
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: 27 серпня 2021 року 

Час: 14.00 год. - 16.10 год. 

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

міської ради. 

 

Присутні:   Абинашний В’ячеслав Іванович  

Бабич Сергій Володимирович 

Земляний Олег Васильович  

Карасьов Юрій Валентинович 

Колобашкіна Наталія Миколаївна 

Купрієнко Леонід Миколайович 

Левченко Олександр Григорович 

Милейко Сергій Олександрович 

Михліна Юлія Василівна 

Мостович Олег Сергійович  

Олійник Світлана Олександрівна 

Пінченко Валентина Василівна 

Погребна Валентина Андріївна  

Погребняк Петро Петрович 

Полубень Володимир Володимирович  

Савицький Андрій Олександрович 

Титенко Ірина Євгенівна 

Шматок Микола Іванович 

 

Відсутні:    Батюк Тетяна Юріївна 

Лещенко Світлана Віталіївна 

Науменко Олександр Дмитрович 

Наумовець Маргарита Василівна  

Пивовар Сергій Григорович 

Станіславський Максим Ігорович 

Тарасенко Василь Олексійович 

 



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

Анастасія Вікторівна, перший заступник міського голови Савченко Олександр 

Миколайович, начальник юридичного відділу-державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович, начальник відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна 

Віталіївна, головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна, начальник відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 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 

загального відділу виконавчого апарату міської ради Лимаренко Ніна Петрівна. 

  

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 півріччя 2021 року. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

2. Про внесення змін та доповнень до міських Програм. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

3. Про затвердження Програми попередження дитячої безпритульності та 

бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, на підвідомчій території Корюківської міської ради на 

2021-2024 роки. 

Інформує: секретар міської ради Плющ Анастасія Вікторівна. 

 



4. Про затвердження програми «Безпечне Правосуддя на території Корюківської 

міської ради на 2021 рік». 

Інформує: начальник юридичного відділу-державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 

 

5. Про затвердження Програми підтримки молодіжної політики в Корюківській 

міській територіальній громаді на 2022-2025 роки. 

Інформує: начальник юридичного відділу-державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 

 

6. Про затвердження Програми з підвищення ефективності управління активами 

Корюківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

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 Бюджетний регламент Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

9. Про Програму місцевого економічного розвитку Корюківської міської 

територіальної громади Чернігівської області та План дій з її впровадження. 

Інформує: начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму 

виконавчого апарату міської ради Кукуюк Оксана Леонідівна. 

 

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 передачу майна із комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади у комунальну власність Сновської міської територіальної 

громади.  

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

12. Про списання майна міської комунальної власності. 



Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

13. 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. 

 

14. 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. 

 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

16. Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою на території 

Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

17. 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. 

 

18. 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. 

 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

20. Про видачу дозволів на спеціальне використання природних ресурсів. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 



21. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

22. Про надання дозволу на поновлення нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

23. 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. 

 

24.  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. 

 

25. Про приватизацію земельних ділянок на території Брецького старостинського 

округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

26. Про приватизацію земельних ділянок на території Будянського старостинського 

округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

27. Про приватизацію земельних ділянок на території Домашлинського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

28. Про приватизацію земельних ділянок на території Забарівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 



29. Про приватизацію земельних ділянок на території Наумівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

30. Про приватизацію земельних ділянок на території Олександрівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

31. Про приватизацію земельних ділянок на території Охрамієвицького 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

32. Про приватизацію земельних ділянок на території Перелюбського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

33. Про приватизацію земельних ділянок на території Рибинського старостинського 

округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

34. Про приватизацію земельних ділянок на території Савинківського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

35. Про приватизацію земельних ділянок на території Сядринського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

36. Про приватизацію земельних ділянок на території Тютюнницького 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 



37. 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. 

 

38. Про внесення змін до складу виконавчого комітету міської ради. 

Інформує: начальник юридичного відділу-державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 

 

39. Про внесення змін до рішень Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник загального відділу виконавчого апарату міської ради 

Лимаренко Ніна Петрівна. 

 
40. Про затвердження Положення про громадські слухання в Корюківській міській 

територіальній громаді. 

Інформує: начальник юридичного відділу-державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 

 

41. Про затвердження Положення про місцеві ініціативи в Корюківській міській 

територіальній громаді. 

Інформує: начальник юридичного відділу-державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 

 

42. Про внесення змін до установчих документів. 

Інформує: начальник юридичного відділу-державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 

 

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

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

проектів регуляторних актів на 2021 рік». 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

44. Про затвердження рішень виконавчого комітету Корюківської міської ради з 

питань майна міської комунальної власності. 

Інформує: начальник юридичного відділу-державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 

 

45. Про надання дозволу на укладення договору лізингу КП 

«Корюківкаводоканал». 

Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 



46. Про надання дозволу на укладення договору лізингу КП «Благоустрій». 

Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 

 

47. Про умови повернення субвенції з держаного бюджету. 

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 півріччя 2021 року» начальника Фінансового відділу Корюківської 

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

підсумками І півріччя 2021 року до загального фонду міського бюджету надійшло 

119,7 млн.грн. 

Власних надходжень надійшло 77,9млн.грн., що складає 110,2% до планових 

призначень звітного періоду. (+7,2млн.грн.) 

Станом на 01 липня  2021 року виконання відбулось по всіх видах власних 

надходжень.  

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 2,6млн.грн. 

- Екологічний податок – 153,7тис.грн.; 

- Власні надходження – 1749,3тис.грн. 

- Продаж майна – 91,7тис.грн.; 

- Продаж землі - 583,7тис.грн. 

- Цільові фонди – 37,0т.грн. 

Видатки міського бюджету по загальному фонду за звітний період склали  

97,2млн.грн. 

На освіту спрямовано – 58,8млн.грн. (власні – 27,6млн.грн., освітня субвенція 

– 31,1млн.грн.) 

На охорону здоров’я – 4603,3т.грн. ( ЦРЛ- 3215,8т.грн. , ЦПМСД - 535,3т.грн., 

на цукровий діабет – 910,9т.грн. (субвенція 692,6т.грн. власні 159,6т.грн.) 

