
ПРОТОКОЛ  

засідання сьомої чергової сесії  

Корюківської міської ради восьмого скликання 

 

Дата: 08 липня 2021 року 

Час: 10.00 год. – 11.00 год. 

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

Корюківської міської ради. 

 

Сесію відкриває і веде Корюківський міський голова Ахмедов Ратан 

Ратанович. 

Всього до міської ради обрано 26 депутатів.  

На сьому чергову сесію 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, 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 земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна, начальник юридичного відділу - 

державний реєстратор виконавчого апарату міської ради Ващенко Іван 

Олександрович, головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Долбіна Людмила Михайлівна, начальник 

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

Володимирівна, начальник відділу архітектури, містобудування та житлово - 

комунального господарства Корюківської міської ради - головний архітектор 

Єрмоленко Яна Сергіївна, редактор ТОВ «Маяк-медіа» Гайова Ірина Андріївна. 

 

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович оголошує про відкриття сесії о 

10 год. 00 хв.. 

 

/Звучить гімн/ 

 

Порядок денний: 

 

1.Про внесення змін та доповнень до міських програм. 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

2.Про програму фінансової підтримки Управління Державної казначейської 

служби України у Корюківському районі Чернігівської області на 2021 рік. 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 



3.Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території 

Корюківської міської ради на 2021-2023 роки. 

Інформує: начальник юридичного відділу-державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 

 

4.Про Програму культурно-мистецьких заходів на 2021 рік. 

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

міської ради Наумчик Ірина Володимирівна 

 

5.Про прийняття коштів. 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

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

восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/VIII «Про міський бюджет 

на 2021 рік». 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

7.Про впровадження Протоколу про співробітництво. 

Інформує: начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму 

виконавчого апарату міської ради Кукуюк Оксана Леонідівна. 

 

8.Про встановлення місцевих податків і зборів на території Корюківської 

міської територіальної громади. 

Інформує: начальник юридичного відділу-державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 

 

9.Про внесення змін до переліку підприємств, установ, організацій, що надають 

соціально важливі послуги. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

10.Про передачу майна міської комунальної власності. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

11.Про надання згоди на передачу майна у комунальну власність Корюківської 

міської територіальної громади. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

12.Про затвердження Примірних договорів оренди майна комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади. 



Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

13.Про списання майна міської комунальної власності. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

14.Про включення нового об’єкта до Переліку об’єктів міської комунальної 

власності, що підлягають приватизації у 2021 році. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

15.Про затвердження рішень виконавчого комітету Корюківської міської ради з 

питань майна міської комунальної власності. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

16.Про порядок розподілу орендної плати за користування майном комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

17.Про приведення мережі закладів загальної середньої освіти Корюківської 

міської ради у відповідність до вимог Концепції «Нова українська школа». 

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

міської ради Наумчик Ірина Володимирівна 

 

18.Про затвердження стратегій розвитку закладів загальної середньої освіти 

Корюківської міської ради. 

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

міської ради Наумчик Ірина Володимирівна 

 

19.Про відміну деяких рішень Корюківської міської ради з земельних питань. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

20.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. 

 

21.Про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 



22.Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

23.Про затвердження технічних документацій з нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

24.Про надання земельних ділянок в оренду (суборенду). 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

25.Про внесення змін до діючих договорів оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності.  

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

27.Про згоду на передачу в суборенду земельної ділянки комунальної 

власності. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

28.Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою в межах населених 

пунктів Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

29.Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки 

за межами населених пунктів Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

30.Про дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

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

земельної частки (паю). 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 



31.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

земельної частки (паю). 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

32.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок зі зміною цільового призначення. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

33.Про приватизацію земельних ділянок в межах населеного пункту міста 

Корюківка. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

34.Про приватизацію земельних ділянок за межами населеного пункту міста 

Корюківка. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

35.Про приватизацію земельних ділянок на території Брецького 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

36.Про приватизацію земельних ділянок на території Будянського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

37.Про приватизацію земельних ділянок на території Домашлинського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

38.Про приватизацію земельних ділянок на території Забарівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

39.Про приватизацію земельних ділянок на території Наумівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 



40.Про приватизацію земельних ділянок на території Олександрівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

41.Про приватизацію земельних ділянок на території Охрамієвицького 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

42.Про приватизацію земельних ділянок на території Перелюбського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

43.Про приватизацію земельних ділянок на території Прибинського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

44.Про приватизацію земельних ділянок на території Рибинського 

старостинського округ. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

45.Про приватизацію земельних ділянок на території Савинківського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

46.Про приватизацію земельних ділянок на території Сядринського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

47.Про приватизацію земельних ділянок на території Тютюнницького 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

48.Про надання земельних ділянок у постійне користування. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

49.Про припинення права користування земельними ділянками. 



Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

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

продажу окремим лотом на конкурентних засадах (земельних торгах). 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

51.Про проведення земельних торгів у формі аукціону на земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

52.Про проведення земельних торгів у формі аукціону на земельну ділянку 

несільськогосподарського призначення. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

53.Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення на 

території Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

54.Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

55.Про реєстрацію земельних ділянок Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

56.Про надання дозволу на розроблення детальних планів територій. 

Інформує: начальник відділу архітектури, містобудування та житлово - 

комунального господарства Корюківської міської ради - головний архітектор 

Єрмоленко Яна Сергіївна 

 

57.Про затвердження Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку 

утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та 

додержання тиші в громадських місцях населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади. 

Інформує: начальник юридичного відділу - державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 

 

58.Про затвердження на посаду. 



Інформує: начальник загального відділу виконавчого апарату виконавчого 

апарату міської ради Лимаренко Ніна Петрівна. 

 

59.Про затвердження Переліку адміністративних послуг. 

Інформує: депутат Корюківської міської ради восьмого скликання, начальник 

відділу надання адміністративних послуг виконавчого апарату Корюківської 

міської ради Олійник Світлана Олександрівна. 

 

60.Про внесення змін до деяких рішень Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник юридичного відділу - державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 

 

РІЗНЕ. 

 

Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем вноситься 

пропозиція проголосувати за запропонований ним порядок денний. 

Голосування проводиться за допомогою СЕГ «Mobile-Rada». 

Порядок денний сесії приймається більшістю голосів (за - 19, проти - 0, 

утримався - 1, не голосував - 0). 

 

Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем пропонується 

затвердии регламент роботи сесії: для інформації по питаннях порядку денного 

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

Для розгляду питання РІЗНЕ до 30 хв. Перерву зробити через 2 години роботи 

на 10 хвилин (при необхідності). 

Від депутатів пропозицій до зміни регламенту роботи сесії не надійшло. 

Голосування проводиться за допомогою СЕГ «Mobile-Rada». 

Регламент роботи сесії приймається більшістю голосів (за - 19, проти - 0, 

утримався - 0, не голосував - 1). 

 

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 сьомої чергової сесії 

восьмого скликання міської ради, пропонується головою лічильної комісії 

обрати Батюк Тетяну Юріївну, секретарем лічильної комісії Земляного Олега 

Васильовича. 

 Від депутатів пропозицій, змін, зауважень щодо складу комісії не 

надійшло. 

Пропозиція міського голови Ахмедова Ратана Ратановича щодо лічильної 

комісії у складі голови лічильної комісії Батюк Тетяни Юріївни, секретаря 

лічильної комісії Земляного Олега Васильовича 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 та 

доповнень до міських програм» начальника фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук Олену Іванівну.  

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін та доповнень до міських програм» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по другому питанню порядку денного «Про програму фінансової 

підтримки Управління Державної казначейської служби України у 

Корюківському районі Чернігівської області на 2021 рік» начальника 

фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається одноголосно. Зміни та поправки до 

проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про програму фінансової підтримки Управління 

Державної казначейської служби України у Корюківському районі 

Чернігівської області на 2021 рік» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по третьому питанню порядку денного «Програму забезпечення 

пожежної та техногенної безпеки на території Корюківської міської ради на 

2021-2023 роки» начальника юридичного відділу - державного реєстратора 

міської ради Ващенка Івана Олександровича. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Програму забезпечення пожежної та техногенної 

безпеки на території Корюківської міської ради на 2021-2023 роки» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по четвертому питанню порядку денного «Про Програму 

культурно-мистецьких заходів на 2021 рік» начальника Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради Наумчик Ірину 

Володимирівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про Програму культурно-мистецьких заходів на 2021 

рік» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по п’ятому питанню порядку денного «Про прийняття коштів» 

начальника фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену 

Іванівну. 



ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про прийняття коштів» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

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

рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 

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

фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до рішення другої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 7-

2/VIII «Про міський бюджет на 2021 рік»» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сьомому питанню порядку денного «Про впровадження 

Протоколу про співробітництво» начальника відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму виконавчого апарату міської ради Кукуюк Оксана 

Леонідівна. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про впровадження Протоколу про співробітництво» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по восьмому питанню порядку денного «Про встановлення 

місцевих податків і зборів на території Корюківської міської територіальної 

громади» начальника юридичного відділу - державного реєстратора міської 

ради Ващенка Івана Олександровича. 

