
ПРОТОКОЛ  

засідання восьмої чергової сесії  

Корюківської міської ради восьмого скликання 

 

Дата: 30 серпня 2021 року 

Час: 10.00 год. – 10.45 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 восьму 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 виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила 

Михайлівна, начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради Наумчик Ірина Володимирівна, начальник 

загального відділу виконавчого апарату міської ради Лимаренко Ніна Петрівна. 

 

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович оголошує про відкриття сесії о 

10 год. 00 хв.. 

 

/Звучить гімн/ 

 

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. 

 

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 восьмої чергової сесії 

міської ради восьмого скликання, пропонується головою лічильної комісії 

обрати Лещенко Світлану Віталіївну, секретарем лічильної комісії Савицького 

Андрія Олександровича. 

 Від депутатів пропозицій, змін, зауважень щодо складу комісії не 

надійшло. 

Пропозиція міського голови Ахмедова Ратана Ратановича щодо лічильної 

комісії у складі голови лічильної Лещенко Світлани Віталіївни, секретаря 

лічильної комісії Савицького Андрія Олександровича 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 звіт про виконання 

міського бюджету за І півріччя 2021 року» 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.  

ВИСТУПИЛИ: депутати Корюківської міської ради восьмого скликання 

Олійник Світлана Олександрівна, Михліна Юлія Василівна, Пінченко 

Валентина Василівна, які повідомили про конфлікт інтересів так як даним 

рішенням затверджуються 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. 

Зачитали відповідні повідомлення (повідомлення додаються) та зазначили, що 

не будуть приймати участь в голосуванні 

Секретар міської ради Плющ Анастасія Вікторівна, які повідомила про 

конфлікт інтересів, так як даним рішенням затверджуються розпорядження 



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

підставі одного з яких було виплачено їй матеріальну допомогу на 

оздоровлення. Зачитали відповідне повідомлення (повідомлення додається) та 

зазначила, що не буде приймати участь в голосуванні. 

ВИРІШИЛИ: рішення «Про звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 

2021 року» приймається більшістю голосів (за - 16, проти - 0, утримався - 0, не 

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

 

СЛУХАЛИ: по другому питанню порядку денного «Про внесення змін та 

доповнень до міських Програм» 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 внесення змін та доповнень до міських Програм» 

приймається більшістю голосів (за - 19, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 

1) (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

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. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «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» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по четвертому питанню порядку денного «Про затвердження 

програми «Безпечне Правосуддя на території Корюківської міської ради на 

2021 рік»» начальника юридичного відділу-державний реєстратор 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 програми «Безпечне Правосуддя на 

території Корюківської міської ради на 2021 рік»» приймається більшістю 

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

поіменного голосування додаються). 

 

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 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 Програми підтримки молодіжної 

політики в Корюківській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

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. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження Програми з підвищення 

ефективності управління активами Корюківської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

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. 

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 восьмому питанню порядку денного «Про Бюджетний 

регламент Корюківської міської ради» 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 Бюджетний регламент Корюківської міської ради» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

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. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про Програму місцевого економічного розвитку 

Корюківської міської територіальної громади Чернігівської області та План дій 

з її впровадження» 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. 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович, який повідомив 

присутніх про те, що з метою безперебійної і якісної роботи Комунального 

підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради, пропонується доповнити 

дане рішення пунктом наступного змісту: «Передати з балансу Корюківської 

міської ради на баланс Комунальному підприємству «Убідьське» Корюківської 

міської ради лічильники холодної води МТК-UаДу 50, в кількості 3 (три) 

одиниці на загальну суму 17 459,38 грн (сімнадцять тисяч чотириста п’ятдесят 

дев’ять гривень 38 копійок)». 

ВИРІШИЛИ: пропозицію міського голови Ахмедова Р.Р. підтримати, проєкт 

рішення приймається за основу одноголосно. Інші 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 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. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про передачу майна із комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади у комунальну власність 

Сновської міської територіальної громади» приймається більшістю голосів (за - 

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

голосування додаються). 

 

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. 



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 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. 

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 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. 

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 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. 

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 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. 

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 території Корюківської міської ради» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 



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. 

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 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. 

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 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. 

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 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. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про видачу дозволів на спеціальне використання 

природних ресурсів» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 



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. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

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. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу на поновлення нормативної 

грошової оцінки земель населених пунктів Корюківської міської ради» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

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. 

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 одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

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. 

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 одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

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. 

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 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. 

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 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. 

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 одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

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. 

