
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 квітня 2021 року 

Час: 10.00 год. - 11.50 год. 

Місце проведення: вул. Шевченка, буд. 60, м. Корюківка, приміщення 

Корюківської районної ради. 

 

Присутні:   Абинашний В’ячеслав Іванович  

Бабич Сергій Володимирович 

Земляний Олег Васильович  

Колобашкіна Наталія Миколаївна 

Купрієнко Леонід Миколайович 

Левченко Олександр Григорович 

Лещенко Світлана Віталіївна 

Милейко Сергій Олександрович 

Михліна Юлія Василівна 

Мостович Олег Сергійович  

Науменко Олександр Дмитрович 

Наумовець Маргарита Василівна  

Олійник Світлана Олександрівна 

Пивовар Сергій Григорович 

Пінченко Валентина Василівна 

Погребна Валентина Андріївна  

Полубень Володимир Володимирович  

Савицький Андрій Олександрович 

Станіславський Максим Ігорович 

Тарасенко Василь Олексійович 

Титенко Ірина Євгенівна 

Шматок Микола Іванович 

 

Відсутні:    Батюк Тетяна Юріївна 

Карасьов Юрій Валентинович 

Погребняк Петро Петрович 



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

Анастасія Вікторівна, перший заступник міського голови Савченко Олександр 

Миколайович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Биков Олександр Миколайович, начальник юридичного відділу-державний 

реєстратор виконавчого апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович, 

головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради 

Хоменко Олена Володимирівна, 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 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, директор Районного комунального спеціалізованого 

лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» Іллюченко Олексій Павлович. 

  

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 спільною пропозицією голів постійних комісій міської ради вести спільне 

засідання доручено секретарю міської ради Плющ Анастасії Вікторівні. Пропозиція 

голів постійних комісій міської ради підтримана одноголосно.  

Головуючим на спільному засіданні постійних комісій Плющ Анастасією 

Вікторівною запропоновано наступний порядок денний, а саме: 

 

Порядок денний: 

 

1.Про звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2021 року. 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

2.Про внесення змін та доповнень до Програми підтримки розвитку вторинної 

медичної допомоги на території Корюківської міської територіальної громади на 

2020-2022 роки. 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 



3.Про внесення змін до міської Програми забезпечення малочисельних та 

віддалених сіл громади товарами першої необхідності та хлібом на 2021-2023 роки. 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

4.Про затвердження Програми фінансової підтримки районного комунального 

спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» на 2021 рік. 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

5.Про внесення змін та доповнень до Програми покращення матеріально-технічної 

бази Корюківського РТЦК та СП, проведення мобілізаційної підготовки місцевого 

значенні та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, 

призовом громадян України на строкову службу до лав Збройних Сил України та 

інших військових формувань на 2021 рік. 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

6.Про шкільне громадське бюджетування в Корюківській міській територіальній 

громаді. 

Інформує: начальник юридичного відділу - державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 

 

7.Про внесення змін до рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/VIII «Про міський бюджет на 2021 рік». 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

8.Про звіт про хід виконання Програми соціальної підтримки учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей-мешканців 

Корюківської міської ради на 2018-2020 роки. 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

9.Про звіт про хід виконання програми «Фінансова підтримка громадських 

організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій населення на 

2018-2020 роки». 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 



10.Про звіт про хід виконання Програми підтримки індивідуального житлового 

будівництва «Власний дім» на 2016-2020 роки. 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

11.Про звіт про хід виконання Програми компенсації затрат КП 

«Корюківкаводоканал» на очистку притоків додаткових вод до системи 

централізованого водовідведення в м. Корюківка на 2020 рік. 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

12.Про звіт про хід виконання Програми організації та проведення громадських 

робіт для населення Корюківської міської ради на 2018-2020 роки. 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

13.Про звіт про хід виконання Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2020 рік. 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

14.Про звіт про хід виконання програми «Забезпечення препаратами інсуліну 

хворих на цукровий діабет жителів Корюківської міської ради на 2020 рік». 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

15.Про звіт про хід виконання програми «Управління майном міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади на 2018-2020 роки». 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

16.Про звіт про хід виконання Програми придбання в міську комунальну власність 

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

для суспільних потреб на 2020 рік. 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

17.Про звіт про хід виконання Програми охорони навколишнього природного 

середовища Корюківської міської ради на 2018-2020 роки. 



Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

18.Про звіт про хід виконання Програми приватизації об’єктів міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади на 2018-2020 роки. 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

19.Про звіт про хід виконання Програми забезпечення малочисельних та віддалених 

сіл громади товарами першої необхідності та хлібом на 2018-2020 роки. 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

20.Про звіт про хід виконання Програми розвитку цивільного захисту на території 

Корюківської міської ради на 2018-2020 роки. 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

21.Про звіт про хід виконання Програми національно-патріотичного виховання на 

2018-2020 роки. 

Інформує: начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради Наумчик Ірина Володимирівна. 

 

22.Про звіт про хід виконання міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей 

Корюківщини на період до 2020 року. 

Інформує: начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради Наумчик Ірина Володимирівна. 

 

23.Про звіт про хід виконання Програми підтримки дітей, батьки яких загинули або 

отримали інвалідність під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, 

у навчальних закладах Корюківської міської ради на 2019-2020 роки. 

Інформує: начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради Наумчик Ірина Володимирівна. 

 

24.Про звіт про хід виконання міської програми «Розвиток фізичної культури та 

спорту на період до 2020 року». 

Інформує: начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради Наумчик Ірина Володимирівна. 

 

25.Про звіт про хід виконання програми «Шкільне харчування» за 2020 рік. 



Інформує: начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради Наумчик Ірина Володимирівна. 

 

26.Про звіт про хід виконання міської програми «Шкільний автобус» на 2017-2020 

роки. 

Інформує: начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради Наумчик Ірина Володимирівна. 

 

27.Про затвердження Положення про Робочу групу з місцевого економічного 

розвитку Корюківської міської територіальної громади. 

Інформує: начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму 

виконавчого апарату міської ради Кукуюк Оксана Леонідівна. 

 

28.Про списання майна міської комунальної власності. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

29.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. 

 

30.Про затвердження Положення про порядок списання майна комунальною 

власністю Корюківської міської територіальної громади. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

31.Про передачу майна міської комунальної власності. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

32.Про оренду майна міської комунальної власності. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

33.Про впорядкування майна комунальної власності. 

Інформує: начальник юридичного відділу - державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 

 

34.Про списання багатоквартирних будинків з балансу Корюківської житлово-

експлуатаційної контори. 



Інформує: начальник юридичного відділу - державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 

 

35.Про прийняття земельних ділянок у комунальну власність. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

36.Про відміну деяких рішень Корюківської міської ради. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

37.Про вилучення, припинення та передачу у користування земельних ділянок. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

38.Про реєстрацію земельних ділянок Корюківської міської ради. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

39.Про внесення змін до діючих договорів оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

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

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

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

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

42.Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

43.Про дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості)земельної частки (паю). 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 



44.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

(паю). 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

45.Про приватизацію земельних ділянок. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

46.Про приватизацію земельних ділянок на території Будянського старостинського 

округу. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

47.Про приватизацію земельних ділянок на території Домашлинського 

старостинського округу. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

48.Про приватизацію земельних ділянок на території Забарівського 

старостинського округу. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

49.Про приватизацію земельних ділянок на території Наумівського 

старостинського округу. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

50.Про приватизацію земельних ділянок на території Олександрівського 

старостинського округу. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

51.Про приватизацію земельних ділянок на території Охрамієвицького 

старостинського округу. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

52.Про приватизацію земельних ділянок на території Перелюбського 

старостинського округу. 



Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

53.Про приватизацію земельних ділянок на території Прибинського 

старостинського округу. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

54.Про приватизацію земельних ділянок на території Рейментарівського 

старостинського округу. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

55.Про приватизацію земельних ділянок на території Рибинського старостинського 

округ. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

56.Про приватизацію земельних ділянок на території Савинківського 

старостинського округу. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

57.Про приватизацію земельних ділянок на території Сядринського 

старостинського округу. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

58.Про приватизацію земельних ділянок на території Тютюнницького 

старостинського округу. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

59.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

60.Про визначення земельної ділянки, право оренди якої пропонується для продажу 

окремим лотом на конкурентних засадах (земельних торгах). 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 



61.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

право власності якої пропонується для продажу на конкурентних засадах 

(земельних торгах). 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

62.Про внесення змін до рішень Корюківської міської ради щодо умов оплати праці 

працівників.  

Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 

63.Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівників 

комунальних закладів охорони здоров’я. 

Інформує: начальник юридичного відділу - державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 

 

64.Про надання дозволу на отримання кредиту та заставу майна міської 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади. 

Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 

 

65.Про внесення змін до установчих документів. 

Інформує: начальник юридичного відділу - державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 

 

66.Про надання дозволу на розроблення детальних планів територій земельних 

ділянок. 

Інформує: начальник відділу архітектури, містобудування та житлово - 

комунального господарства Корюківської міської ради - головний архітектор 

Єрмоленко Яна Сергіївна  

 

67.Про внесення змін до рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого 

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

проектів регуляторних актів на 2021 рік». 

Інформує: начальник юридичного відділу - державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 

 

68.Про звернення Корюківської міської ради до Чернігівської обласної ради щодо 

необхідності розроблення та прийняття Програми «Питна вода».  

Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 

 

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 звіт про виконання міського 

бюджету за І квартал 2021 року» начальника фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук Олену Іванівну, яка проінформувала присутніх про те, що 

даним проєктом пропонується затвердити такий звіт звіт про виконання міського 

бюджету за І квартал 2021 року:   

- по доходах у сумі 53 937,2 тис. гривень, в тому числі по доходах загального 

фонду міського бюджету у сумі 52 717,3 тис. гривень та спеціального фонду 

міського бюджету у сумі 1 219,9 тис. гривень; 

- по видатках у сумі 44 153,8 тис. гривень, у тому числі по видатках загального 

фонду міського бюджету у сумі 39 644,3 тис. гривень та спеціального фонду 

міського бюджету у сумі 4 509,5 тис. гривень; 

- по кредитуванню в сумі 6,8 тис. гривень, в тому числі по спеціальному фонду в 

сумі 6,8 тис. гривень. Даний звіт розглядався на засіданні виконавчого комітету 

міської ради від 19 квітня 2021 року та прийнято відповідне рішення № 170 «Про 

виконання міського бюджету за І квартал 2021 року». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по другому питанню порядку денного «Про внесення змін та доповнень 

до Програми підтримки розвитку вторинної медичної допомоги на території 

Корюківської міської територіальної громади на 2020-2022 роки» начальника 

фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну, яка 

проінформувала присутніх, що даним проєктом пропонується викласти абзац 

перший Розділу 3 «Мета Програми» у наступній редакції: «Метою Програми є 

поліпшення демографічної ситуації, покращення кадрового забезпечення, 

збереження і зміцнення здоров’я населення шляхом підвищення якості та 

ефективності надання медичної допомоги, з пріоритетним напрямом профілактики 

та лікування хронічних неінфекційних та інфекційних захворювань, найбільш 

значущих в соціально-економічному та медико-демографічному плані»; та 

доповнити Розділ 4 «Обґрунтування шляхів та способів розв’язання проблеми» 

після слів «забезпечення медичних закладів лікарями» абзацом такого змісту: 

«забезпечення навчання молоді в медичних університетах за контрактом з оплатою 

їх навчання та навчання фахівців, які мають диплом спеціаліста в інтернатурі». Дані 

зміни були розглянуті на засіданні виконавчого комітету міської ради від 30 березня 

2021 року та прийнято відповідне рішення № 123 «Про внесення змін та доповнень 

до Програми підтримки розвитку вторинної медичної допомоги на території 

Корюківської міської територіальної громади на 2020-2022 роки». 



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 міської 

Програми забезпечення малочисельних та віддалених сіл громади товарами першої 

необхідності та хлібом на 2021-2023 роки» начальника фінансового відділу 

Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну, яка проінформувала присутніх 

про те, що даним проєктом пропонується Розділ 2 «Загальні положення» викласти 

в новій редакції і доповнити перелік іншими населеними пунктами громади в яких 

проживає менше 100 осіб. Дані зміни були розглянуті на засіданні виконавчого 

комітету міської ради від 30 березня 2021 року та прийнято відповідне рішення 122 

«Про внесення змін до міської Програми забезпечення малочисельних та 

віддалених сіл громади товарами першої необхідності та хлібом на 2021-2023 

роки». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по четвертому питанню порядку денного «Про затвердження Програми 

фінансової підтримки районного комунального спеціалізованого 

лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» на 2021 рік» начальника 

фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну, яка 

проінформувала присутніх про те, що даним проєктом пропонується затвердити 

дану програму, основною метою якої є сприяння та забезпечення стабільної роботи 

РКСЛП «Корюківкаліс» шляхом надання фінансової підтримки та поповнення 

статутного фонду відповідно до його функціональних призначень, передбачених 

статутом, та з метою стабілізації його фінансово-господарської діяльності, 

покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню майна, що 

належить до комунальної власності територіальної громади, оновленню 

виробничих потужностей та технічної бази. Орієнтовний обсяг необхідного 

фінансового ресурсу складає 400,0 тис. грн. Дана програма попередньо 

розглядалася на засіданні виконавчого комітету міської ради від 19 квітня 2021 року 

та прийнято відповідне рішення № 171 «Про Програму фінансової підтримки 

районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 

«Корюківкаліс» 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 Про внесення змін та доповнень до Програми покращення 

матеріально-технічної бази Корюківського РТЦК та СП, проведення мобілізаційної 

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

військового обов’язку, призовом громадян України на строкову службу до лав 

Збройних Сил України та інших військових формувань на 2021 рік» начальника 

фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну, яка 

проінформувала присутніх, про те, що даним проєктом пропонується внести зміни 

в пункті 8 Паспорту Програми цифри «100,0 тис.грн.» замінити на «149,9 тис.грн»; 

у абзаці другому Розділу 5 «Фінансове забезпечення Програми» цифри «100,0 

тис.грн.» замінити на «149,9 тис.грн.»; додаток 1 «Заходи Програми покращення 

матеріально-технічної бази Корюківського РТЦК та СП, проведення мобілізаційної 

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

військового обов’язку, призовом громадян України на строкову службу до лав 

Збройних Сил України та інших військових формувань на 2021 рік» викласти в 

новій редакції, що додається. Дані зміни були розглянуті на засіданні виконавчого 

комітету міської ради від 19 квітня 2021 року та прийнято відповідне рішення № 

192 «Про внесення змін та доповнень до Програми покращення матеріально-

технічної бази Корюківського РТЦК та СП, проведення мобілізаційної підготовки 

місцевого значенні та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового 

обов’язку, призовом громадян України на строкову службу до лав Збройних Сил 

України та інших військових формувань на 2021 рік». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по шостому питанню порядку денного «Про шкільне громадське 

бюджетування в Корюківській міській територіальній громаді» начальника 

юридичного відділу-державний реєстратор міської ради Ващенка Івана 

Олександровича, який проінформував присутніх про те, що даним проєктом 

пропонується затвердити міську цільову програму «Шкільний громадський бюджет 

в Корюківській міській територіальній громаді на 2021-2024 роки» та затвердити 

Положення про шкільний громадський бюджет в Корюківській міській 

територіальній. Метою програми є створити протягом 2021-2024 років додаткові 

умови для якісної неформальної освіти учнів ЗЗСО Корюківської міської ради та 

системи співпраці і взаємодії органу місцевого самоврядування та шкільної 

громадськості для активізації молоді. Даний проєкт програми розглядався на 

засіданні виконавчого комітету міської ради від 19 квітня 2021 року та прийнято 

відповідне рішення № 172 «Про програму «Шкільний громадський бюджет в 

Корюківській міській територіальній громаді на 2021-2024 роки». 



Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 
Слухали: по сьомому питанню порядку денного «Про внесення змін до рішення 

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

№ 7-2/VIII «Про міський бюджет на 2021 рік»» начальника фінансового відділу 

Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну, яка проінформувала присутніх 

про те, що даним проєктом пропонується планується виділення додаткових 

асигнувань, а саме : 

- На капітальний ремонт покрівлі даху ДНЗ «Веселка» - 1499,0 тис.грн.; 

- На будівництво стадіону в ЗОШ № 4 – 429,9 тис.грн.; 

- На розроблення схеми теплопостачання – 230,0 тис.грн.; 

- На забезпечення обладнанням ЦНАП – 264,0 тис.грн.: 

- На ремонт скейтмайданчика – 95,0 тис.грн.; 

- На контейнери Корюківській ЖЕК -49,0 тис.грн. 