ВИСТУПИЛИ: депутат Корюківської міської ради восьмого скликання 

Шматок Микола Іванович, який запропонував даним рішенням розмежувати 

ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що 

розташоване в м. Корюківка та в інших населених пунктах громади, а саме 

щодо будівель торгівлі. Пропонував встановити ставку податку для будівель 

торгівлі, що розташовані в м. Корюківка на рівні 0,4, а для будівель торгівлі, що 

розташовані в інших населених пунктах громади – максимум 0,2. 

ВИРІШИЛИ: зауваження депутата Корюківської міської ради восьмого 

скликання Шматка Миколи Івановича прийняти до відома, проєкт рішення 

приймається за основу одноголосно. Інших змін та поправок до проєкту 

рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 

території Корюківської міської територіальної громади» Корюківської міської 

ради» приймається більшістю голосів (за - 19, проти - 1, утримався - 0, не 

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



СЛУХАЛИ: по 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 виконавчого апарату міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до переліку підприємств, установ, 

організацій, що надають соціально важливі послуги» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по десятому питанню порядку денного «Про передачу майна 

міської комунальної власності» головного спеціаліста відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіну 

Людмилу Михайлівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про передачу майна міської комунальної власності» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по одинадцятому питанню порядку денного «Про надання згоди 

на передачу майна у комунальну власність Корюківської міської територіальної 

громади» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання згоди на передачу майна у комунальну 

власність Корюківської міської територіальної громади» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по дванадцятому питанню порядку денного «Про затвердження 

Примірних договорів оренди майна комунальної власності Корюківської 

міської територіальної громади» головного спеціаліста відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіну 

Людмилу Михайлівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження Примірних договорів оренди майна 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тринадцятому питанню порядку денного «Про списання майна 

міської комунальної власності» головного спеціаліста відділу земельних 



ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіну 

Людмилу Михайлівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про списання майна міської комунальної власності» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по чотирнадцятому питанню порядку денного «Про включення 

нового об’єкта до Переліку об’єктів міської комунальної власності, що 

підлягають приватизації у 2021 році» головного спеціаліста відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіну 

Людмилу Михайлівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про включення нового об’єкта до Переліку об’єктів 

міської комунальної власності, що підлягають приватизації у 2021 році» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

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

рішень виконавчого комітету Корюківської міської ради з питань майна міської 

комунальної власності» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіну Людмилу 

Михайлівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження рішень виконавчого комітету 

Корюківської міської ради з питань майна міської комунальної власності» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по шістнадцятому питанню порядку денного «Про порядок 

розподілу орендної плати за користування майном комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади» головного спеціаліста відділу 

земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради 

Долбіну Людмилу Михайлівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про порядок розподілу орендної плати за 

користування майном комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 



СЛУХАЛИ: по сімнадцятому питанню порядку денного «Про приведення 

мережі закладів загальної середньої освіти Корюківської міської ради у 

відповідність до вимог Концепції «Нова українська школа»» начальника 

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

Ірину Володимирівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приведення мережі закладів загальної середньої 

освіти Корюківської міської ради у відповідність до вимог Концепції «Нова 

українська школа»» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по вісімнадцятому питанню порядку денного «Про затвердження 

стратегій розвитку закладів загальної середньої освіти Корюківської міської 

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

міської ради Наумчик Ірину Володимирівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження стратегій розвитку закладів 

загальної середньої освіти Корюківської міської ради» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по дев’ятнадцятому питанню порядку денного «Про відміну 

деяких рішень Корюківської міської ради з земельних питань» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про відміну деяких рішень Корюківської міської ради 

з земельних питань» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцятому 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. 

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). 

 

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

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 



земель» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про дозвіл на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцять другому питанню порядку денного «Про надання 

дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцять третьому питанню порядку денного «Про 

затвердження технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області» начальника відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження технічних документацій з 

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Корюківської міської 

ради Корюківського району Чернігівської області» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцять четвертому питанню порядку денного «Про надання 

земельних ділянок в оренду (суборенду)» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу 

Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання земельних ділянок в оренду (суборенду)» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

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

змін до діючих договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення комунальної власності» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну. 



ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до діючих договорів оренди 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної 

власності» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцять шостому питанню порядку денного «Про розірвання 

та поновлення договорів оренди (суборенди) землі» начальника відділу 

земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради 

Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про розірвання та поновлення договорів оренди 

(суборенди) землі» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцять сьомому питанню порядку денного «Про згоду на 

передачу в суборенду земельної ділянки комунальної власності» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про згоду на передачу в суборенду земельної ділянки 

комунальної власності» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

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

виготовлення документації із землеустрою в межах населених пунктів 

Корюківської міської ради» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну. 

