
ПРОТОКОЛ  

засідання шостої позачергової сесії  

Корюківської міської ради восьмого скликання 

 

Дата: 27 травня 2021 року 

Час: 10.00 год. - 10.40 год. 

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

сесійна зала Корюківської міської ради. 

 

Сесію відкриває і веде Корюківський міський голова Ахмедов Ратан 

Ратанович. 

Всього до міської ради обрано 26 депутатів.  

На засіданні шостої позачергової сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання з’явилися і зареєструвалися міський голова та 19 депутатів (список 

додається). 

 

На сесії присутні: перший заступник міського голови Савченко Олександр 

Миколайович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Биков Олександр Миколайович, начальник фінансового відділу 

міської ради Барсук Олена Іванівна, начальник відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму Кукуюк Оксана Леонідівна, головний спеціаліст відділу 

земельних ресурсів та комунального майна міської ради Хоменко Олена 

Володимирівна, головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Долбіна Людмила Михайлівна, начальник 

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

Володимирівна, начальник відділу архітектури, містобудування та житлово - 

комунального господарства Корюківської міської ради - головний архітектор 

Єрмоленко Яна Сергіївна. 

 

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович оголошує про відкриття сесії о 

10 год. 00 хв.. 

 

/Звучить гімн/ 

 

Порядок денний: 

 

1. 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. 

 

2.Про утворення притулку для осіб, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі.  

Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 



3.Про утворення мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, 

які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.  

Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 

 

4.Про припинення права користування майном міської комунальної власності. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

5.Про надання згоди на передачу майна з державної власності у комунальну 

власність Корюківської міської територіальної громади. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем вноситься 

пропозиція проголосувати за запропонований ним порядок денний. 

Голосування проводиться за допомогою СЕГ «Mobile-Rada». 

Порядок денний сесії приймається одноголосно. 

 

Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем пропонується 

затвердии регламент роботи сесії: для інформації по питаннях порядку денного 

до 10 хвилин, для виступів до 5 хвилин, для повторних виступів до 3 хвилин. 

Перерву зробити через 2 години роботи на 10 хвилин (при необхідності). 

Від депутатів пропозицій до зміни регламенту роботи сесії не надійшло. 

Голосування проводиться за допомогою СЕГ «Mobile-Rada». 

Порядок денний сесії приймається одноголосно. 

 

Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем пропонується з 

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

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

Відповідно до списку депутатів, присутніх на засіданні шостої позачергової 

сесії міської ради восьмого скликання, пропонується головою лічильної комісії 

обрати Валентину Андріївну Погребну, секретарем лічильної комісії Леоніда 

Миколайовича Купрієнка. 

 Від депутатів пропозицій, змін, зауважень щодо складу комісії не 

надійшло. 

Пропозиція міського голови Ахмедова Ратана Ратановича щодо лічильної 

комісії у складі голови лічильної комісії Валентини Андріївни Погребної, 

секретаря лічильної комісії Леоніда Миколайовича Купрієнка підтримано 

одноголосно. 



Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович запропонував лічильній комісії 

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

Регламенту. 

 

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

рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 

грудня 2020 року № 7-2/VIIІ «Про міський бюджет на 2021 рік»» начальника 

фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну, яка 

проінформувала присутніх про те, що даним проєктом рішення планується 

виділити: 

За рахунок залишків, що склались на початок року: 

1.Іншу субвенцію обласному бюджету, а саме: 

-КНП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медичних 

катастроф» кошти в сумі 80,085тис.грн. для реєстрації автомобіля швидкої 

допомоги, який буде обслуговувати територію Корюківської ТГ; 

-Чернігівському обласному центру переливання крові кошти в сумі 

140,0т.грн. для погашення заборгованості за спожиті енергоносії Корюківським 

відділом заготівлі крові перед Корюківською ЦРЛ. 

2.КНП «Корюківська ЦРЛ» кошти в сумі 221,2т.грн. для придбання 

морозильника з ультра низькою температурою. 

3.на ПКД по об’єкту "Капітальний ремонт нежитлової будівлі за адресою 

вул. Вокзальна,9 для розміщення центру надання адміністративних послуг 

"Центр Дії" в м.Корюківка, Чернігівської області" – 49,990т.грн.. 

4.ПКД по об’єкту: "Капітальний ремонт вулиці Чернігівської в м. 

Корюківка Корюківського району Чернігівської області", з поданням та 

проходженням експертизи – 49,9тис.грн.. 

5.На проведення поточного дрібного ремонту доріг – 300,0т.грн., а саме 

вулиць: Соборна – 49,0т.грн; Слов’янська – 30,0т.грн; Франка – 49,0т.грн.; 

Вознесенська – 49,0т.грн., Червонохутірська – 34,0т.грн., Нова – 49,0т.грн., 

Дудка – 40,0т.грн. 

6. На проведення охоронної сигналізації в ЦНАП – 56,0т.грн.  