- На поповнення статутних капіталів КП 928,2 тис.грн., а саме: 

- Корюківкаводоканал - 448,2 тис.грн. (2 насоси, 2 пристрої плавного 

пуску та переносна проливна установка) 

- Корюківкаліс - 400,0 тис.грн. (маніпулятор) 

- Корюківська ЖЕК – 80,0 тис.грн. (теплові лічильники в будинки по вул. 

Шевченка 42 та 50); 

- На ПКД по реконструкції приміщення для розташування для 

мікробіологічної лабораторії з проведення досліджень методом ПЛР в 

Корюківській ЦРЛ–  49,9 тис.грн. 

- Кондиціонер для КУБа – 30,3 тис.грн. 

- Оплата штрафних санкцій ДНЗ «Веселка» - 52,1 тис.грн. 

- Інша субвенція районному бюджету УСЗН для забезпечення виконання 

рішень суду – 15,0 тис.грн. 

- Залишок цільових фондів в сумі 20,0 тис.грн. – придбання саджанців. 

- Залишок екологічного податку в сумі 49,0 тис. грн. – поліпшення 

технічного стану водойм. 

Залишок від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва в сумі  49,9 тис. грн. - на проведення нормативно грошової оцінки. 

Дане питання розглядалося на засіданні виконавчого комітету міської ради 

від 19 квітня 2021 року та прийнято відповідне рішення № 173 «Про внесення змін 

до рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 

2020 року № 7-2/VIII «Про міський бюджет на 2021 рік»». 



Також міський голова Ахмедов Ратан Ратанович проінформував присутніх, що 

після проведення відкритих торгів по об’єкту «Поточний ремонт асфальтного 

покриття доріг комунальної власності по Корюківській ТГ» (ДК 021:2015 «Єдиний 

закупівельний словник» – 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання 

поверхонь). ГБН Г.1-218-182:2011» отримали економію коштів міського бюджету. 

З метою отримання ряду послуг щодо дрібного ремонту автомобільних доріг 

комунальної власності м. Корюківка та нагляду за роботами, контролю за ходом та 

якістю, вартістю і обсягами робіт, дану економію спрямувати на: 

1. Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги комунальної власності              

м. Корюківка вул. Ринкова – вартість орієнтовно 40 тис.грн.; 

2. Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги комунальної власності            

м. Корюківка вул. Вокзальна – вартість орієнтовно 30 тис.грн.; 

3. Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги комунальної власності              

м. Корюківка вул. Шевченка – вартість орієнтовно 30 тис.грн.; 

4. Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги комунальної власності               

м. Корюківка вул. Бульварна– вартість орієнтовно 49 тис.грн.; 

5. Технічний нагляд за роботами, контроль за ходом та якістю, вартістю і 

обсягами робіт по об’єкту: «Поточний ремонт асфальтного покриття доріг 

комунальної власності по Корюківській ТГ» - вартість орієнтовно 48 тис.грн.; 

6. Технічний нагляд за роботами, контроль за ходом та якістю, вартістю і 

обсягами робіт по об’єкту: «Поточний середній ремонт автомобільних доріг 

комунальної власності в м. Корюківка (окремими ділянками)» - вартість 

орієнтовно 48 тис.грн.. 

Орієнтовна вартість всіх послуг становить 245 тис.грн. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по восьмому питанню порядку денного «Про звіт про хід виконання 

Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил, членів їх сімей-мешканців Корюківської міської ради на 2018-2020 

роки» начальника фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену 

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

затвердити відповідний звіт та повідомила, що за час дії Програми до міської ради 

звернення щодо надання одноразової допомоги вищезазначеним категоріям осіб не 

надходили. Дане питання розглядалося на засіданні виконавчого комітету міської 

ради від 30 березня 2021 року та прийнято відповідне рішення № 124 «Про 

виконання Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил, членів їх сімей-мешканців Корюківської міської ради на 

2018-2020 роки». 



Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по дев’ятому питанню порядку денного «Про звіт про хід виконання 

програми «Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів, ветеранів, 

учасників війни та інших категорій населення на 2018-2020 роки»» начальника 

фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну яка 

проінформувала присутніх про те, що даним проєктом пропонується затвердити 

відповідний звіт та повідомила, що фінансове забезпечення Програми 

здійснювалося в межах асигнувань, передбачених у міському бюджеті на 2018-2020 

роки та інших джерел, не заборонених законодавством; використання бюджетних 

коштів погоджувалося з фінансовим відділом міської ради; на виконання Програми 

передбачено коштів усього - 310,0 тис. грн., фактично використано – 293,6 тис.грн.; 

кожного місяця до міської ради надався звіт про фактичне використання коштів. 

Дане питання розглядалося на засіданні виконавчого комітету міської ради від 30 

березня 2021 року та прийнято відповідне рішення № 125 «Про виконання 

Програми фінансової підтримки громадських організацій інвалідів, ветеранів, 

учасників війни та інших категорій населення на 2018-2020 роки». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по десятому питанню порядку денного «Про звіт про хід виконання 

Програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 

2016-2020 роки» начальника фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олену Іванівну, яка проінформував присутніх про те, що даним проєктом 

пропонується затвердити відповідний звіт та повідомила, що протягом 2016-2020 

років Чернігівським обласним Фондом підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі чотирнадцятьом жителям територіальної громади було надано 

кредитів на суму 1 530,0 тис. грн. Дане питання розглядалося на засіданні 

виконавчого комітету міської ради від 30 березня 2021 року та прийнято відповідне 

рішення № 126 «Про виконання Програми підтримки індивідуального житлового 

будівництва «Власний дім» на 2016-2020 роки». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по одинадцятому питанню порядку денного «Про звіт про хід виконання 

Програми компенсації затрат КП «Корюківкаводоканал» на очистку притоків 

додаткових вод до системи централізованого водовідведення в м. Корюківка на 

2020 рік» начальника фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену 



Іванівну, яка проінформував присутніх про те, що даним проєктом пропонується 

затвердити відповідний звіт та повідомила, що у 2020 році на виконання заходів 

Програми з міського бюджету було виділено 650,0 тис.грн., що дало змогу частково 

погасити борг КП «Корюківкаводоканал» перед ПАТ«Слов’янські шпалери-

КФТП». Дане питання розглядалося на засіданні виконавчого комітету міської ради 

від 30 березня 2021 року та прийнято відповідне рішення № 127 «Про виконання 

Програми компенсації затрат КП «Корюківкаводоканал» на очистку притоків 

додаткових вод до системи централізованого водовідведення в м. Корюківка на 

2020 рік». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по дванадцятому питанню порядку денного «Про звіт про хід виконання 

Програми організації та проведення громадських робіт для населення Корюківської 

міської ради на 2018-2020 роки» начальника фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук Олену Іванівну, яка проінформував присутніх про те, що даним 

проєктом пропонується затвердити відповідний звіт та повідомила, що за час дії 

програми з міського бюджету було виділено 346,3 тис. грн. Дане питання 

розглядалося на засіданні виконавчого комітету міської ради від 30 березня 2021 

року та прийнято відповідне рішення № 128 «Про виконання Програми організації 

та проведення громадських робіт для населення Корюківської міської ради на 2018-

2020 роки». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тринадцятому питанню порядку денного «Про звіт про хід виконання 

Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, 

та осіб з їх числа на 2020 рік» начальника фінансового відділу Корюківської міської 

ради Барсук Олену Іванівну, яка проінформував присутніх про те, що даним 

проєктом пропонується затвердити відповідний звіт та повідомила, що у 2020 році 

за рахунок субвенції з обласного бюджету виділені кошти на придбання житла 

дитині, позбавленої батьківського піклування Баглаю Роману Юрійовичу в сумі 

402,225 тис.грн. Дане питання розглядалося на засіданні виконавчого комітету 

міської ради від 30 березня 2021 року та прийнято відповідне рішення № 129 «Про 

виконання Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа на 2020 рік». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 



Слухали: по чотирнадцятому питанню порядку денного «Про звіт про хід 

виконання програми «Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий 

діабет жителів Корюківської міської ради на 2020 рік»» начальника фінансового 

відділу Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну, яка проінформувала 

присутніх про те, що у 2020 році з міського бюджету на фінансування заходів 

Програми виділено 435,2 тис.грн. Дане питання розглядалося на засіданні 

виконавчого комітету міської ради від 30 березня 2021 року та прийнято відповідне 

рішення № 130 «Про виконання Програми «Забезпечення препаратами інсуліну 

хворих на цукровий діабет жителів Корюківської міської ради на 2020 рік»». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по п’ятнадцятому питанню порядку денного «Про звіт про хід виконання 

програми «Управління майном міської комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади на 2018-2020 роки»» начальника фінансового відділу 

Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну, яка проінформувала присутніх 

про те, що загальний обсяг виділених коштів за звітний період склав 2087,7 тис. грн. 