На держане управління – 10,5млн.грн. 

На підтримку комунальних підприємств  – 5,4млн.грн.;( Благоустрій 

3072,4т.грн., Убідьське – 1217,0т.грн., Водоканал 753,7т.грн., ЖЕК -324,3т.грн.) 

На благоустрій території – 1040,8т.грн. 

На підтримку ОСББ 134,4т.грн. 

На соціальний захист – 6,5млн.грн. (ЦНСП - 5755,5т.грн, КУБ - 343,7т.грн.,   

ради ветеранів 123,2т.грн., надання соцпослуг -64,2т.грн., м/д - 75,0т.грн. та на 

пільгові чорнобильські медикаменти 100,0т.грн. (інша субвенція з обласного 

бюджету) 

На культуру –3,9млн.грн.; 



На фізичну культуру та спорт–1022,0тис.грн. 

Із загальної суми фінансування на заробітну плату спрямовано 75,5млн.грн., 

на енергоносії - 5,3млн.грн. На захищені статті видатків спрямовано 81,3млн.грн., 

або 83,6 % всіх видатків. 

По спеціальному фонду видатки склали 14,9млн.грн., в тому числі по власним 

надходженням бюджетних установ 1,8млн.грн. по бюджету розвитку 12,7млн.грн., 

по цільових фондах – 107,9тис.грн. та по природоохоронних заходах – 246,1т.грн. 

Офіційних трансфертів до бюджету надійшло 12,6млн.грн., а саме: 

- Освітня субвенція – 35,5млн.грн.; 

- На соціально-економічний розвиток територій – 5274,0тис.грн. 

- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами – 89,2 тис.грн., 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 692,6 тис.грн., (інсуліни); 

- з обласного бюджету інша субвенція на пільгове обслуговування осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 103,2т.грн. 

медикаментами  

- з Холминського селищного 107,5тис.грн., в т.ч на утримання філії школи 

мистецтв 97,5т.грн. (при запланованих 211,4т.грн.) та підтримку трудового архіву -

10,0т.грн. 

З міського бюджету передані наступні міжбюджетні трансферти: 

- до державного бюджету: 

  реверсна дотація в сумі 406,2тис.грн.; 

 субвенція з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм 

соціально – економічного розвитку регіонів в сумі 360,0тис.грн. (пожежники 

60,0т.грн., поліції 250,0т.грн та воєнкомат -50,0т.грн.) 

 інші субвенції обласному бюджету – 225,0т.грн. (85,0т.грн. – оформлення 

машини швидкої допомоги, 140,0т.грн. – енергоносії відділення переливання крові) 

Тому даним проєктом пропонується затвердити звіт про виконання міського 

бюджету за І півріччя 2021 року Затвердити звіт про виконання міського бюджету 

за І півріччя 2021 року: 

 по доходах в сумі 122306,6тис.грн., в тому числі по загальному фонду 

119691,2тис.грн., по спеціальному – 2615,4тис.грн. 

 по видатках в сумі 112049,2тис.грн., в тому числі по загальному фонду 

97197,8тис.грн., по спеціальному – 14851,4тис.грн. 

 по кредитуванню  в сумі 97,1тис.грн., в тому числі по загальному фонду в 

сумі 81,0т.грн., по спеціального фонду в сумі 16,1тис.грн. 

Даний звіт розглядався на засіданні виконавчого комітету міської ради від 17 

серпня 2021 року та прийнято відповідне рішення № 348 «Про звіт про виконання 

міського бюджету за І півріччя 2021 року». 



Також даним проєктом рішення пропонується затвердити розпорядження міського 

голови, що були прийняті в міжсесійний період, а саме у період з 26.02.2021 року 

по 30.08.2021 року. 

Виступили: голова постійної комісії з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища Олійник Світлана Олександрівна, 

депутатки - членкині постійних комісій Корюківської міської ради Михліна Юлія 

Василівна, Погребна Валентина Андріївна які повідомили присутніх, що даним 

проєктом пропонується затвердити розпорядження міського голови, видані з 25 

лютого 2021 року по 30 серпня 2021 року, якими визначаються та регулюються 

умови оплати праці та матеріальне стимулювання (преміювання) працівників 

виконавчого апарату Корюківської міської ради та її виконавчого комітету. 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. 

Виступили: секретар міської ради Плющ Анастасія Вікторівна, яка також 

повідомила, що даним проєктом пропонується пропонується затвердити 

розпорядження міського голови, видані з 25 лютого 2021 року по 30 серпня 2021 

року, на підставі одного з яких було виплачено мені матеріальну допомогу на 

оздоровлення. 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 на пленарному засіданні сесії ради уразі 

спрямування даного проєкту рішення на її розгляд.  

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» більшістю голосів  

 

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

до міських Програм» начальника Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук Олену Іванівну, яка проінформувала присутніх, що даним проєктом 

пропонується внести зміни та доповнення до: Програми підтримки та розвитку 

«Трудового архіву» у Корюківській міській раді на 2020-2022 роки; Програми 

підтримки сталого функціонування та модернізації матеріально-технічної бази 

закладів первинної  медико-санітарної допомоги на території Корюківської 

територіальної громади на 2019-2021 роки; Програми розвитку, фінансової 

підтримки та поповнення статутних фондів комунальних підприємств 

Корюківської міської ради на 2020-2022 роки; Програми підтримки розвитку 

вторинної медичної допомоги на території Корюківської міської територіальної 

громади на 2020-2022 роки; Програми підтримки розвитку вторинної медичної 

допомоги на території Корюківської міської територіальної громади на 2020-2022 

роки. Всі зміни та доповнення стосуються збільшення фінансування зазначених 

програм. 



Програму модернізації систем цілісного майнового комплексу по 

теплопостачанню м. Корюківка на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 

двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 

року «Про затвердження міських Програм», викласти в новій редакції, а саме 

доповнити перелік об’єктів будинками по вулиці Слов’янська 3-6, вулиці Зарічна 2, 

вулиці Зарічна 3 в м. Корюківка. 