ВИСТУПИЛИ: депутати Корюківської міської ради восьмого скликання 

Батюк Тетяна Юріївна та Мостович Олег Сергійович, які повідомили про 

конфлікт інтересів, зачитали відповідні повідомлення (повідомлення 

додаються) та зазначили, що не будуть приймати участь в голосуванні. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про дозвіл на виготовлення документації із 

землеустрою в межах населених пунктів Корюківської міської ради» 

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

2) (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцять дев’ятому питанню порядку денного «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки за межами 



населених пунктів Корюківської міської ради» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу 

Тетяну Віталіївну. 

ВИСТУПИЛИ: депутати Корюківської міської ради восьмого скликання 

Погребна Валентина Андріївна, Плющ Анастасія Вікторівна, Абинашний 

В’ячеслав Іванович, Купрієнко Леонід Миколайович, які повідомили про 

конфлікт інтересів, зачитали відповідні повідомлення (повідомлення 

додаються) та зазначили, що не будуть приймати участь в голосуванні. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про дозвіл на виготовлення документації із 

землеустрою на земельні ділянки за межами населених пунктів Корюківської 

міської ради» приймається більшістю голосів (за - 16, проти - 0, утримався - 0, 

не голосував - 4) (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцятому питанню порядку денного «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

(паю)» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про дозвіл на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) земельної частки (паю)» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять першому питанню порядку денного «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

(паю)» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) земельної частки (паю)» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять другому питанню порядку денного «Про 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі 

зміною цільового призначення» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну. 



ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок зі зміною цільового призначення» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять третьому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельних ділянок в межах населеного пункту міста Корюківка» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИСТУПИЛИ: депутати Корюківської міської ради восьмого скликання 

Погребна Валентина Андріївна та Лещенко Світлана Віталіївна, які повідомили 

про конфлікт інтересів, зачитали відповідні повідомлення (повідомлення 

додаються) та зазначили, що не будуть приймати участь в голосуванні. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок в межах 

населеного пункту міста Корюківка» приймається більшістю голосів (за - 18, 

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

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять четвертому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельних ділянок за межами населеного пункту міста 

Корюківка» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИСТУПИЛИ: депутатка – секретар міської ради Корюківської міської ради 

восьмого скликання Плющ Анастасія Вікторівна, яка повідомила про конфлікт 

інтересів, зачитала відповідна повідомлення (повідомлення додається) та 

зазначила, що не буде приймати участь в голосуванні. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок за межами 

населеного пункту міста Корюківка» приймається більшістю голосів (за - 19, 

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

голосування додаються). 

 

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

приватизацію земельних ділянок на території Брецького старостинського 

округу» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Брецького старостинського округу» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 



СЛУХАЛИ: по тридцять шостому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельних ділянок на території Будянського старостинського 

округу» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Будянського старостинського округу» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять сьомому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельних ділянок на території Домашлинського старостинського 

округу» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Домашлинського старостинського округу» приймається більшістю голосів (за - 

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

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять восьмому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельних ділянок на території Забарівського старостинського 

округу» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Забарівського старостинського округу» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

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

приватизацію земельних ділянок на території Наумівського старостинського 

округу» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Наумівського старостинського округу» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сороковому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Олександрівського старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 



ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Олександрівського старостинського окру» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок першому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Охрамієвицького старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Охрамієвицького старостинського округу» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок другому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Перелюбського старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Перелюбського старостинського округу» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок третьому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Прибинського старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Прибинського старостинського округу приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок четвертому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельних ділянок на території Рибинського старостинського 

округ» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Рибинського старостинського округ» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 



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

земельних ділянок на території Савинківського старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Савинківського старостинського округу» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок шостому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Сядринського старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Сядринського старостинського округу» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок сьомому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Тютюнницького старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Тютюнницького старостинського округу» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: по сорок восьмому питанню порядку денного «Про надання 

земельних ділянок у постійне користування» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу 

Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання земельних ділянок у постійне 

користування» приймається одногоосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

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

права користування земельними ділянками» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу 

Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  



ВИРІШИЛИ: рішення «Про припинення права користування земельними 

ділянками» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по п’ятдесятому питанню порядку денного «Про визначення 

земельних ділянок, право оренди яких пропонується для продажу окремим 

лотом на конкурентних засадах (земельних торгах)» начальника відділу 

земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради 

Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про визначення земельних ділянок, право оренди яких 

пропонується для продажу окремим лотом на конкурентних засадах (земельних 

торгах)» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

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

земельних торгів у формі аукціону на земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про проведення земельних торгів у формі аукціону на 

земельні ділянки сільськогосподарського призначення» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

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

земельних торгів у формі аукціону на земельну ділянку 

несільськогосподарського призначення» начальника відділу земельних ресурсів 

та комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про проведення земельних торгів у формі аукціону на 

земельну ділянку несільськогосподарського призначення» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

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

земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території 

Корюківської міської ради» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  



ВИРІШИЛИ: рішення «Про продаж земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення на території Корюківської міської ради» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по п’ятдесят четвертому питанню порядку денного «Про надання 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки» начальника відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну.  

