
ПРОТОКОЛ  

засідання дев’ятої чергової сесії  

Корюківської міської ради восьмого скликання 

 
Дата: 09 листопада 2021 року 

Час: 10.00 год. – 11.00 год. 

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

Корюківської міської ради. 

 

Сесію відкриває і веде Корюківський міський голова Ахмедов Ратан 

Ратанович. 

Всього до міської ради обрано 26 депутатів.  

На дев’яту чергову сесію Корюківської міської ради восьмого скликання 

з’явилися і зареєструвалися міський голова та 22 депутати (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, 

начальник Відділу архітектури містобудування та житлово-комунального 

господарства Корюківської міської ради – головний архітектор Лихотинська 

Лілія Анатоліївна. 

 

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 9 місяців 2021 року. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

2.Про внесення змін до міських програм. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 



3.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. 

 

4.Про затвердження міських програм. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

5.Про затвердження Положення про уповноважену особу Корюківської міської 

ради. 

Інформує: начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму 

виконавчого апарату міської ради Кукуюк Оксана Леонідівна. 

 

6.Про затвердження Плану удосконалення медичних послуг на 2022 – 2025 

роки Корюківсьої міської територіальної громади. 

Інформує: начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму 

виконавчого апарату міської ради Кукуюк Оксана Леонідівна. 

 

7.Про впровадження Протоколу про співробітництво. 

Інформує: начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму 

виконавчого апарату міської ради Кукуюк Оксана Леонідівна. 

 

8.Про надання згоди на передачу та прийняття майна у комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

9.Про порушення клопотання щодо передачу у комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади нежитлової будівлі. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

10.Про списання майна міської комунальної власності. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

11.Про оренду майна міської комунальної власності. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

12.Про передачу майна міської комунальної власності. 



Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

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

власності, що підлягають приватизації у 2021 році. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

14.Про надання доступу до елементів інфраструктури об’єктів нерухомого 

майна комунальної власності Корюківської міської територіальної громади. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

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 надання земельних ділянок в оренду (суборенду). 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

17.Про згоду на передачу в суборенду земельної ділянки комунальної 

власності. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

18.Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

19.Про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

20.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. 

 



21.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. 

 

22.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

зі зміною цільового призначення. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

23.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для передачі у комунальну 

власність. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

24.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. 

 

25.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. 

 

26.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. 

 

27.Про приватизацію земельних ділянок на території Будянського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

28.Про приватизацію земельних ділянок на території Домашлинського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 



29.Про приватизацію земельних ділянок на території Забарівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

30.Про приватизацію земельних ділянок на території Наумівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

31.Про приватизацію земельних ділянок на території Олександрівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

32.Про приватизацію земельних ділянок на території Охрамієвицького 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

33.Про приватизацію земельних ділянок на території Перелюбського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

34.Про приватизацію земельних ділянок на території Прибинського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

35.Про приватизацію земельних ділянок на території Рибинського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

36.Про приватизацію земельних ділянок на території Савинківського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

37.Про приватизацію земельних ділянок на території Сядринського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна 



38.Про приватизацію земельних ділянок на території Тютюнницького 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

39.Про приватизацію земельних ділянок на території Хотіївського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

40.Про надання земельної ділянки у постійне користування. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

41.Про вилучення з користування земельних ділянок. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

42. Про встановлення земельного сервітуту шляхом укладання договору. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

43.Про припинення права комунальної власності. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

44.Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

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

несільськогосподарського призначення. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

46.Про затвердження Переліку адміністративних послуг. 

Інформує: секретар міської ради Плющ Анастасія Вікторівна. 

 

47.Про розроблення детальних планів територій. 

Інформує: начальник Відділу архітектури містобудування та житлово-

комунального господарства Корюківської міської ради – головний архітектор 

Лихотинська Лілія Анатоліївна 

 



48.Про затвердження Порядку присвоєння, зміни та коригування адрес 

об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна на території Корюківської 

міської територіальної громади. 