Міську програму розвитку житлово-комунального господарства та 

благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради на 2019-2021 роки, що 

затверджена рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20.12.2018 року «Про затвердження міських програм» викласти в 

новій редакції, а саме змінити термін її реалізація на 2019-2024 роки. 

Дані зміни розглядалися на засіданнях виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 17.08.2021 року № 350 «Про внесення змін та доповнень до міських 

Програм» та від 27.08.2021 року № 369 «Про внесення змін до Міської програми 

розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів 

Корюківської міської ради на 2019-2021 роки». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по третьому питанню порядку денного «Про затвердження Програми 

попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм 

виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на підвідомчій 

території Корюківської міської ради на 2021-2024 роки» секретаря міської ради 

Плющ Анастасію Вікторівну, яка проінформувала присутніх про те, що даним 

проєктом пропонується затвердити дану програму, яка спрямована на розв’язання 

проблеми дитячої безпритульності та бездоглядності, попередження 

правопорушень, усунення причин та обставин, що можуть спонукати дітей вчиняти 

протиправні дії, забезпечення зниження рівня дитячої злочинності, розроблення та 

запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої безпритульності і 

бездоглядності, запобігання сирітству, виявлення на ранній стадії сімей, які 

неспроможні або не бажають виконувати виховні функції та забезпечення захисту 

прав дітей, які виховуються в таких сім’ях, застосування ефективних форм 

соціальної підтримки дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, 

зазнали насильства в сім’ї, активну участь всіх суб’єктів профілактичної 

правовиховної роботи у створенні умов для всебічного розвитку та виховання дітей, 

їх соціально-правового захисту. Обсяг фінансування з міського бюджету на 

реалізацію програми становить 249,5 тис. грн. 

Дана програма розглядалася на засіданні виконавчого комітету міської ради 

від 27 серпня 2021 року та прийнято відповідне рішення № 368 «Про Програму 

попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм 



виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування на підвідомчій 

території Корюківської міської на 2021-2024 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 

«Безпечне Правосуддя на території Корюківської міської ради на 2021 рік»» 

начальника юридичного відділу-державний реєстратор міської ради Ващенка Івана 

Олександровича, який проінформував присутніх про те, що даним проєктом 

пропонується затвердити дану програму, яка передбачає забезпечення 

громадського порядку та безпеки громадян в місті Корюківка, а саме запобігання 

незаконному проникненню на територію суду сторонніх осіб, у тому числі 

забезпеченні охорони, недоторканності та цілісності приміщення суду, 

недоторканності та цілісності розташованого у ньому майна, запобігання, 

недопущення чи припинення протиправних дій щодо нього, профілактики і 

своєчасного реагування на правопорушення скоєні в приміщеннях суду та на 

прилеглій території, шляхом улаштування сучасної охоронно-тривожної 

сигналізації з можливістю виведення сигналу тривоги на пост пропуску та охорони 

суду, та одночасно до чергової частини Територіального управління Служби 

судової охорони у Чернігівській області. Обсяг фінансування з міського бюджету 

на реалізацію програми становить 15 000,00 грн. 

Дана програма розглядалася на засіданні виконавчого комітету міської ради 

від 17 серпня 2021 року та прийнято відповідне рішення № 351 «Про програму 

«Безпечне правосуддя на території Корюківської міської ради 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 затвердження Програми 

підтримки молодіжної політики в Корюківській міській територіальній громаді на 

2022-2025 роки» начальника юридичного відділу-державний реєстратор міської 

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

даним проєктом пропонується затвердити дану програму, яка передбачає створення 

умов для розвитку і самореалізації молодих хлопців та дівчат в  громаді, 

формування їх активної громадянської позиції та свідомості. Обсяг фінансування з 

міського бюджету на реалізацію програми становить 1 754,0 тисяч  грн. 

Дана програма розглядалася на засіданні виконавчого комітету міської ради 

від 27 серпня 2021 року та прийнято відповідне рішення № 366 «Про Програму 

підтримки молодіжної політики в Корюківській міській територіальній громаді на 

2022-2025 роки». 



Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по шостому питанню порядку денного «Про затвердження Програми з 

підвищення ефективності управління активами Корюківської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки» головного спеціаліста відділу 

земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради 

Долбіну Людмилу Михайлівну, яка проінформувала присутніх про те, що даним 

проєктом рішенням пропонується затвердити дану програму метою якої є 

раціональне та ефективне управління майном комунальної власності Корюківської 

міської  територіальної громади для задоволення потреб жителів та інших осіб, які 

на законних підставах перебувають та/або здійснюють свою діяльність на території 

Корюківської міської територіальної громади, покращення ефективності 

управління майном територіальної громади та прогнозованого, стабільного 

наповнення дохідної частини бюджету територіальної громади. Фінансування 

Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету та інших, не 

заборонених чинним законодавством джерел, виходячи з можливостей доходної 

частини бюджету. 

Дана програма розглядалася на засіданні виконавчого комітету міської ради 

від 27 серпня 2021 року та прийнято відповідне рішення № 367 «Про Програму з 

підвищення ефективності управління активами Корюківської міської 

територіальної громади на 2021-2023 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 планується виділити додаткові кошти за рахунок 

перевиконання дохідної частини та перерозподілу видатків: 

- КНП «Корюківська ЦРЛ» кошти в сумі 1094,4т.грн., з яких 1000,0.грн. на 

часткову оплату робіт по ремонту приймально-діагностичного відділення та 

48,4.грн. оплату електроенергії, 46,0 – ремонт прибудинкової території; 

- На придбання котла для Перелюбського пункту здоров’я – 90,0т.грн.) 

ЦПМСД 

- Субвенцію обласному бюджету в сумі 66,170т.грн. на співфінансування по 

придбанню ноутбуків для педпрацівників ЗОШ (субвенція 595,171т.грн.) 

- На ремонт приміщення ЦНАП та комп’ютерну техніку – 230,3т.грн.; 



- КП «Благоустрій» - 175,0т.грн; 

-  Корюківській ЖЕК – 145,2т.грн. 