Дане питання розглядалося на засіданні виконавчого комітету міської ради від 30 

березня 2021 року та прийнято відповідне рішення № 131 «Про виконання 

Програми «Управління майном міської комунальної власності Корюківської 

міської територіальної громади на 2018-2020 роки»». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по шістнадцятому питанню порядку денного «Про звіт про хід виконання 

Програми придбання в міську комунальну власність Корюківської міської ради 

земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна для суспільних потреб на 

2020 рік» начальника фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену 

Іванівну, яка проінформувала присутніх про те, що у 2020 році були придбані у 

міську комунальну власність житловий будинок та земельна ділянка на загальну 

суму 322,8 тис. грн. Дане питання розглядалося на засіданні виконавчого комітету 

міської ради від 30 березня 2021 року та прийнято відповідне рішення № 132 «Про 

виконання Програми придбання в міську комунальну власність Корюківської 

міської ради земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна для суспільних 

потреб на 2020 рік». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 



Слухали: по сімнадцятому питанню порядку денного «Про звіт про хід виконання 

Програми охорони навколишнього природного середовища Корюківської міської 

ради на 2018-2020 роки» начальника фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук Олену Іванівну, яка проінформувала присутніх про те, що за час дії 

Програми з міського бюджету виділено 726,5 тис. грн.; за рахунок субвенції з 

обласного бюджету в сумі 851,5 тис. грн. будо проведено реконструкцію КНС та 

каналізаційного колектору в м. Корюківка. Дане питання розглядалося на засіданні 

виконавчого комітету міської ради від 30 березня 2021 року та прийнято відповідне 

рішення № 133 «Про виконання Програми охорони навколишнього природного 

середовища Корюківської міської ради на 2018-2020 роки». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по вісімнадцятому питанню порядку денного «Про звіт про хід виконання 

Програми приватизації об’єктів міської комунальної власності Корюківської 

міської територіальної громади на 2018-2020 роки» начальника фінансового відділу 

Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну, яка проінформувала присутніх 

про те, що на виконання програми у 2019 році було приватизовано чотири об’єкти 

малої приватизації і надійшло до бюджету розвитку коштів - 1700,48 тис грн.; у 

2020 році було приватизовано чотири об’єкти малої приватизації і надійшло до 

бюджету розвитку коштів – 582,0 тис грн. Дане питання розглядалося на засіданні 

виконавчого комітету міської ради від 30 березня 2021 року та прийнто відповідне 

рішення № 134 «Про виконання Програми приватизації об’єктів міської 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади на 2018-2020 

роки». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по дев’ятнадцятому питанню порядку денного «Про звіт про хід 

виконання Програми забезпечення малочисельних та віддалених сіл громади 

товарами першої необхідності та хлібом на 2018-2020 роки» начальника 

фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну, яка 

проінформувала присутніх про те, що загальний обсяг фінансування Програми 

склав 62,3 тис. грн., що дало змогу забезпечити своєчасну доставку хліба та 

хлібобулочних виробів, продуктів першої необхідності в віддалені, малочисельні 

села громади, згідно договору, в кількості та асортименті відповідно до заявок, 

складених на основі фізіологічної потреби і попиту населення. Дане питання 

розглядалося на засіданні виконавчого комітету міської ради від 30 березня 2021 

року та прийнято відповідне рішення № 135 «Про виконання Програми 



забезпечення малочисельних та віддалених сіл громади товарами першої 

необхідності та хлібом на 2018-2020 роки». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцятому питанню порядку денного «Про звіт про хід виконання 

Програми розвитку цивільного захисту на території Корюківської міської ради на 

2018-2020 роки» начальника фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олену Іванівну, яка проінформувала присутніх про те, що за час дії Програми з 

міського бюджету виділено 299,4тис.грн. Дане питання розглядалося на засіданні 

виконавчого комітету міської ради від 30 березня 2021 року та прийнято відповідне 

рішення № 136 «Про виконання Програми розвитку цивільного захисту на території 

Корюківської міської ради на 2018-2020 роки». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» більшістю голосів.  

 

Слухали: по двадцять першому питанню порядку денного «Про звіт про хід 

виконання Програми національно-патріотичного виховання на 2018-2020 роки» 

начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

Наумчик Ірину Володимирівну, яка проінформувала присутніх про те, що на 

реалізацію заходів у 2018 році передбачалось 268,9 тис. грн., використано 255.0 тис. 

грн.; на реалізацію заходів у 2019 передбачалось 291,4 тис. грн., використано  282,1 

тис. грн.; на реалізацію заходів у 2020 році передбачалось 296,4 тис. грн., 

використано 53,0 тис. грн. (зменшення фінансування у зв’язку із карантинними 

заходами). Дане питання розглядалося на засіданні виконавчого комітету міської 

ради від 30 березня 2021 року та прийнято відповідне рішення № 140 «Про 

виконання Програми національно-патріотичного виховання на 2018-2020 роки». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять другому питанню порядку денного «Про звіт про хід 

виконання міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей Корюківщини на 

період до 2020 року» начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради Наумчик Ірину Володимирівну, яка проінформувала 

присутніх про те, що на реалізацію Програми оздоровлення та відпочинку дітей 

Корюківщини на період до 2020 року було використано такі кошти: 2017 рік - 

передбачалось 713,4 тис. грн., використано 418,2 тис. грн.; 2018 рік - передбачалось 

799,7 тис. грн., використано 607,2 тис. грн.; 2019 рік - передбачалось 853,3 тис. грн., 



використано 709,3 тис. грн.; 2020 рік - передбачалось 896,4 тис. грн., використано 

283,7 тис. грн. (зменшення фінансування у зв’язку із карантинними заходами). Дане 

питання розглядалося на засіданні виконавчого комітету міської ради від 30 березня 

2021 року та прийнято відповідне рішення № 138 «Про виконання Програми 

оздоровлення та відпочинку дітей». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять третьому питанню порядку денного «Про звіт про хід 

виконання Програми підтримки дітей, батьки яких загинули або отримали 

інвалідність під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, у 

навчальних закладах Корюківської міської ради на 2019-2020 роки» начальника 

відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради Наумчик 

Ірину Володимирівну, яка проінформувала присутніх про те, що на реалізацію 

Програми було використано такі кошти: 2019 рік - передбачалось 13 770,00 грн., 

використано 10 620,00 грн.; 2020 рік - передбачалось 13 770,00 тис. грн., 

використано 8 700,00 тис. грн. Дане питання розглядалося на засіданні виконавчого 

комітету міської ради від 30 березня 2021 року та прийнято відповідне рішення № 

141 «Про виконання Програми підтримки дітей, батьки яких загинули або отримали 

інвалідність під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, у 

навчальних закладах Корюківської міської ради на 2019-2020 роки». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять четвертому питанню порядку денного «Про звіт про хід 

виконання міської програми «Розвиток фізичної культури та спорту на період до 

2020 року»» начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради Наумчик Ірину Володимирівну, яка проінформувала присутніх про те, 

що у 2018-2020 роках на реалізацію програми передбачено із бюджету міста 1267,3 

тис.грн. Використано - 950 тис.грн. Дане питання розглядалося на засіданні 

виконавчого комітету міської ради від 30 березня 2021 року та прийнято відповідне 

рішення № 137 «Про виконання Програми «Розвиток фізичної культури та спорту 

на період до 2020 року»». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять п’ятому питанню порядку денного «Про звіт про хід 

виконання програми «Шкільне харчування» за 2020 рік» начальника відділу освіти, 



культури, молоді та спорту Корюківської міської ради Наумчик Ірину 

Володимирівну, яка проінформувала присутніх про те, що у 2020 році на реалізацію 

програми передбачено 1316 тис. грн. Використано 1283 тис. грн. Дане питання 

розглядалося на засіданні виконавчого комітету міської ради від 30 березня 2021 

року та прийнято відповідне рішення № 142 «Про виконання Програми «Шкільне 

харчування» за 2020 рік». 

