарського та несільськогосподарського 

призначення комунальної власності, право оренди яких пропонується для продажу 

окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах). 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  



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 Яна Сергіївна, яка проінформувала присутніх про те, що 

розроблено містобудівну документацію «Детальний план території земельної 

ділянки орієнтовною площею 3,7 га для розміщення та експлуатації об’єктів 

деревообробної промисловості в межах населеного пункту по пров. Вокзальному м. 

Корюківка Чернігівської обл. є невід’ємною складовою частиною містобудівної 

документації генерального плану міста Корюківка, розроблений ПП фірма 

«Майстерня архітектора Травки В.А.», та взявши до уваги Протокол громадських 

слухань щодо врахування громадських та приватних інтересів під час розгляду 

пропозицій громадськості при розгляді містобудівної документації від 12.11.2020 

року пропонується затвердити дану містобудівну документацію. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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 Яна 

Сергіївна, яка проінформувала присутніх про те, що з метою визначення 

планувальної організації, функціонального призначення, просторової композиції та 

параметрів забудови земельних ділянок та врахування інтересів територіальної 

громади м. Корюківка, пропонується надати дозвіл на виготовлення детального 

плану території орієнтовною площею 1,8 га по вул. Франка в м. Корюківка 

Чернігівської області для будівництва багатоквартирних житлових будинків та всі 

необхідні організаційні дії. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сорок сьомому питанню порядку денного «Про затвердження на 

посаду» начальника загального відділу Лимаренко Ніну Петрівну, яка 

проінформувала присутніх, що відповідно до Положення про застосування 

контрактної форми трудового договору з керівниками підприємств, установ, 

організацій та закладів, що належать до міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади, затвердженого рішенням тридцять 

шостої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 28 травня 2020 року               

№ 8-36/VIІ «Про застосування контрактної форми трудового договору з 

керівниками підприємств, установ, організацій та закладів, що належать до міської 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади», 



пропонується затвердити Бабича Сергія Володимировича на посаду начальника 

комунального підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради з 02 

лютого 2021 року. 

Виступили: депутат – голова постійної комісії міської ради з питань власності, 

бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку Бабич Сергій 

Володимирович, який повідомив присутніх про те, що даним проєктом рішення 

пропонується затвердити його особисто на посаду начальника КП 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради. У зв’язку з цим та відповідно до 

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

конфлікт інтересів і він не буде приймати участі в голосуванні. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» більшістю голосів.  

 

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 Лимаренко Ніну Петрівну, яка 

проінформувала присутніх, що у зв’язку з необхідністю приведення у відповідність 

до діючих норм законодавства України положень деяких відділів виконавчого 

апарату міської ради, пропонується затвердити такі положення в новій редакції. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

договору про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного 

проєкту» начальника юридичного відділу-державного реєстратора міської ради 

Ващенко Іван Олександрович, який проінформував присутніх про те, що З метою 

укладення договору про співробітництво територіальних громад у формі реалізації 

спільних проєктів, відповідно до Закону України «Про співробітництво 

територіальних громад» пропонується схвалити відповідний договір та доручити 

міському голові Ахмедову Ратану Ратановичу його підписати. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

виконавчого комітету міської ради» начальника юридичного відділу-державного 

реєстратора міської ради Ващенко Іван Олександрович, який проінформував 

присутніх про те, що у зв’язку із кадровими змінами пропонується внести зміни до 

складу виконавчого комітету Корюківської міської ради, а саме слова «Галущенко 



Сергій Володимирович − начальник комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради» замінити словами «Галущенко 

Сергій Володимирович – заступник начальника комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 

Слухали: по п’ятдесят першому питанню порядку денного «Про внесення змін до 

Положення про старосту Корюківської міської ради» начальника юридичного 

відділу-державного реєстратора міської ради Ващенко Іван Олександрович, який 

проінформував присутніх про те, що проєктом рішення пропонується пункт 2.1.2. 

«Староста також», Глави 2.1. «Завдання та повноваження старости», Розділу ІІ. 

«Повноваження старости та організація його роботи» доповнити підпунктами 

такого змісту: «6) забезпечує проведення розподілу земельних ділянок між 

власниками земельних часток (паїв) шляхом жеребкування; 7) оформлює і 

затверджує відповідний протоколу про проведений розподіл земельних ділянок; 8) 

здійснює систематизацію результатів жеребкування для виключення випадків 

задвоєння останніх; 9) зберігає матеріали щодо розподілу земельних ділянок між 

власниками земельних часток (паїв);» Підпункт 6) Пункту 2.1.2. «Староста також», 

Глави 2.1. «Завдання та повноваження старости», Розділу ІІ. «Повноваження 

старости та організація його роботи» вважати відповідно підпунктом 10). Пункт 

2.1.4. «Староста має право», Глави 2.1. «Завдання та повноваження старости», 

Розділу ІІ. «Повноваження старости та організація його роботи» доповнити 

підпунктом 12) наступного змісту: «12) погоджувати табелі обліку робочого часу 

працівників підприємств, установ, організацій та закладів, що належать до 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади, та 