- На надання м/д – 160,0т.грн. 

- ОСББ «Слов’янська 4» – 38,4т.грн. 

- На ремонт пам’ятників в с. Домашлин та с. Сядрине - 90,0т.грн. 

- На співфінансування по програмі ДОБРЕ – 165,8.грн. 

- На ремонт доріг в с. Олександрівка та Верхолісся – 80,0т.грн. 

- На підтримку УДКСУ – 63,0т.грн. 

- Для завершення робіт по будівництву стадіону в ЗОШ № 4 – 1500,0т.грн. 

- на співфінансування по субвенції «Спроможна школа» - 55,0т.грн. 

(обладнання для харчоблоку в ЗОШ № 1) 

- проведення культурно- мистецьких заходів – 150,0т.грн. 

- придбання обладнання та виготовлення ПКД по ремонту нежитлового 

приміщення ВОКМ та С– 234,9т.грн. 

- ремонт приміщення ДНЗ № 4 – 20,0т.грн. 

- придбання запчастин та комплектуючих для велосипедів соцпрацівників – 

20,0т.грн. 

Дані зміни розглядалася на засіданні виконавчого комітету міської ради від 

27 серпня 2021 року та прийнято відповідне рішення № 370 «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»». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по восьмому питанню порядку денного «Про Бюджетний регламент 

Корюківської міської ради» начальника Фінансового відділу Корюківської міської 

ради Барсук Олену Іванівну, яка проінформувала присутніх про те, що з метою 

упорядкування процесів формування та використання фінансових ресурсів для 

забезпечення завдань і функцій, що здійснюються Корюківською міською радою 

протягом бюджетного періоду, чіткої координації учасників бюджетного процесу, 

даним проєктом пропонується затвердити новий Бюджетний регламент 

Корюківської міської ради, що вступить в дію з 01 січня 2022 року. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по дев’ятому питанню порядку денного «Про Програму місцевого 

економічного розвитку Корюківської міської територіальної громади Чернігівської 

області та План дій з її впровадження» начальника відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму виконавчого апарату міської ради Кукуюк Оксану 



Леонідівну, яка проінформувала присутніх про те, що відповідно Протоколу про 

співробітництво між Корюківською міською радою та Глобал Комьюнітіз, 

виконавцем Програми «Децентралізація Приносить Кращі Результати та 

Ефективність» (DOBRE) щодо виконання Програми в Україні, затвердженого 

рішенням першої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

02.12.2020 року № 12-1/VIII «Про затвердження Протоколу про співробітництво», 

даним проєктом рішення пропонується затвердити Програму місцевого 

економічного розвитку Корюківської міської територіальної громади Чернігівської 

області та План дій з її впровадження. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши клопотання КП 

«Благоустрій» та «Трудового архіву», даним проєктом рішенням пропонується: 1) 

передати з балансу Корюківської міської ради на баланс та в господарське відання 

Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради 

транспортний засіб - трактор Беларус - 82.1, 2021 року випуску, заводський номер 

82009571, державний реєстраційний номер 36574СВ, вартістю 490 000,00 грн 

(чотириста дев’яносто тисяч гривень 00 копійок); 2) передати з балансу 

Корюківської міської ради на баланс «Трудовому архіву» Корюківської міської 

ради матеріальні цінності в кількості 10 (десять) одиниць на загальну суму 

32 420,00 грн (тридцять дві тисячі чотириста двадцять гривень 00 копійок). 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по одинадцятому питанню порядку денного «Про передачу майна із 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади у комунальну 

власність Сновської міської територіальної громади» головного спеціаліста відділу 

земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради 

Долбіну Людмилу Михайлівну, яка проінформувала присутніх про те, що 

розглянувши рішення дев’ятої сесії Сновської міської ради восьмого скликання від 

12.08.2021 року № 15-9/VIII «Про безоплатне прийняття майна до комунальної 

власності Сновської міської територіальної громади», відповідно до Закону 

України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», 

враховуючи рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

05.08.2021 року № 335, даним проєктом рішення пропонується передати безоплатно 

із комунальної власності Корюківської міської територіальної громади та балансу 



Комунального некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна 

лікарня» Корюківської міської ради у комунальну власність Сновської міської 

територіальної громади та на баланс Комунального некомерційного підприємства 

«Сновська центральна районна лікарня» Сновської міської ради майно міської 

комунальної власності, а саме: плівку флюорографічну медичну Лізоформ 

70мм*30,5м у кількості 2 (дві) одиниці вартістю 2600,10 грн (дві тисячі шістсот 

гривень 10 копійок) кожна на загальну суму 5200,20 грн. (п’ять тисяч двісті гривень 

20 копійок). 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по дванадцятому питанню порядку денного «Про списання майна міської 

комунальної власності» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіну Людмилу 

Михайлівну, яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши довідки про 

характеристику нерухомого майна комунальної власності від 25.08.2021, видані КП 

«РАМПА» Корюківської міської ради, рішення виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 27.08.2021 року № 373 «Про затвердження актів про технічний стан 

майна міської комунальної власності», відповідно до Положення про порядок 

списання об’єктів комунальної власності Корюківської міської територіальної 

громади, затвердженого рішенням п’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 22.04.2021 року № 30-5/VIІІ, даним проєктом рішення пропонується 

списати з балансу Корюківської міської ради об’єкти нерухомості в кількості 10 

(десяти) одиниць. Це п’ять житлових будинків в с. Савинки Савинківського 

старостинського округу, чотири житлових будинки в с. Озереди Брецького 

старостинського округу та нежитлова будівля (колишня будівля ФАПу) в с. 