Вирішили: підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять шостому питанню порядку денного «Про звіт про хід 

виконання міської програми «Шкільний автобус» на 2017-2020 роки» начальника 

відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради Наумчик 

Ірину Володимирівну, яка проінформувала присутніх про те, що на реалізацію 

Програми на 2017-2020 роки передбачені кошти 9489,0 тис. грн.: 2017 р. – 754 тис. 

грн., використано - 812,2 тис. грн.; 2018 р. – 2590 тис. грн., використано – 2263,4 

тис. грн.; 2019 р. – 3065 тис. грн., використано – 1132,2 тис. грн.; 2020 р. – 3080 тис. 

грн., використано – 779 тис. грн. Дане питання розглядалося на засіданні 

виконавчого комітету міської ради від 30 березня 2021 року та прийнято відповідне 

рішення № 139 «Про виконання Програми «Шкільний автобус» на 2017-2020 роки». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять сьомому питанню порядку денного «Про затвердження 

Положення про Робочу групу з місцевого економічного розвитку Корюківської 

міської територіальної громади» начальника відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму виконавчого апарату міської ради Кукуюк Оксану 

Леонідівну, яка проінформувала присутніх про те, що з метою планування, 

виконання та регулярного перегляду заходів місцевого економічного розвитку на 

території населених пунктів Корюківської міської територіальної громади задля 

досягнення сталого економічного зростання даним проєктом пропонується 

затвердити Положення про Робочу групу з місцевого економічного розвитку 

Корюківської міської територіальної громади. 

Вирішили: підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять восьмому питанню порядку денного «Про списання майна 

міської комунальної власності» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів 

та комунального майна міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну, яка 



проінформувала присутніх про те, що на адресу сесії міської ради надійшли 

клопотання КП «Корюківкаводоканал» від 18.02.2021 року №№ 43, 44, від 

14.04.2021 року №№76, 77, Центру надання соціальних послуг Корюківської 

міської ради від 01.04.2021 року № 01-06/125, КП «РАМПА» від 12.04.2021 року № 

236/04-21, а також Протокол засідання комісії з упорядкування обліку майна міської 

ради від 12.04.2021 року, технічні висновки ТОВ «ЕКО-САН ПОЛТАВА», 

протокол контролю ТОВ «УНІВЕРС-ТЕХСЕРВІС» від 30.03.3021 року, тому даним 

проєктом рішення пропонується надати дозвіл Комунальному підприємству 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на списання з балансу основних 

засобів в кількості 10 одиниць; надати дозвіл Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради на списання з балансу велосипедів в кількості 9 одиниць; 

надати дозвіл Комунальному підприємству «РАМПА» Корюківської міської ради 

на списання з балансу основних засобів в кількості 2 одиниці; списати з балансу 

Корюківської міської ради основні засоби в кількості 21 одиниця. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять дев’ятому питанню порядку денного «Про внесення змін до 

переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі 

послуги» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну, яка проінформувала присутніх про те, 

що на адресу сесії міської ради надійшли клопотання громадської організації 

«Спортивний клуб «Сила» від 23.03.2021 року № 1, Корюківського районного 

громадського благодійного фонду «Здоров’я» від 06.04.2021 року №16, КНП 

«Чернігівська обласна лікарня» від 08.04.2021 року № 3-04/973, тому даним 

проєктом рішення пропонується внести зміни 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, доповнивши його даними підприємствами. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцятому питанню порядку денного «Про затвердження Положення 

про порядок списання майна комунальною власністю Корюківської міської 

територіальної громади» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну, яка 

проінформувала присутніх про те, що з метою встановлення єдиних вимог до 

порядку списання майна міської комунальної власності даним проєктом рішення 

пропонується затвердити нове Положення про порядок списання майна 



комунальної власності Корюківської міської територіальної громади та визнати 

попереднє таким, що втратило чинність. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять першому питанню порядку денного «Про передачу майна 

міської комунальної власності» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів 

та комунального майна міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну, яка 

проінформувала присутніх про те, що з метою впорядкування обліку майна міської 

комунальної власності даним проєктом рішення пропонується здійснити дане 

впорядкування між Корюківською міською радою та комунальними 

підприємствами ради.  

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять другому питанню порядку денного «Про оренду майна 

міської комунальної власності» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів 

та комунального майна міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну, яка 

проінформувала присутніх про те, що на адресу сесії міської ради надійшли 

клопотання КНП «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської 

ради від 07.04.2021 року №03-05/308, від 14.04.2021 року № 03-05/354, лист 

комунального закладу «Чернігівське обласне бюро судово-медичної експертизи» 

від 03.02.2021 року № 04-18/138, звернення Північно-Східного міжрегіонального 

управління міністерства юстиції (м. Суми) від 21.04.2021 року № 11017/12.8/8/21 

щодо оренди майна міської комунальної власності, тому даним проєктом 

пропонується укласти з комунальним закладом «Чернігівське обласне бюро судово-

медичної експертизи» договір оренди комунального майна про оренду приміщення 

площею 8,75 кв.м., на І поверсі нежитлової будівлі – корпус КНП «Корюківська 

ЦРЛ», що розташована за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, 

м. Корюківка, вул. Шевченка, буд. 101, під кабінет лікаря судово-медичного 

експерта, терміном на 5 років, з річною орендною платою одна гривня; продовжити 

без аукціону договір оренди нерухомого майна від 17.06.2015 року укладений з 

громадською організацією «Спортивний клуб «Сила» про погодинну оренду 

приміщення підвалу загальною площею 89,0 кв.м. під педіатричним відділенням 

нежитлової будівлі - корпус КНП «Корюківська ЦРЛ», терміном на 5 років, з 

річною орендною платою одна гривня; передати в оренду без проведення аукціону 

нерухоме майно комунальної власності Корюківської міської територіальної 

громади, а саме: приміщення загальною площею 121,8 кв.м. на другому поверсі 



двоповерхової нежитлової будівлі, розташованої за адресою: Чернігівська область, 

Корюківський район, м. Корюківка, вул. Вокзальна, буд. 8а. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять третьому «Про впорядкування майна комунальної власності» 

начальника юридичного відділу - державний реєстратор виконавчого апарату 

міської ради Ващенка Івана Олександровича, який проінформував присутніх про те, 

що на виконання рішення Корюківського районного суду по справі №736/90/21 від 

23 лютого 2021 року даним проєктом рішення пропонується виключити з переліку 

комунального майна Корюківської міської територіальної громади об’єкт, а саме 

частину приміщення картоплесховища (1988 року побудови), що розташоване за 

адресою: Чернігівська область, Корюківський район, село Сахутівка, вулиця 

Шевченка, 61В; зняти з балансу Комунального підприємства «Убідьське» 

Корюківської міської ради об’єкт, а саме частину приміщення картоплесховища 

(1988 року побудови), що розташоване за адресою: Чернігівська область, 

Корюківський район, село Сахутівка, вулиця Шевченка, 61В; виключити із 

статутного капіталу Комунального підприємства «Убідьське» Корюківської міської 

ради об’єкт, а саме частину приміщення картоплесховища (1988 року побудови), 

що розташоване за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, село 

Сахутівка, вулиця Шевченка, 61В. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» більшістю голосів.  

 

Слухали: по тридцять четвертому питанню порядку денного «Про списання 

багатоквартирних будинків з балансу Корюківської житлово-експлуатаційної 

контори» начальника юридичного відділу - державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради Ващенка Івана Олександровича, який проінформував 

присутніх про те, що у зв’язку зі створенням на території населених пунктів 

Корюківської міської територіальної громади об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків даним проєктом рішення пропонується надати дозвіл 

Корюківській житлово-експлуатаційній конторі на списання з балансу 

багатоквартирних будинків в м. Корюківка за адресами: вул. Слов’янська, 2, вул. 