розташовані на території населених пунктів відповідного старостинського округу.». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 

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-державного реєстратора міської ради 

Ващенко Іван Олександрович, який проінформував присутніх про те, що проєктом 

рішення пропонується внести зміни до плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2021 рік, а саме доповнити пунктом 6 «Рішення Корюківської 

міської ради» «Про затвердження порядку присвоєння та зміни поштових адрес 

об’єктам нерухомого майна на території населених пунктів Корюківської міської 



територіальної громади», мета - приведення у відповідність до діючого 

законодавства адресного господарства. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 

Слухали: по п’ятдесят третьому питанню порядку денного «Про внесення змін до 

рішень міської ради» начальника юридичного відділу-державного реєстратора 

міської ради Ващенко Іван Олександрович, який проінформував присутніх про те, 

що проєктом рішення пропонується внести зміни до рішення двадцятої сесії 

сьомого скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження Положення про 

порядок та умови надання громадянам адресної матеріальної допомоги», а саме 

викласти Положення про порядок та умови надання громадянам адресної 

матеріальної допомоги в новій редакції, а також внести зміни до Паспорту 

Програми «Соціальний захист окремих категорій населення на 2019 – 2021 роки», 

а саме пункт 3. Основні напрямки реалізації викласти в новій редакції. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 

Слухали: по п’ятдесят четвертому питанню порядку денного «Про внесення змін 

до рішень міської ради щодо вартості продажу земельних ділянок» начальника 

юридичного відділу-державного реєстратора міської ради Ващенко Іван 

Олександрович, який проінформував присутніх про те, що проєктом рішення 

пропонується внести зміни до рішення восьмої сесії сьомого скликання від 9 

серпня 2017 року «Про збільшення вартості продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення», а саме пункт 1 рішення викласти в 

наступній редакції: «1. У разі продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення встановити відсоток збільшення ціни 

продажу таких ділянок, шляхом збільшення їх вартості, визначеної експертною 

оцінкою, на розмір 1/2 від річного індексу інфляції за рік, що передує року 

продажу, але не більше 10% вцілому.». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 

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

установчих документів» начальника юридичного відділу-державного реєстратора 

міської ради Ващенко Іван Олександрович, який проінформував присутніх про те, 

що проєктом рішення пропонується внести зміни до установчих документів 

комунальних підприємств «Корюківська житлово експлуатаційна контора» та 



«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради, а саме затвердити їх в новій 

редакції. 

Виступили: депутат – голова постійної комісії міської ради з питань власності, 

бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку Бабич Сергій 

Володимирович, з питанням щодо уточнення які саме зміни вносяться до Статуту 

комунального підприємства «Корюківська житлово експлуатаційна контора» 

Корюківської міської ради. Повідомив, що дане питання потребує вивчення та 

запропонував розглянути даний проєкт з усіма уточненнями на сесії міської ради.  

Вирішили: підтримати пропозицію Бабича С.В, та визначитись із запропонованим 

проєктом рішення на сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 

Слухали: по п’ятдесят шостому питанню порядку денного «Про внесення змін до 

установчих документів Центру надання соціальних послуг Корюківської міської 

ради» начальника юридичного відділу-державного реєстратора міської ради 

Ващенко Іван Олександрович, який проінформував присутніх про те, що проєктом 

рішення пропонується внести зміни до Положення про Центр надання соціальних 

послуг Корюківської міської ради, а саме затвердити його в новій редакції та 

затвердити Перелік соціальних послуг, які надаються Центром надання соціальних 

послуг Корюківської міської ради. 

Виступили: депутатка – членкиня комісії Колобашкіна Наталія Миколаївна, яка 

повідомила присутніх, що запропонований перелік соціальних послуг, які 

надаються Центром надання соціальних послуг Корюківської міської ради є 

неповним, тому необхідно вивчити дене питання і відповідно доопрацювати дане 

рішення. Запропонувала розглянути даний проєкт з усіма уточненнями на сесії 

міської ради. 

Вирішили: підтримати пропозицію Колобашкіної Н.М., та визначитись із 

запропонованим проєктом рішення на сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 

Слухали: по п’ятдесят сьомому питанню порядку денного «Про затвердження 

Переліку адміністративних послуг» начальника юридичного відділу-державного 

реєстратора міської ради Ващенко Іван Олександрович, який проінформував 

присутніх про те, що з метою запровадження сучасних форм надання 

адміністративних послуг для можливості отримання усіх або найбільш поширених 

адміністративних послуг, які надаються органами виконавчої влади та 

виконавчими органами Корюківської міської ради даним проєктом рішення 

пропонується затвердити новий Перелік адміністративних послуг, які надаються 

через Відділ надання адміністративних послуг виконавчого апарату Корюківської 

міської ради. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 



Голосували: «за» одноголосно. 

 

 

Головуючий на спільному засіданні  

постійних комісій міської ради  

(секретар міської ради)                   А.ПЛЮЩ 

 
 