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

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

земельних ділянок Корюківської міської ради» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу 

Тетяну Віталіївну.  

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про реєстрацію земельних ділянок Корюківської 

міської ради» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

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

дозволу на розроблення детальних планів територій» начальника відділу 

архітектури, містобудування та житлово - комунального господарства 

Корюківської міської ради - головний архітектор Єрмоленку Яну Сергіївну.  

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу на розроблення детальних планів 

територій» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

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

затвердження Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і 

прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші 

в громадських місцях населених пунктів Корюківської міської територіальної 

громади» начальника юридичного відділу - державного реєстратора 

виконавчого апарату міської ради Ващенка Івана Олександровича.  

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження Правил благоустрою, забезпечення 

чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, 



парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях населених пунктів 

Корюківської міської територіальної громади» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

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

затвердження на посаду» начальник загального відділу виконавчого апарату 

міської ради Лимаренко Ніну Петрівну.. 

ВИСТУПИЛИ: депутатка Корюківської міської ради восьмого скликання 

Лещенко Світлана Віталіївна, яка повідомила про конфлікт інтересів, зачитала 

відповідне повідомлення (повідомлення додається) та зазначила, що не буде 

приймати участі в голосуванні. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження на посаду» приймається більшістю 

голосів (за - 19, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 1) (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

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

затвердження Переліку адміністративних послуг» депутатку Корюківської 

міської ради восьмого скликання - начальника відділу надання 

адміністративних послуг виконавчого апарату Корюківської міської ради 

Олійник Світлану Олександрівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження Переліку адміністративних послуг» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

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

деяких рішень Корюківської міської ради» начальника юридичного відділу - 

державного реєстратора міської ради Ващенка Івана Олександровича.  

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до деяких рішень Корюківської 

міської ради» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

По питанню РІЗНЕ виступили:  

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович проінформував депутатів та 

присутніх про те, що відповідно до розподілу у 2021 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення 

будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах, Управління капітального будівництва 

Чернігівської обласної державної адміністрації планує в наступному році 



завершити ремонт дороги від м. Корюківка до м. Семенівка, на кінець цього 

року залишиться орієнтовно 10 км. невідремонтованих доріг. Також планує 

ремонт вулиці Чернігівська, для співфінансування такого ремонту з бюджету 

громади до обласного бюджету буде спрямовано кошти в сумі 1100 тис. грн. 

Також в межах даної субвенції планується проведення суцільного 

вирівнювання дорожнього покриття, а саме після завершення тендерних 

процедур буде проведено таке вирівнювання в межах села Забарівка та частина 

дороги в селі Рибинськ. Розглядались всі села громади, але перевага надана тим 

населеним пунктам, де проведення такого виду ремонту є найбільш 

необхідним, а також де є підвіз учнів. 

Після приведення мережі закладів загальної середньої освіти 

Корюківської міської ради у відповідність до вимог Концепції «Нова українська 

школа» учні Білошицько-Слобідської та Охрамієвицької шкіл будуть 

підвозитися до Перелюбської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеню 

Корюківської міської ради. Для цього будуть придбані автобуси. Дана 

закупівля також відбудеться за рахунк коштів субвенції з державного бюджету. 

Всі процедури по закупівлі завершаться в жовтні. По співфінансуванню з 

міського бюджету виділено 1600,00 тис.грн. на закупівлю двох автобусів. 

Відповідно до розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій, в найближчий час до Комунавльного 

некомерційногго підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради буде поставлено систему мамографічну 

рентгенівську вартістю 7490,00 тис.грн. Співфінансування з міського бюджету 

становить 650 тис.грн. 

Також міський голова запросив всіх депутатів та присутніх на 

загальноміський захід – святкування Дня міста, що відбудеться 31 липня 2021 

року. 

 

Всі питання порядку денного сьомої чергової сесії Корюківської міської 

ради восьмого скликання розглянуто. 

 

Сесія оголошується закритою об 11 год. 00 хв.  

/Звучить гімн/ 

 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 