Інформує: начальник Відділу архітектури містобудування та житлово-

комунального господарства Корюківської міської ради – головний архітектор 

Лихотинська Лілія Анатоліївна 

 

49.Про затвердження Положення про відзнаки Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник загального відділу виконавчого апарату міської ради 

Лимаренко Ніна Петрівна 

 

50.Про затвердження Кодексу етики депутатів Корюківської міської ради. 

Інформує: секретар міської ради Плющ Анастасія Вікторівна. 

 

51.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. 

 

52.Про звернення Корюківської міської ради до Офісу Президента України та 

Кабінету Міністрів України щодо стабільного проходження опалювального 

сезону 2021-2022 рр. 

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 - 21, проти - 1, 

утримався - 0, не голосував - 1). 

 

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 - 22, 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 дев’ятої чергової сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання, пропонується головою 

лічильної комісії обрати Пивовара Сергія Григоровича, секретарем лічильної 

комісії Наумовець Маргариту Василівну. 

 Від депутатів пропозицій, змін, зауважень щодо складу комісії не 

надійшло. 

Пропозиція міського голови Ахмедова Ратана Ратановича щодо лічильної 

комісії у складі голови лічильної Пивовара Сергія Григоровича, секретаря 

лічильної комісії Наумовець Маргарити Василівни підтримано більшістю 

голосів (за - 21, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 2). 

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович запропонував лічильній комісії 

приступити до виконання своїх обов’язків відповідно до Регламенту. 

 

СЛУХАЛИ: по першому питанню порядку денного «Про звіт про виконання 

міського бюджету за 9 місяців 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.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 

2021 року» приймається більшістю голосів (за - 22, проти - 0, утримався - 0, не 

голосував - 1) (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 
СЛУХАЛИ: по другому питанню порядку денного «Про внесення змін 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 до міських програм» приймається 

більшістю голосів (за - 22, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 1) (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по третьому 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 четвертому питанню порядку денного «Про затвердження 

міських програм» начальника Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук Олену Іванівну. 



ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження міських програм» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

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

Положення про уповноважену особу Корюківської міської ради» 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 затвердження Положення про уповноважену 

особу Корюківської міської ради» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по шостому питанню порядку денного «Про затвердження Плану 

удосконалення медичних послуг на 2022 – 2025 роки Корюківської міської 

територіальної громади» 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 затвердження Плану удосконалення медичних 

послуг на 2022 – 2025 роки Корюківської міської територіальної громади» 

приймається більшістю голосів (за - 22, проти - 0, утримався - 1, не голосував - 

0) (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 
СЛУХАЛИ: по сьомому питанню порядку денного «Про впровадження 

Протоколу про співробітництво» начальника відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму виконавчого апарату міської ради Кукуюк Оксану 

Леонідівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про впровадження Протоколу про співробітництво» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 
СЛУХАЛИ: по восьмому питанню порядку денного «Про надання згоди на 

передачу та прийняття майна у комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіну Людмилу 

Михайлівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання згоди на передачу та прийняття майна у 

комунальну власність Корюківської міської територіальної громади» 



приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

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

клопотання щодо передачу у комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади нежитлової будівлі» 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 порушення клопотання щодо передачу у 

комунальну власність Корюківської міської територіальної громади нежитлової 

будівлі» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по десятому 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 більшістю голосів (за - 22, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 

1) (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по одинадцятому питанню порядку денного «Про оренду 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 оренду майна міської комунальної власності» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по дванадцятому 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, якісної та вчасної допомоги 

пацієнтам з COVID-19, пропонується доповнити дане рішення пунктом 

наступного змісту: «Передати з балансу Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський 

центр сімейної медицини» Корюківської міської ради на баланс Комунального 



некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради медичні кисневі концентратори АЕ-8-N у кількості 7 

(сім) штук, вартістю 35 000,00 грн (тридцять п’ять тисяч гривень 00 копійок) за 

одиницю, загальною вартістю 245 000,00 грн (двісті сорок п’ять тисяч гривень 

00 копійок).». 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: поправка до проєкту рішення, що запропонована міським 