ВИСТУПИЛИ: депутатка Корюківської міської ради восьмого скликання 

Погребна Валентина Андріївна, яка повідомила про конфлікт інтересів, так як 

даним рішенням затверджуються проєкти землеустрою та передаються у 

власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства її 

близьким особам. Зачитала відповідне 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 на території 

Забарівського старостинського округу» приймається більшістю голосів (за - 19, 

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

голосування додаються). 

 



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. 

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 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. 

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 округу» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

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. 

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 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. 

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 тридцять третьому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельних ділянок на території Рибинського старостинського 

округу» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 



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 округу» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

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. 

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 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. 

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 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. 

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 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. 

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 більшістю голосів (за - 19, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 

1) (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять восьмому питанню порядку денного «Про внесення 

змін до складу виконавчого комітету 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 внесення змін до складу виконавчого комітету 

міської ради» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

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. 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович, який повідомив про 

конфлікт інтересів, так як даним рішенням вносяться зміни в умови оплати 

праці та преміювання міського голови. Зачитав відповідне повідомлення 

(повідомлення додається) та зазначив, що не буде приймати участь в 

голосуванні 

Секретар міської ради Плющ Анастасія Вікторівна, яка повідомила про 

конфлікт інтересів, так як даним рішенням вносяться зміни в умови оплати 

праці та преміювання секретаря міської ради. Зачитала відповідне 

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 внесення змін до рішень Корюківської міської 

ради» приймається більшістю голосів (за - 17, проти - 0, утримався - 0, не 

голосував - 3) (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сороковому питанню порядку денного «Про затвердження 

Положення про громадські слухання в Корюківській міській територіальній 

громаді» 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 Положення про громадські 

слухання в Корюківській міській територіальній громаді» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок першому питанню порядку денного «Про затвердження 

Положення про місцеві ініціативи в Корюківській міській територіальній 



громаді» 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 Положення про місцеві ініціативи в 

Корюківській міській територіальній громаді» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок другому питанню порядку денного «Про внесення змін 

до установчих документів» 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 внесення змін до установчих документів» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

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 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 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» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок четвертому питанню порядку денного «Про 

затвердження рішень виконавчого комітету Корюківської міської ради з питань 

майна міської комунальної власності» 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 рішень виконавчого комітету 

Корюківської міської ради з питань майна міської комунальної власності» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 



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

на укладення договору лізингу КП «Корюківкаводоканал»» міського голову 

Ахмедова Ратана Ратановича. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу на укладення договору лізингу 

КП «Корюківкаводоканал»» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок шостому питанню порядку денного «Про надання 

дозволу на укладення договору лізингу КП «Благоустрій»» міського голову 

Ахмедова Ратана Ратановича. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу на укладення договору лізингу 

КП «Благоустрій»» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок сьомому питанню порядку денного «Про умови 

повернення субвенції з держаного бюджету» міського голову Ахмедова Ратана 

Ратановича. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про умови повернення субвенції з держаного 

бюджету» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

По питанню РІЗНЕ виступили:  

1. Депутат Корюківської міської ради восьмого скликання Милейко 

Сергій Олександрович, який повідомив, що на багатоквартирних будинках по 

вулиці Шевченка та Франка були прикріплені адресні таблички від ПАТ 

«Укртелеком», але написи на цих табличках були зазначені російською мовою 

та з помилками в назвах вулиць. Просить замінити дані вказівники. 

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович повідомив депутата, що буде 

дане доручення начальнику Корюківської житлово-експлуатаційної контори 

щодо врегулювання даного питання. 

2. Депутат Корюківської міської ради восьмого скликання Карасьов Юрій 

Валентинович, який подякував міському голові за відремонтовану дорогу по 

вулиці Паркова. Але у жителів є питання по полігону твердих побутових 

відходів, а саме чи можливо й ого огородити аби будь яким іншим способом 

мінімізувати розкидання відходів на прилеглі території, в тому числі і приватні, 

прибирати відходи, які були викинуті недобросовісними жителями громади за 

межами полігону. 

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович повідомив депутата, що 

планується розширення діючого полігону шляхом збільшення площі земельної 



ділянки, а також систематично здійснюється його технічна пересипка. Що 

стосується недобросовісних жителів громади, то такі дії караються 

накладанням штрафу за порушення 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 відповідно до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. 

 

Всі питання порядку денного восьмої чергової сесії Корюківської міської 

ради восьмого скликання розглянуто. 

 

Сесія оголошується закритою о 10 год. 45 хв.  

/Звучить гімн/ 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 