Олійники Рейментарівського старостинського округу. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тринадцятому 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, яка проінформував присутніх про те, що на підставі заяв громадян та 

доданих до них матеріалів даним проєктом рішення пропонується: 1) відмінити 

рішення сьомої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 08.07.2021 

року № 29-7/VІII «Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою на 

земельні ділянки за межами населених пунктів Корюківської міської ради» у 

частині надання дозволу Панасюк Тетяні Михайлівні 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 площею орієнтовно 2,00 га, що розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482500:04:000:1081; 2) відмінити рішення сьомої сесії Корюківської міської 

ради восьмого скликання від 08.07.2021 року № 29-7/VІII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки за межами 

населених пунктів Корюківської міської ради» у частині надання дозволу 

Симоненко Ганні Іванівні 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 площею 

орієнтовно 2,00 га, що розташована в адміністративних межах Корюківської міської 

ради (за межами населеного пункту) за рахунок земельної ділянки з кадастровим 

номером 7422482500:04:000:1081; 3) відмінити рішення сьомої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 08.07.2021 року № 29-7/VІII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки за межами 

населених пунктів Корюківської міської ради» у частині надання дозволу 

Симоненку Володимиру Михайловичу 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 площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в адміністративних 

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

земельної ділянки з кадастровим номером 7422482500:04:000:1081. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по чотирнадцятому 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 проінформував присутніх про те, що на підставі заяви Булавка Л.Г 

та доданих до неї матеріали даним проєктом рішення пропонується внести зміни до 

пункту 3 рішення сьомої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

08.07.2021 року № 28-7/VIІI «Про дозвіл на виготовлення документації із 

землеустрою в межах населених пунктів Корюківської міської ради», в частині 

площі земельної ділянки, яка виділялась Булавку Леоніду Григоровичу для передачі 

безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства, виклавши 

її в новій редакції, а саме: «площею 2,0000 га», замість «площею орієнтовно 1,80 га» 

у зв’язку з фактичним обміром земельної ділянки. 



Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по п’ятнадцятому питанню порядку денного «Про розірвання та 

поновлення договорів оренди (суборенди) землі» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну, яка проінформував присутніх про те, що на підставі заяв фізичних та 

юридичних осіб та додані до них матеріали, даним проєктом рішення пропонується 

припинити дію договорів оренди землі укладених між Корюківською міською 

радою і юридичними особами – сільгоспвиробниками, у зв’язку з витребуванням 

земельних часток (паїв), а також пропонується припинити дію договору оренди 

землі з Акціонерним товариством «Облтеплокомуненерго» від 07.11.2013 року на 

земельну ділянку площею 0,1184 га з кадастровим номером 

7422485500:01:001:0081, яка використовується для обслуговування та експлуатації 

будівлі котельні у зв’язку з припиненням експлуатації котельні. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

документації із землеустрою на території Корюківської міської ради» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

ради Скибу Тетяну Віталіївну, 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 заявникам та Корюківській міській раді на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для оформлення 

права комунальної власності на земельну ділянку площею орієнтовно 0,60 га, що 

розташована за адресою: вул. Слави, 3, с. Прибинь, Корюківський район, 

Чернігівська область, для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови (КВЦПЗ 03.15.). 

Також вивчивши заяви та додані до них матеріали пропонується відмовити:  

- Мізьову Миколі Вячеславовичу у наданні дозволу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) площею орієнтовно 0,25 га 

по вул. Шевченка, 2 в с. Лубенець у зв’язку з невідповідністю статті 24 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 

- Верещако Тетяні Василівні у наданні дозволу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі безоплатно у 



власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) площею орієнтовно 0,25 га 

по вул. Лісова, 3 в с. Турівка у зв’язку з невідповідністю статті 24 Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності»;  

- Аноп Тетяні Сергіївні у наданні дозволу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі безоплатно у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею орієнтовно 

1,50 га, що розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1239 у зв’язку з тим, що дана земельна ділянка передана у 

приватну власність. 

Начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради Скиба Т.В. також проінформувала присутніх про те, що даним 

рішенням пропонується надати дозвіл Службі автомобільних доріг у Чернігівській 

області на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з 

подальшою передачею у постійне користування площею орієнтовно 1,50 га для 

розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та 

дорожнього господарства (КВЦПЗ 12.04.) для експлуатації та обслуговування 

автомобільної дороги загального користування державного значення Т-25-36 

Корюківка-Сахутівка-Мена, яка знаходиться на території Корюківської міської 

ради в межах міста Корюківка Корюківського району Чернігівської області. Але 

відповідно до наданої заявником схеми розташування цієї ділянки, є накладання на 

існуючу земельну ділянку, що формувалася для будівництва водогону. Тому, при 

складанні проєкту землеустрою на дану земельну ділянку заявнику буде відмовлено 

у реєстрації нової земельної ділянки . 

Слухали: голову постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища Олійник Світлану Олександрівну, яка запропонувала 

відкласти розгляд клопотання Служби автомобільних доріг у Чернігівській області 

щодо отримання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки з подальшою передачею у постійне користування площею 

орієнтовно 1,50 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього господарства на території Корюківської міської ради в 

межах міста Корюківка Корюківського району Чернігівської області до вирішення 

питання з сформованою земельною ділянкою для будівництва водогону. 

Вирішили:  підтримати пропозицію голови постійної комісії з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища Олійник С.О.  

Слухали: начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала 

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



Булавко Ніни Анатоліївни, Васюк Світлани Ярославівни, Лебеха Віктора 

Миколайовича, Лебех Олени Миколаївни, Скрипки Олександра Леонідовича. 

У своїх заявах дані громадяни просять надати дозвіл на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства площею орієнтовно по 2,00 га. 

Вирішили: 
1. Розгляд заяви Булавко Н.А. щодо надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею орієнтовно 2,00 га для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності з кадастровим 

номером 7422489200:01:000:0117 - відкласти у зв’язку з необхідністю додаткового 

та детального вивчення питання щодо розміщення на даній ділянці полігону 

твердих побутових відходів. 

2. Розгляд заяви Васюк С.Я. щодо надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею орієнтовно 2,00 га для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності з кадастровим 

номером 7422489200:01:000:0117 - відкласти у зв’язку з необхідністю додаткового 

та детального вивчення питання щодо розміщення на даній ділянці полігону 

твердих побутових відходів. 