головою Ахмедовим Р.Р., приймається 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 тринадцятому питанню порядку денного «Про включення 

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

підлягають приватизації у 2021 році» головного спеціаліста відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіну 

Людмилу Михайлівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

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

міської комунальної власності, що підлягають приватизації у 2021 році» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по чотирнадцятому питанню порядку денного «Про надання 

доступу до елементів інфраструктури об’єктів нерухомого майна комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади» головного спеціаліста 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

ради Долбіну Людмилу Михайлівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання доступу до елементів інфраструктури 

об’єктів нерухомого майна комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади» 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 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 більшістю голосів (за - 21, проти - 0, утримався - 2, не голосував - 

0) (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сімнадцятому питанню порядку денного «Про згоду на 

передачу в суборенду земельної ділянки комунальної власності» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

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

комунальної власності» приймається більшістю голосів (за - 22, проти - 0, 

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

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по вісімнадцятому питанню порядку денного «Про надання 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки» начальника відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

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

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про дозвіл на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 



СЛУХАЛИ: по двадцятому 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 двадцять першому 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. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ Анастасія Вікторівна, яка 

повідомила про конфлікт інтересів, так як даним рішенням пропонується 

надати дозвіл на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення 

за межами населеного пункту Корюківської міської ради для подальшої 

передачі їх безоплатно у власність 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 дозвіл на виготовлення документації із 

землеустрою на території Корюківської міської ради» приймається більшістю 

голосів (за - 22, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 1) (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцять другому питанню порядку денного «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі 

зміною цільового призначення» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцять третьому питанню порядку денного «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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



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 земельної ділянки для 

передачі у комунальну власність» приймається більшістю голосів (за - 22, 

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

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцять четвертому 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 більшістю голосів (за - 22, 

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

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцять п’ятому 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 шостому 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 сьомому 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 восьмому 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 дев’ятому 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 їй 

особисто та її близьким особам. Зачитала відповідне повідомлення 

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

голосуванні. 

Депутат Корюківської міської ради восьмого скликання Купрієнко Леонід 

Миколайович, який повідомив про конфлікт інтересів, так як даним рішенням 

затверджуються проєкти землеустрою та передаються у власність земельні 

ділянки для ведення особистого селянського господарства йому особисто та 

його близьким особам. Зачитав відповідне повідомлення (повідомлення 

додається) та зазначив, 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 - 20, 

проти - 0, утримався - 0, не голосував - 3) (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцятому 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 більшістю голосів (за - 22, 

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

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять першому 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 другому 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 третьому 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 четвертому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельних ділянок на території Прибинського старостинського 

округу» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 



ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Прибинського старостинського округу» приймається більшістю голосів (за - 22, 

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

голосування додаються). 

 

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

приватизацію земельних ділянок на території Рибинського старостинського 

округу» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИСТУПИЛИ: депутат Корюківської міської ради восьмого скликання 

Левченко Олександр Григорович, який повідомив про конфлікт інтересів, так 

як даним рішенням затверджуються проєкти землеустрою та передаються у 

власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства 

його близьким особам. Зачитав відповідне повідомлення (повідомлення 

додається) та зазначив, 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 

Рибинського старостинського округу» приймається більшістю голосів (за - 22, 

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

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять шостому 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 сьомому 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. 

ВИСТУПИЛИ: депутатка Корюківської міської ради восьмого скликання 

Михліна Юлія Василівна, яка повідомила про конфлікт інтересів, так як даним 

рішенням затверджується проєкт землеустрою та передається у власність 

земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства її близькій 

особі. 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 

Сядринського старостинського округу» приймається більшістю голосів (за - 21, 

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

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять восьмому 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. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ Анастасія Вікторівна, 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. 

Депутат Корюківської міської ради восьмого скликання Абинашний В’ячеслав 

Іванович, який повідомив про конфлікт інтересів, так як даним рішенням 

затверджується проєкт землеустрою та передається у власність земельна 

ділянка для ведення особистого селянського господарства його близькій особі. 