За рахунок перерозподілу видатків міського бюджету: 

1.На поповнення статутного капіталу Корюківської ЖЕК – 47,0т.грн. для 

придбання дитячого майданчика для встановлення його на пибудинковій 

територій будинків по вул. Передзаводська та Зарічна. 

2.На виконання програми запобігання бездомного утримання та 

розмноження бродячих тварин на території Корюківської міської ради на 2020-

2022 роки – 50,0т.грн. 

3.На придбання дитячих майданчиків для двох ДНЗ – 94,0т.грн. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до рішення другої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року                    

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

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 



СЛУХАЛИ: по другому питанню порядку денного «Про утворення мобільної 

бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від 

домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» міського голову 

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

метою забезпечення прав і свобод осіб, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі, відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 року № 655 «Про затвердження 

Типового положення про притулок для осіб, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі», Законів України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству», «Про соціальні послуги», 

даним проєктом рішення пропонується утворити притулок для осіб, які 

постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, як 

структурний підрозділ Центру надання соціальних послуг Корюківської міської 

ради; затвердити Положення про притулок для осіб, які постраждали від 

домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі; внести зміни до 

Положення про Центр надання соціальних послуг Корюківської міської ради, а 

саме затвердити його в новій редакції.  

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про утворення мобільної бригади соціально-

психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по третьому питанню порядку денного «Про утворення притулку 

для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за 

ознакою статі» міського голову Ахмедова Ратана Ратановича, який 

проінформував присутніх про те, що з метою забезпечення прав і свобод осіб, 

які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 року № 654 

«Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально-

психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства за 

ознакою статі», Законів України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству», «Про соціальні послуги», даним проєктом рішення пропонується 

утворити мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які 

постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі при 

Центрі надання соціальних послуг Корюківської міської ради; затвердити 

Положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, 

які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі; 

затвердити персональний склад мобільної бригади соціально-психологічної 

допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі. 



ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про утворення притулку для осіб, які постраждали від 

домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по четвертому питанню порядку денного «Про припинення права 

користування майном міської комунальної власності» головного спеціаліста 

відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Долбіну 

Людмилу Михайлівну, яка проінформувала присутніх про те, що даним 

проєктом рішення пропонується припинити право господарського відання, 

вилучити зі статутного капіталу та передати з балансу Комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на баланс 

Корюківської міської ради житловий будинок, за адресою: вул. 

Червонохутірська, буд. №84/2, м.Корюківка, Корюківський район, Чернігівська 

область, балансовою (первісною) вартістю 94 383,16 грн. (дев’яносто чотири 

тисячі триста вісімдесят три гривні 16 копійок), та припинити право постійного 

користування земельною ділянкою, яка перебуває у постійному користуванні 

Комунального підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради, 

що розташована по вул. Червонохутірська, 84/2, м. Корюківка, площею 0,0777 

га, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1154. Цільове 

призначення – (02.01) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі 

житлового та громадського призначення. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про припинення права користування майном міської 

комунальної власності» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

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

передачу майна з державної власності у комунальну власність 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 забезпечення ефективного 

використання майна комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади, відповідно до Закону України «Про передачу об’єктів 

права державної та комунальної власності», даним проєктом рішення 

пропонується надати згоду на передачу із державної власності у комунальну 

власність Корюківської міської територіальної громади (Корюківської міської 

ради, код ЄДРПОУ 04061760) 19/100 (дев’ятнадцять сотих) частки у праві 

спільної часткової власності на комплекс будівель, що розташований за 

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

Вокзальна, буд. 24 (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 



390877374224), до складу яких входить приміщення площею 188,1 кв.м. на 

першому поверсі адмінбудинку «1 А» та гараж «1 Б» площею 54,5 кв.м. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання згоди на передачу майна з державної 

власності у комунальну власність Корюківської міської територіальної 

громади» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

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

деяких рішень міської ради із земельних питань» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу 

Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши 

рішення державного кадастрового реєстратора від 12.05.2021 року № РВ-

2301137672021 про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного 

земельного кадастру, даним проєктом рішення пропонується внести зміни до 

рішення п’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

22.04.2021 року № 42-5/VIІI «Про дозвіл на виготовлення документації із 

землеустрою», а саме пункт 4 зазначеного рішення викласти в новій редакції: 

«4. Дати дозвіл Корюківській районній спілці споживчих товариств на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для подальшої 

передачі в оренду для розміщення та експлуатації основних, підсобних та 

допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02.) площею орієнтовно 0,80 га, що 

розташована за адресою: вул. Вокзальна, 26, м. Корюківка, Чернігівська обл.». 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до деяких рішень міської ради із 

земельних питань» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

Всі питання порядку денного шостої позачергової сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання розглянуто. 

 

Сесія оголошується закритою о 10 год. 40 хв.  

 

/Звучить гімн/ 

 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 

 