3. Розгляд заяви Лебеха В.М. щодо надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою відведення земельної ділянки площею орієнтовно 2,00 га для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності з кадастровим 

номером 7422489200:01:000:0117 - відкласти у зв’язку з необхідністю додаткового 

та детального вивчення питання щодо розміщення на даній ділянці полігону 

твердих побутових відходів. 

4. Розгляд заяви Лебех О.М. щодо надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою відведення земельної ділянки площею орієнтовно 2,00 га для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності з кадастровим 

номером 7422489200:01:000:0117 - відкласти у зв’язку з необхідністю додаткового 

та детального вивчення питання щодо розміщення на даній ділянці полігону 

твердих побутових відходів. 

5. Розгляд заяви Скрипки О.Л. щодо надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею орієнтовно 2,00 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Наумівка, Корюківського району, 

Чернігівської області - відкласти у зв’язку з необхідністю додаткового та 

детального вивчення. 

Вирішили:  подати на розгляд сесії міської ради проєкт рішення з запропонованими 

змінами. 

Голосували: «за» одноголосно.  



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

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про 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.  

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по вісімнадцятому питанню порядку денного «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

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

відповідних заяв громадян пропонується затвердити технічні документації із 

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

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

власність цим заявникам. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по дев’ятнадцятому питанню порядку денного «Про надання земельних 

ділянок в оренду (суборенду)» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, 

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

клопотання юридичних осіб, щодо надання земельних ділянок в оренду 

(суборенду). Даним проєктом рішення пропонується надати передати земельні 

ділянки в оренду (суборенду) заявникам. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцятому питанню порядку денного «Про видачу дозволів на 

спеціальне використання природних ресурсів» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну, яка проінформувала присутніх про те, що на адресу сесії міської ради 



надійшло клопотання ДП «Корюківське лісове господарство» щодо надання 

дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах території об’єкту 

природно-заповідного фонду місцевого значення, ботанічного заказника місцевого 

значення «Бурківщина» та «Турціївська дача», враховуючи ліміти на використання 

природних ресурсів у межах території та об’єктів природно-заповідного фонду 

місцевого значення по ДП «Корюківське лісове господарство» на 2021 рік від 

04.08.2021 року № 20/21, затверджені Департаментом екології та природних 

ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, даним проєктом рішення 

пропонується надати дозволи Державному підприємству «Корюківське лісове 

господарство» на спеціальне використання природних ресурсів у межах території 

та об’єктів природно-заповідного фонду на 2021 рік, а саме у межах ботанічних 

заказників місцевого значення «Бурківщина» на площі 25,6 га та «Турціївська дача» 

на площі 36,1 га (вибіркова санітарна рубка), та направити дані дозволи на 

погодження до Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної 

державної адміністрації. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» більшістю голосів.  

 

Слухали: по двадцять першому питанню порядку денного «Про затвердження 

технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату 

міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про те, що на 

адресу сесії міської ради надійшло клопотання ПрАТ «ВФ Україна» щодо 

затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки площею 0,0400 га, яка розташована в адміністративних межах (за межами 

населених пунктів) Корюківської міської ради, Чернігівської області, даним 

проєктом рішення пропонується затвердити технічну документацію з нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0400 га, яка надана в користування 

(на умовах оренди) Приватному акціонерному товариству «ВФ Україна» для 

розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій, що розташована в 

адміністративних межах (за межами села Прибинь) Корюківської міської ради, 

Чернігівської області (кадастровий номер земельної ділянки 

7422487000:03:002:0002), нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 

0,0400 га з цільовим використанням для розміщення та експлуатації об’єктів і 

споруд телекомунікацій на дату оцінки становить 11 389 грн. 22 коп. (одинадцять 

тисяч триста вісімдесят дев’ять гривень 22 копійки). 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 



Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять другому питанню порядку денного «Про надання дозволу на 

поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Корюківської 

міської ради» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала 

присутніх про те, що враховуючи закінчення мінімального строку дії нормативно 

грошової оцінки земель населених пунктів сіл Бреч, Гуринівка, Нова Гуринівка, 

Озереди, Лубенець, Ховдіївка, Білошицька Слобода, Майбутнє, Прибинь, 

Костянтинівка Корюківської міської ради, даним проєктом рішення пропонується 

здійснити поновлення нормативної грошової оцінки земель зазначених населених 

пунктів. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять 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, 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 в межах населеного пункту міста Корюківка для 

ведення особистого селянського господарства, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, та для будівництва 

індивідуальних гаражів на території Корюківської міської ради. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять 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, 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 за межами населеного пункту міста Корюківка для 

ведення особистого селянського господарства. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  



Слухали: по двадцять 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, 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 Брецького старостинського округу для 

ведення особистого селянського господарства, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Вирішили: підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять 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, 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, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Також даним проєктом пропонується відмовити Розумієнку Володимиру 

Георгійовичу у затвердженні технічної документації із землеустрою щодо 

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

безоплатно у власність, загальною площею 1,7506 га для ведення особистого 

селянського господарства в адміністративних межах Корюківської міської ради (в 

межах населеного пункту села Буда), Корюківського району, Чернігівської області 

та передачі даної земельної ділянки у власність у зв’язку з невідповідністю нормам, 

установленим статтею 118 Земельного кодексу України. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять 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, 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 Домашлинського 

старостинського округу для ведення особистого селянського господарства, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Вирішили: підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять восьмому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Забарівського старостинського округу» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

ради Скибу Тетяну Віталіївну, 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, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Виступили: членкиня постійної комісії Корюківської міської ради Погребна 

Валентина Андріївна, яка повідомила присутніх, що даним проєктом пропонується 

затвердити проєкти землеустрою та передати у власність земельні ділянки для 

ведення особистого селянського господарства 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 двадцять 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, 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, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцятому питанню порядку денного «Про приватизацію земельних 

ділянок на території Олександрівського старостинського округу» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 



ради Скибу Тетяну Віталіївну, 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 для ведення особистого селянського господарства, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, для індивідуального садівництва. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять першому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Охрамієвицького старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату 

міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, 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, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять другому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Перелюбського старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату 

міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, 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. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

Рибинського старостинського округу» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, 

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, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» більшістю голосів.  