Слов’янська, 4, вул. Бульварна, 1, вул. Бульварна, 8, вул. Шевченка, 115. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 



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

земельних ділянок у комунальну власність» головного спеціаліста відділу 

земельних ресурсів та комунального майна міської ради Хоменко Олену 

Володимирівну, яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши наказ 

Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області від 25.03.2021 року 

№ 86-ОТГ «Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну 

власність», акт прийому-передачі земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення із державної у комунальну власність, даним проєктом пропонується 

прийняти у комунальну власність земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення державної власності загальною площею 219,5264 га, що 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 тридцять шостому питанню порядку денного «Про відміну деяких 

рішень Корюківської міської ради» головного спеціаліста відділу земельних 

ресурсів та комунального майна міської ради Хоменко Олену Володимирівну, яка 

проінформувала присутніх про те, що розглянувши заяви громадян та додані до них 

документи, для реалізації останнім свого права на приватизацію земельних ділянок, 

даним проєктом рішення пропонується ввнести зміни до деяких рішень, що були 

прийняті сільськими радами, що доєдналися до Корюківської міської ради.. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять сьомому питанню порядку денного «Про вилучення, 

припинення та передачу у користування земельних ділянок» головного спеціаліста 

відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Хоменко Олену 

Володимирівну, яка проінформувала присутніх про те, що на адресу сесії міської 

ради надійшли звернення Кир’яна Сергія Володимировича, КП 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради та додані до них матеріали щодо 

вилучення земельних ділянок, зміни користувача земельних ділянок шляхом 

припинення та прийняття на праві постійного користування останніх. Даним 

проєктом рішення пропонується зробити такі зміни. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять восьмому питанню порядку денного «Про реєстрацію 

земельних ділянок Корюківської міської ради» головного спеціаліста відділу 



земельних ресурсів та комунального майна міської ради Хоменко Олену 

Володимирівну, яка проінформувала присутніх про те, що у зв’язку з утворенням в 

результаті поділу земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

комунальної власності площею 6,4717 га з кадастровим номером 

7422489200:06:000:0111 нової земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення площею 0,2143 га з кадастровим номером 7422489200:06:000:0124, 

даним проєктом рішення пропонується здійснити державну реєстрацію права 

комунальної власності за Корюківською міською територіальною громадою в особі 

Корюківської міської ради. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять дев’ятому питанню порядку денного «Про внесення змін до 

діючих договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

комунальної власності» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Хоменко Олену Володимирівну, яка 

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

власність Корюківської міської територіальної громади земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення виникла необхідність привести у 

відповідність діючі договори оренди землі, що були укладені на ці земельні ділянки 

з Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області. Тому даним 

проєктом рішення пропонується внести відповідні зміни в такі договори та укласти 

з орендарями відповідні додаткові угоди. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сороковому питанню порядку денного «Про внесення змін до деяких 

рішень міської ради із земельних питань» головного спеціаліста відділу земельних 

ресурсів та комунального майна міської ради Хоменко Олену Володимирівну, яка 

проінформувала присутніх про те, що на адресу сесії міської ради надійшла заява 

Бондаренка Олександра Дмитровича щодо внесення змін до рішення четвертої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 25.02.2021 року № 20-4/VIІI 

«Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою», а саме: слова з пункті 

3 зазначеного рішення «Бондаренку Олександру Дмитровичу площею орієнтовно 

2,00 га, що розташована за адресою: с. Верхолісся» виключити; доповнити пункт 4 

зазначеного рішення абзацом наступного змісту «Дати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту Корюківської 

міської ради для подальшої передачі її безоплатно у власність для ведення 

особистого селянського господарства, (КВЦПЗ 01.03.) Бондаренку Олександру 



Дмитровичу площею орієнтовно 1,2141 га, що розташована в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), за рахунок 

земельної ділянки з кадастровим номером 7422480500:04:000:0906». Самец це і 

пропонується даним проєктом. Також у зв’язку з виникненням суспільної 

необхідності щодо створення громадського пасовища та враховуючи зменшення 

кількості великої рогатої худоби на території Будянського старостинського округу 

даним проєктом також пропонується внести зміни до рішення тридцять першої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 року № 39-31/VІI «Про 

створення громадського пасовища», а саме, пункт 1 даного рішення викласти в 

новій редакції:«1. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для створення громадського пасовища площею 26,4261 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422482000:06:002:0124 за рахунок земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення, що розташована на 

території Корюківської міської ради (за межами населеного пункту села Буда), 

Корюківського району, Чернігівської області.». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сорок першому питанню порядку денного «Про розірвання та 

поновлення договорів оренди (суборенди) землі» головного спеціаліста відділу 

земельних ресурсів та комунального майна міської ради Хоменко Олену 

Володимирівну, яка проінформувала присутніх про те, що на адресу сесії міської 

ради надійшли заяви фізичних і юридичних осіб, щодо необхідності припинити у 

зв’язку зі зміною власника земельної ділянки або розірвати у зв’язку із 

витребуванням земельної частки(паю) в натурі (на місцевості) діючі договори 

оренди. Даним проєктом пропонується припинити або розірвати діючі договори 

оренди та укласти з орендодавцями земельних ділянок відповідні додаткові угоди. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сорок другому питанню порядку денного «Про дозвіл на виготовлення 

документації із землеустрою» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Хоменко Олену Володимирівну, яка 

проінформувала присутніх про те, що на адресу сесії міської ради надійшли заяви 

фізичних та юридичних осіб щодо надання дозволу на виготовлення документації 

із землеустрою. Даним проєктом рішення пропонується надати такий дозвіл. 

Також вивчивши заяви та додані до них матеріали: Корюки Надії Михайлівні 

щодо надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі безоплатно у власність для ведення особистого 



селянського господарства, (КВЦПЗ 01.03.) площею орієнтовно 2,00 га по вул. 

Садова в м. Корюківка. Пропонується відмовити даній громадянці у зв’язку з тим, 

що згідно з Генеральним планом та зонінгом м. Корюківка дана земельна ділянка 

відноситься до зони Ж-1П (зона садибної забудови перспективна), території 

резервні під садибну житлову забудову. 

Пропонується відмовити Ковальчук Людмилі Володимирівні у наданні 

дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського 

господарства, (КВЦПЗ 01.03.) площею орієнтовно 0,04 га по вул. Паркова в 

м. Корюківка у зв’язку з тим, що згідно з Генеральним планом та зонінгом 

м. Корюківка дана земельна ділянка відноситься до зони Ж-1 (зона садибної 

забудови). 

Пропонується відмовити Шкурку Анатолію Володимировичу у наданні 

дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського 

господарства, (КВЦПЗ 01.03.) площею орієнтовно 0,10 га по вул. Єсеніна в 

м. Корюківка у зв’язку з тим, що згідно з Генеральним планом та зонінгом 

м. Корюківка дана земельна ділянка відноситься до зони Ж-1 (зона садибної 

забудови). 

Пропонується відмовити Баглаю Віктору Борисовичу 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 7422480500:04:000:0864 у зв’язку з тим, що дана земельна 

ділянка передбачена для продажу на конкурентних засадах (земельних торгах). 

Пропонується відмовити Томащук Ірині Віталіївні у наданні дозволу на 

виготовлення проекту 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 0,25 га по вул. Шкільна в с. Бреч у зв’язку з розташуванням 

бажаної земельної ділянки у зоні перспективної забудови на яку в обов’язковому 

порядку виконуються детальні плани території (ДПТ). 

Виступили: депутатки - членкині комісій Корюківської міської ради Погребна 

Валентина Андріївна та Михліна Юлія Василівна, які повідомили присутніх, що 

даним проєктом пропонується надати дозвіл їх близьким особам на розробку 

документації із землеустрою. 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 будуть приймати участі в голосуванні. 



Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» більшістю голосів.  

 

Слухали: по сорок третьому питанню порядку денного «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

(паю)» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олену Володимирівну, яка проінформувала присутніх про те, 

що на адресу сесії міської ради надійшли заяви фізичних осіб стосовно надання 

дозволів на оформлення земельних часток (паїв). Даним проєктом рішення 

пропонується надати такий дозвіл.  

Також пропонується дати дозвіл СФГ «Урожай» на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) за рахунок не витребуваних земельних ділянок 

(земельних часток (паїв)) для подальшого оформлення права оренди для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею орієнтовно 29,0431 га. 