 

Слухали: по тридцять четвертому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Савинківського старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату 

міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, 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, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

земельних ділянок на території Сядринського старостинського округу» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

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

заяви Стрілець М.Ф. та додані до неї документи даним проєктом пропонується 

затвердити документації із землеустрою та передати у приватну власність заявниці 

земельну ділянку на території Сядринського старостинського округу для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять шостому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Тютюнницького старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату 

міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, 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. 

Також даним проєктом пропонується відмовити у затвердженні Гончаренко 

Надії Олексіївні технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 



земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі безоплатно у власність, 

загальною площею 0,1045 га для індивідуального дачного будівництва в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (вул. Дачна, 56-Б, с. Кугуки), 

Корюківського району, Чернігівської області та передачі даної земельної ділянки у 

власність у зв’язку з перевищення норми безоплатної передачі земельної ділянки у 

власність, установленої статтею 121 Земельного кодексу України. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять сьомому 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, яка проінформувала присутніх про 

те, що розглянувши звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок, даним 

проєктом рішення пропонується 1) взяти до відома звіт з експертної грошової 

оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення, на якій 

знаходиться нерухоме майно, що належить ФОП Петренку Володимиру 

Васильовичу на праві приватної власності згідно договору купівлі - продажу від 

04.11.2020, серія та номер 835. Земельна ділянка розташована за адресою: вулиця 

Костюк Г., 22а, м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:04:006:0074, площею 0,1834 га, 

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови; звітом з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки встановлена ринкова вартість 

земельної ділянки в розмірі 87 684 грн. 00 коп. (вісімдесят сім тисяч шістсот 

вісімдесят чотири гривні 00 коп.) без урахування ПДВ; 2) взяти до відома звіт з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення, на якій знаходиться нерухоме майно, що належить ТОВ «Корфад» на 

праві приватної власності згідно договору купівлі - продажу від 26.03.2021, серія та 

номер 1334. Земельна ділянка розташована за адресою: вулиця Садова, 4, м. 

Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:003:0188, площею 4,1013 га, для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості; звітом з експертної грошової 

оцінки земельної ділянки встановлена ринкова вартість земельної ділянки в розмірі 

1 842 304 грн. 00 коп. (один мільйон вісімсот сорок дві тисячі триста чотири гривні 

00 коп.) без урахування ПДВ. Також пропонується продати дані земельні ділянки 

за ціною що є рівною експертній грошовій оцінці за мінусом авансоих внесків. 



Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять восьмому питанню порядку денного «Про внесення змін до 

складу виконавчого комітету міської ради» начальника юридичного відділу-

державний реєстратор виконавчого апарату міської ради Ващенка Івана 

Олександровича, який проінформував присутніх про те, що у зв’язку з кадровими 

змінами, враховуючи пропозиції міського голови Ахмедова Р.Р., даним проєктом 

рішення пропонується внести зміни до рішення другої сесії Корюківської міської 

ради восьмого скликання від 15.12.2020 року № 14-2/VIІІ «Про затвердження 

персонального складу виконавчого комітету міської ради», а саме: 1) слова 

«Єрмоленко Яна Сергіївна – начальник відділу архітектури, містобудування та 

житлово-комунального господарства – головний архітектор міської ради;» - 

виключити; 2) після слів «Наумчик Ірина Володимирівна – начальник відділу 

освіти, культури, молоді та спорту міської ради;» доповнити абзацом наступного 

змісту «Одерій Олена Арсентіївна – начальник Служби у справах дітей 

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 

рішень Корюківської міської ради» начальника загального відділу виконавчого 

апарату міської ради Лимаренко Ніну Петрівну, яка проінформувала присутніх про 

те, що з метою забезпечення належного рівня діяльності міської ради та її 

виконавчого апарату, даним проєктом рішення пропонується внести зміни в 

рішення Корюківськлої міської ради що визначають умови оплати праці та 

преміювання голови та секретаря, а також що стосуються рангу старост громади. 

Виступили: секретар міської ради Плющ Анастасія Вікторівна, яка повідомила, що 

даним проєктом пропонується внести зміни в умови оплати праці та преміювання 

секретаря міської ради. 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 на пленарному засіданні сесії ради уразі 

спрямування даного проєкту рішення на її розгляд.  

Також повідомила присутніх про те, що на адресу сесії міської рали надійшло 

повідомлення від міського голови Ахмедова Ратана Ратановича в якому він 

зазначив, що даним проєктом внести зміни в умови оплати праці та преміювання 

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

місцеве самоврядування в Україні» у нього наявний конфлікт інтересів і він не буде 

приймати участі в голосуванні на пленарному засіданні сесії ради уразі 

спрямування даного проєкту рішення на її розгляд. 



Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сороковому питанню порядку денного «Про затвердження Положення 

про громадські слухання в Корюківській міській територіальній громаді» 

начальника юридичного відділу-державний реєстратор виконавчого апарату 

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

що з метою забезпечення належних умов для здійснення жителями Корюківської 

міської територіальної громади повноважень місцевого самоврядування, даним 

проєктом рішення пропонується затвердити Положення про громадські слухання в 

Корюківській міській територіальній громаді. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сорок першому питанню порядку денного «Про затвердження 

Положення про місцеві ініціативи в Корюківській міській територіальній громаді» 

начальника юридичного відділу-державний реєстратор виконавчого апарату 

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

що з метою забезпечення належних умов для здійснення жителями Корюківської 

міської територіальної громади повноважень місцевого самоврядування, даним 

проєктом рішення пропонується затвердити Положення про місцеві ініціативи в 

Корюківській міській територіальній громаді та визнати таким, що втратило 

чинність рішення третьої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 29 

січня 2016 року «Про Положення про місцеві ініціативи в місті Корюківка». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сорок другому 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 розглянувши клопотання КП 

«Корюківкаводоконал» від 10.08.2021 року № 144, з метою забезпечення належного 

рівня діяльності комунального підприємства, даним проєктом рішення 

пропонується визначити статутний капітал Комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради у розмірі 15 145 318,84 

(п’ятнадцять мільйонів сто сорок п’ять тисяч триста вісімнадцять гривень 84 

копійки). 