Земельні ділянки розташовані за межами населеного пункту села Бреч, 

Корюківського району, Чернігівської області. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сорок четвертому питанню порядку денного «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради 

Хоменко Олену Володимирівну, 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 сорок п’ятому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Хоменко Олену Володимирівну, яка 

проінформувала присутніх про те, що на підставі заяв фізичних осіб та доданих до 



них документів даним проєктом пропонується затвердити документації із 

землеустрою та передати у приватну власність даним громадянам земельні ділянки 

на території м. Корюківка 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 сорок шостому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Будянського старостинського округу» головного 

спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради 

Хоменко Олену Володимирівну, яка проінформувала присутніх про те, що на 

підставі заяв фізичних осіб та доданих до них документів даним проєктом 

пропонується затвердити документації із землеустрою та передати у приватну 

власність даним громадянам земельні ділянки на території Будянського 

старостинського округу 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 сорок сьомому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Домашлинського старостинського округу» 

головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Хоменко Олену Володимирівну, яка проінформувала присутніх про те, що на 

підставі заяви фізичної особи Верещако Дарії Володимирівни та доданих до неї 

документів даним проєктом пропонується затвердити документації із землеустрою 

та передати у приватну власність заявниці земельну ділянку на території 

Домашлинського старостинського округу для ведення особистого селянського 

господарства. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» більшістю голосів.  

 

Слухали: по сорок восьмому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Забарівського старостинського округу» головного 

спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради 

Хоменко Олену Володимирівну, яка проінформувала присутніх про те, що на 

підставі заяв фізичних осіб та доданих до них документів даним проєктом 

пропонується затвердити документації із землеустрою та передати у приватну 



власність даним громадянам земельні ділянки на території Забарівського 

старостинського округу для ведення особистого селянського господарства та для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на території Корюківської міської ради. 

Виступили: депутатка - членкиня комісії Корюківської міської ради Погребна 

Валентина Андріївна, яка повідомила присутніх, що даним проєктом пропонується 

затвердити документації із землеустрою та передати у власність земельні ділянки її 

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

місцеве самоврядування в Україні» у неї наявний конфлікт інтересів і вона 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 дев’ятому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Наумівського старостинського округу» головного 

спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради 

Хоменко Олену Володимирівну, яка проінформувала присутніх про те, що на 

підставі заяв фізичних осіб та доданих до них документів даним проєктом 

пропонується затвердити документації із землеустрою та передати у приватну 

власність даним громадянам земельні ділянки на території Наумівського 

старостинського округу 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 п’ятдесятому питанню порядку «Про приватизацію земельних ділянок 

на території Олександрівського старостинського округу» головного спеціаліста 

відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Хоменко Олену 

Володимирівну, яка проінформувала присутніх про те, що на підставі заяв фізичних 

осіб та доданих до них документів даним проєктом пропонується затвердити 

документації із землеустрою та передати у приватну власність даним громадянам 

земельні ділянки на території Олександрівського старостинського округу для 

ведення особистого селянського господарства. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 

Слухали: по п’ятдесят першому питанню порядку денного ««Про приватизацію 

земельних ділянок на території Охрамієвицького старостинського округу» 



головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Хоменко Олену Володимирівну, яка проінформувала присутніх про те, що на 

підставі заяв фізичних осіб та доданих до них документів даним проєктом 

пропонується затвердити документації із землеустрою та передати у приватну 

власність даним громадянам земельні ділянки на території Охрамієвицького 

старостинського округу для ведення особистого селянського господарства. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 

Слухали: по п’ятдесят другому питанню порядку денного ««Про приватизацію 

земельних ділянок на території Перелюбського старостинського округу» головного 

спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради 

Хоменко Олену Володимирівну, яка проінформувала присутніх про те, що на 

підставі заяв фізичних осіб та доданих до них документів даним проєктом 

пропонується затвердити документації із землеустрою та передати у приватну 

власність даним громадянам земельні ділянки на території Перелюбського 

старостинського округу 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 п’ятдесят третьому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Прибинського старостинського округу» головного 

спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради 

Хоменко Олену Володимирівну, яка проінформувала присутніх про те, що на 

підставі заяв фізичних осіб та доданих до них документів даним проєктом 

пропонується затвердити документації із землеустрою та передати у приватну 

власність даним громадянам земельні ділянки на території Прибинського 

старостинського округу 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 п’ятдесят четвертому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Рейментарівського старостинського округу» 

головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Хоменко Олену Володимирівну, яка проінформувала присутніх про те, що на 



підставі заяв фізичних осіб та доданих до них документів даним проєктом 

пропонується затвердити документації із землеустрою та передати у приватну 

власність даним громадянам земельні ділянки на території Рейментарівського 

старостинського округу для 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 п’ятдесят п’ятому «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Рибинського старостинського округу» головного спеціаліста відділу земельних 

ресурсів та комунального майна міської ради Хоменко Олену Володимирівну, яка 

проінформувала присутніх про те, що на підставі заяв фізичних осіб та доданих до 

них документів даним проєктом пропонується затвердити документації із 

землеустрою та передати у приватну власність даним громадянам земельні ділянки 

на території Рибинського старостинського округу 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 п’ятдесят шостому «Про приватизацію земельних ділянок на 

території Савинківського старостинського округу» головного спеціаліста відділу 

земельних ресурсів та комунального майна міської ради Хоменко Олену 

Володимирівну, яка проінформувала присутніх про те, що на підставі заяв 

фізичних осіб та доданих до них документів даним проєктом пропонується 

затвердити документації із землеустрою та передати у приватну власність даним 

громадянам земельні ділянки на території Савинківського старостинського округу 

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 п’ятдесят сьомому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Сядринського старостинського округу» головного 

спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради 

Хоменко Олену Володимирівну, яка проінформувала присутніх про те, що на 

підставі заяв фізичних осіб та доданих до них документів даним проєктом 

пропонується затвердити документації із землеустрою та передати у приватну 



власність даним громадянам земельні ділянки на території Сядринського 

старостинського округу 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 п’ятдесят восьмому итанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Тютюнницького старостинського округу» 

головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Хоменко Олену Володимирівну, яка проінформувала присутніх про те, що на 

підставі заяв фізичних осіб та доданих до них документів даним проєктом 

пропонується затвердити документації із землеустрою та передати у приватну 

власність даним громадянам земельні ділянки на території Тютюнницького 

старостинського округу 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 п’ятдесят дев’ְятому питанню порядку денного «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки для передачі у комунальну власність» головного спеціаліста 

відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Хоменко Олену 

Володимирівну, яка проінформувала присутніх про те, що даним проєктом 

пропонується затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

загальною площею 0,1830 га, яка передається у комунальну власність 

Корюківській міській раді для будівництва та обслуговування будівель органів 

державної влади та місцевого самоврядування (КВЦПЗ 03.01.), що розташована за 

адресою: м. Корюківка, вул. Вокзальна, 9, Корюківського району, Чернігівської 

області. Кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1417. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 

Слухали: по шістдесятому питанню порядку денного «Про визначення земельної 

ділянки, право оренди якої пропонується для продажу окремим лотом на 

конкурентних засадах (земельних торгах)» головного спеціаліста відділу 

земельних ресурсів та комунального майна міської ради Хоменко Олену 



Володимирівну, яка проінформувала присутніх про те, що враховуючи дані 

містобудівної документації «Генеральний план, план зонування м. Корюківка, 

Чернігівської області», даним проєктом пропонується визначити земельну ділянку 

несільськогосподарського призначення комунальної власності площею орієнтовно 

0,35 га в м. Корюківка, вул. Франка, Чернігівської області, право оренди якої 

пропонується для продажу окремим лотом на конкурентних засадах (земельних 

торгах) для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

(02.03), Замовити розробку проєкту землеустрою щодо відведення даної земельної 

ділянки та укласти договір про надання послуг для підготовки лотів до продажу 

права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) із виконавцем робіт. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 
Слухали: по шістдесят першому питанню порядку денного «Про затвердження 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки право власності якої 

пропонується для продажу на конкурентних засадах (земельних торгах)» головного 

спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради 

Хоменко Олену Володимирівну, яка проінформувала присутніх про те, що даним 

проєктом пропонується затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки загальною площею 1,3000 га, право власності якої пропонується для 

продажу на конкурентних засадах (земельних торгах), для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02.), кадастровий 

номер 7422410100:01:001:1586, за адресою: пров. Вокзальний, 26Б, м. Корюківка, 

Чернігівської області, за рахунок земель не наданих у власність або користування в 

межах населених пунктів Корюківської міської ради; виконавчому апарату 

Корюківської міської ради зареєструвати право комунальної власності на земельну 

ділянку, зазначену в пункті 1 даного рішення, за Корюківською міською 

територіальною громадою в особі Корюківської міської ради згідно вимог чинного 

законодавства; дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної 

загальною площею 1,3000 га, право власності якої пропонується для продажу на 

конкурентних засадах (земельних торгах), для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02.), кадастровий номер 

7422410100:01:001:1586, за адресою: пров. Вокзальний, 26Б, м. Корюківка, 

Чернігівської області. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно. 