та затвердити Статут Комунального підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради в новій редакції. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 

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

актів на 2021 рік»» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну, яка 

проінформувала присутніх про те, що з метою приведення у відповідність до нового 

порядку передачі в оренду державного та комунального майна діючий порядок 

розрахунку орендної плати за користування комунальним майном Корюківської 

міської територіальної громади, даним проєктом 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 проектів регуляторних 

актів на 2021 рік», а саме доповнити план пунктом наступної редакції «8. Про 

затвердження методики розрахунку орендної плати за комунальне майно 

Корюківської міської територіальної громади». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сорок четвертому питанню порядку денного «Про затвердження 

рішень виконавчого комітету Корюківської міської ради з питань майна міської 

комунальної власності» начальника юридичного відділу-державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенка Івана Олександровича, який 

проінформував присутніх про те, що даними проєктом рішення пропонується 

затвердити: 1) рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 05 

серпня 2021 року № 335 «Про передачу майна міської комунальної власності»; 2) 

затвердити рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 17 серпня 

2021 року № 347 «Про надання дозволу». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сорок п’ятому питанню порядку денного «Про надання дозволу на 

укладення договору лізингу КП «Корюківкаводоканал»» міського голову Ахмедова 

Ратана Ратановича, який проінформував присутніх про те, що у зв’язку з 



прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.2021 року № 883 «Про 

затвердження порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання 

комунальної техніки», даним проєктом рішення пропонується надати дозвіл 

Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради 

(ЄДРПОУ 35606756) на укладання договору (-орів) фінансового лізингу з 

державними банками або банками, у статутному капіталі яких 75 і більше відсотків 

акцій належить державі для придбання машини вакуумної КО-503В-10 на базі 

МАЗ-4381, у тому числі з наступними істотними умовами: 1) загальна вартість 

Техніки становить не більше 1 500 000,00 гривень (один мільйон п’ятсот тисяч 

гривень 00 копійок); 2) строк лізингу: до 60 місяців від дати отримання Техніки 

згідно з актом приймання-передачі до договору (-орів) фінансового лізингу; 3) 

авансовий платіж не більше 25% від вартості Техніки; 4) відсоткова ставка – 

змінювана, визначається за розміром індикативної ставки UIRD (український індекс 

ставок за депозитами фізичних осіб у гривні строком на 12 (дванадцять) місяців), 

збільшеної на маржу Банку, але не більше 25% річних; 5) погашення лізингових 

платежів, які складаються з суми відшкодування вартості Техніки (рівними 

частинами протягом усього строку лізингу), нарахованих відсотків і комісій, 

здійснюється щомісячно. Розміри лізингових платежів визначаються згідно з 

умовами договору(-орів) фінансового лізингу. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сорок шостому питанню порядку денного «Про надання дозволу на 

укладення договору лізингу КП «Благоустрій»» міського голову Ахмедова Ратана 

Ратановича, який проінформував присутніх про те, що у зв’язку з прийняттям 

постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.2021 року № 883 «Про 

затвердження порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання 

комунальної техніки», даним проєктом рішення пропонується надати дозвіл 

Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради (ЄДРПОУ 

41766296) на укладання договору (-орів) фінансового лізингу з державними 

банками або банками, у статутному капіталі яких 75 і більше відсотків акцій 

належить державі для придбання машини комунальної Park Ranger 2150 (машина 

вулична підмітально-прибиральна), з правом викупу Техніки, у тому числі з 

наступними істотними умовами: 1) загальна вартість Техніки становить не більше 

2 700 000,00 гривень (два мільйони п’ятсот тисяч гривень 00 копійок); 2) строк 

лізингу: до 60 місяців від дати отримання Техніки згідно з актом приймання-

передачі до договору (-орів) фінансового лізингу; 3) авансовий платіж не більше 

25% від вартості Техніки; 4) відсоткова ставка – змінювана, визначається за 

розміром індикативної ставки UIRD (український індекс ставок за депозитами 



фізичних осіб у гривні строком на 12 (дванадцять) місяців), збільшеної на маржу 

Банку, але не більше 25% річних; 5) погашення лізингових платежів, які 

складаються з суми відшкодування вартості Техніки (рівними частинами протягом 

усього строку лізингу), нарахованих відсотків і комісій, здійснюється щомісячно. 

Розміри лізингових платежів визначаються згідно з умовами договору(-орів) 

фінансового лізингу. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сорок сьомому питанню порядку денного «Про умови повернення 

субвенції з держаного бюджету» міського голову Ахмедова Ратана Ратановича, 

який проінформував присутніх про те, що у зв’язку з прийняттям постанови 

Кабінету Міністрів України від 11.08.2021 року № 883 «Про затвердження порядку 

та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток 

комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки», 

даним проєктом рішення пропонується 1) встановити, що у разі розірвання 

державними банками або банками, у статутному капіталі яких 75 і більше відсотків 

акцій належить державі договору фінансового лізингу на підставі несплати 

Комунальним підприємством «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради 

(ЄДРПОУ 35606756) лізингових платежів, передбачених договором фінансового 

лізингу, Фінансовому відділу Корюківської міської ради впродовж трьох місяців з 

моменту розірвання договору фінансового лізингу забезпечити у повному обсязі 

повернення до державного бюджету субвенції, наданої згідно Порядку; 2) 

встановити, що у разі розірвання уповноваженими банками договору фінансового 

лізингу на підставі несплати Комунальним підприємством «Благоустрій» 

Корюківської міської ради (ЄДРПОУ 41766296) лізингових платежів, передбачених 

договором фінансового лізингу, Фінансовому відділу Корюківської міської ради 

впродовж трьох місяців з моменту розірвання договору фінансового лізингу 

забезпечити у повному обсязі повернення до державного бюджету субвенції, 

наданої згідно Порядку. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

 

Головуючий на спільному засіданні  

постійних комісій міської ради  

(секретар міської ради)                  А.ПЛЮЩ 