Слухали: по шістдесят другому питанню порядку денного «Про внесення змін до 

рішень Корюківської міської ради щодо умов оплати праці працівників» міського 

голову Ахмедова Ратана Ратановича, який проінформував присутніх про те, що 

даним проєктом рішення пропонується внести зміни до рішення першої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Положення про 

виконавчий апарат міської ради та умови оплати праці її працівників» від 02.12.2020 

року № 14-1/VIІІ, а саме викласти пункт 3.8.1. Положення про умови оплати праці 

та матеріальне стимулювання (преміювання) працівників виконавчого апарату 

Корюківської міської ради та її виконавчих органів в наступній редакції: «3.8.1. 

Преміювання секретаря міської ради за особистий вклад в загальні результати 

роботи здійснюється щомісяця протягом здійснення ним повноважень в розмірі 135 

відсотків посадового окладу, в межах видатків, затверджених на оплату праці та 

економії фонду оплати праці»; внести зміни до рішення першої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання «Про умови оплати праці Корюківського міського 

голови та секретаря міської ради» від 02.12.2020 року № 7-1/VIІІ, а саме викласти 

пункт 2.5. рішення в наступній редакції: «2.5. Здійснювати преміювання секретаря 

міської ради за особистий вклад в загальні результати роботи щомісяця протягом 

здійснення ним повноважень в розмірі 135 відсотків посадового окладу в межах 

видатків, затверджених на оплату праці та економії фонду оплати праці». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 
Слухали: по шістдесят третьому питанню порядку денного «Про затвердження 

Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівників комунальних закладів 

охорони здоров’я» начальника юридичного відділу - державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенка Івана Олександровича, який 

проінформував присутніх про те, що враховуючи норми постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття 

посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» від                        

27 грудня 2017 року № 1094, даним проєктом рішення пропонується затвердити 

Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівників комунальних закладів 

охорони здоров’я, що належать до комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 



Слухали: по шістдесят четвертому питанню порядку денного «Про надання дозволу 

на отримання кредиту та заставу майна міської комунальної власності Корюківської 

міської територіальної громади» міського голову Ахмедова Ратана Ратановича, 

який проінформував присутніх про те, що даним проєктом рішення пропонується 

надати дозвіл Районному комунальному спеціалізованому лісогосподарському 

підприємству «Корюківкаліс» на отримання кредиту (відновлювальна кредитна 

лінія) в сумі 1 051 000 грн. (один мільйон п’ятдесят одна тисяч гривень) в 

Акціонерному товаристві комерційний банк «Приватбанк» терміном на 24 місяці з 

процентною ставкою 13% річних; надати дозвіл Районному комунальному 

спеціалізованому лісогосподарському підприємству «Корюківкаліс» на передачу в 

заставу майна з метою забезпечення зобов’язань, що виникають у зв’язку з 

отриманням кредиту; надати дозвіл Районному комунальному спеціалізованому 

лісогосподарському підприємству «Корюківкаліс» на отримання кредиту в сумі 

500 000 грн. (п’ятсот тисяч гривень) в Акціонерному товаристві комерційний банк 

«Приватбанк» терміном на 12 місяців з процентною ставкою 16,5% річних; надати 

дозвіл Районному комунальному спеціалізованому лісогосподарському 

підприємству «Корюківкаліс» на отримання кредиту в сумі 390 000 грн. (триста 

дев’яносто тисяч гривень) в Публічному акціонерному товаристві «Полікомбанк» 

терміном на 12 місяців з процентною ставкою 11% річних; надати повноваження 

директору Районному комунальному спеціалізованому лісогосподарському 

підприємству «Корюківкаліс» на укладання та підписання від імені підприємства 

кредитних договорів, додаткових угод до них та інших документів, необхідних для 

виконання цього рішення.  

Виступили: директор Районному комунальному спеціалізованому 

лісогосподарському підприємству «Корюківкаліс» Іллюченко Олексій Павлович, 

який наголосив на важливосьті прийняття даного рішення, так як для забезпечення 

сталого функціонування комунального підприємства отриманн даних кредитів 

поповненить обігові кошти та забезпечить своєчасність розрахунків по платежам до 

бюджета. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 

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

установчих документів» начальника юридичного відділу - державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенка Івана Олександровича, який 

проінформував присутніх про те, що даним проєктом рішення пропонується внести 

зміни до установчих документів Комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради, а саме затвердити Статут 



підприємства в новій редакції, що додається; КП «Корюківкаводоканал» (Бабич 

С.В.) здійснити державну реєстрацію змін до установчих документів підприємства 

відповідно до вимог чинного законодавства України; внести зміни до установчих 

документів Комунального підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради, 

визначивши статутний капітал у розмірі 6019242,77 грн. (шість мільйонів 

дев’ятнадцять тисяч двісті сорок дві гривні 77 копійок) та затвердити Статут 

підприємства в новій редакції, що додається; КП «Убідьське» (Малюк Л.М.) 

здійснити державну реєстрацію змін до установчих документів підприємства 

відповідно до вимог чинного законодавства України; внести зміни до установчих 

документів Комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради, 

а саме затвердити Статут підприємства в новій редакції, що додається; КП 

«Благоустрій» (Селюк А.М.) здійснити державну реєстрацію змін до установчих 

документів підприємства відповідно до вимог чинного законодавства України. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 

Слухали: по шістдесят шостому питанню порядку денного «Про надання дозволу 

на розроблення детальних планів територій земельних ділянок» начальника відділу 

архітектури, містобудування та житлово - комунального господарства 

Корюківської міської ради - головний архітектор Єрмоленко Яну Сергіївну, 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, 

даним проєктом пропонується надати дозвіл на виготовлення детального плану 

території орієнтовною площею 11 га по вул. Шкільна в с. Бреч Корюківського 

району Чернігівської області для формування садибної житлової забудови; 

детального плану території орієнтовною площею 8 га по вул. Садова в м. Корюківка 

Чернігівської області для уточнення рішень генерального плану населеного пункту; 

визначити розробника детального плану території у вказаних межах та укласти 

договір на розробку містобудівної документації в якому Корюківська міська рада – 

«Замовник», підрядна організація – «Розробник». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 
Слухали: по шістдесят сьомому питанню порядку денного «Про внесення змін до 

рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання №58-2/VIІІ від 

15 грудня 2020 року «Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

на 2021 рік»» начальника юридичного відділу - державний реєстратор виконавчого 



апарату міської ради Ващенка Івана Олександровича, який проінформував 

присутніх про те, що даним проєктом рішення пропонується внести зміни до 

рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 

2020 року № 58-2/VIІІ «Про план діяльності з підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2021 рік», а саме доповнити план пунктами наступної редакції: «Про 

Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм», мета 

– «Забезпечення підготовки міських цільових програм, покращення контролю за 

належним їх виконанням та підвищення ефективності виконання програм 

соціально-економічного розвитку громади». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 
Слухали: по шістдесят восьмому питанню порядку денного «Про звернення 

Корюківської міської ради до Чернігівської обласної ради щодо необхідності 

розроблення та прийняття Програми «Питна вода»» міського голову Ахмедова 

Ратана Ратановича, який проінформував присутніх про те, що даним проєктом 

рішення пропонується звернутися до Чернігівської обласної ради щодо 

необхідності розроблення та прийняття програми «Питна вода», що спрямована на 

забезпечення населення якісною питною водою.  

Виступили: депутат - член комісії Корюківської міської ради восьмого скликання 

Полубень Володимир Володимирович, який запропонував внести зміни до тексту 

даного звернення та доповнити його пропозицією щодо розробки програми або 

врахування в даній програмі питань щодо захисту води від забруднення, наприклад 

від використання агрохімічних засобів товаровиробниками сільгосппродукції 

Вирішили:  пропозицію депутата – члена комісії Корюківської міської ради 

восьмого скликання Полубня Володимира Володимировича прийняти до відома, 

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 

 
 