Зачитав відповідне повідомлення (повідомлення додається) та зазначив, 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 

Тютюнницького старостинського округу» приймається більшістю голосів (за - 

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

голосування додаються). 

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

приватизацію земельних ділянок на території Хотіївського 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 

Хотіївського старостинського округу» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сороковому питанню порядку денного «Про надання земельної 

ділянки у постійне користування» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну. 



ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання земельної ділянки у постійне 

користування про громадські слухання в Корюківській міській територіальній 

громаді» приймається більшістю голосів (за - 22, проти - 0, утримався - 0, не 

голосував - 1) (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок першому питанню порядку денного «Про вилучення з 

користування земельних ділянок» 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 вилучення з користування земельних ділянок» 

приймається більшістю голосів (за - 22, проти - 0, утримався - 1, не голосував - 

0) (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок другому питанню порядку денного «Про встановлення 

земельного сервітуту шляхом укладання договору» 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 встановлення земельного сервітуту шляхом 

укладання договору» приймається більшістю голосів (за - 22, проти - 0, 

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

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок третьому питанню порядку денного «Про припинення 

права комунальної власності» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про припинення права комунальної власності» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок четвертому питанню порядку денного «Про надання 

дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  



ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки» приймається більшістю голосів (за - 22, 

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

голосування додаються). 

 

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

земельних торгів у формі аукціону на земельну ділянку 

несільськогосподарського призначення» начальника відділу земельних ресурсів 

та комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

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

земельну ділянку несільськогосподарського призначення» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок шостому питанню порядку денного «Про затвердження 

Переліку адміністративних послуг» 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 Переліку адміністративних послуг» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок сьомому питанню порядку денного «Про розроблення 

детальних планів територій» начальника Відділу архітектури містобудування та 

житлово-комунального господарства Корюківської міської ради – головний 

архітектор Лихотинську Лілію Анатоліївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про розроблення детальних планів територій» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок восьмому питанню порядку денного «Про затвердження 

Порядку присвоєння, зміни та коригування адрес об’єктам будівництва та 

об’єктам нерухомого майна на території Корюківської міської територіальної 

громади» начальника Відділу архітектури містобудування та житлово-

комунального господарства Корюківської міської ради – головний архітектор 

Лихотинську Лілію Анатоліївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження Порядку присвоєння, зміни та 

коригування адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна на 



території Корюківської міської територіальної громади» приймається 

більшістю голосів (за - 22, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 1) (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

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

Положення про відзнаки Корюківської міської ради» начальника загального 

відділу виконавчого апарату міської ради Лимаренко Ніну Петрівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження Положення про відзнаки 

Корюківської міської ради» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

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

Кодексу етики депутатів Корюківської міської ради» 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 Кодексу етики депутатів 

Корюківської міської ради» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

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

змін до деяких рішень міської ради із земельних питань» начальника відділу 

земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради 

Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх, що у зв’язку з 

нагальною необхідністю, фактичним обміром земельної ділянки, даним 

проєктом рішення пропонується внести зміни до пункту 7 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, на яку 

надавався дозвіл 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. Центральна, 6, с. Домашлин, Корюківський район, Чернігівська область, 

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

(КВЦПЗ 03.15.), виклавши її в новій редакції, а саме: «площею орієнтовно             

1,60 га», замість «площею орієнтовно 0,60 га». 

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 більшістю голосів (за - 21, проти - 0, утримався 

- 0, не голосував - 2) (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 



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

Корюківської міської ради до Офісу Президента України та Кабінету Міністрів 

України щодо стабільного проходження опалювального сезону 2021-2022 рр» 

міського голову Ахмедова Ратана Ратоновича, який проінформував присутніх 

про те, що у зв’язку з ймовірністю зриву стабільного проходження 

опалювального сезону через розбалансування бюджетів, низьку 

платоспроможність населення, стрімке зростання тарифів на енергоносії, даним 

проєктом рішення пропонується схвалити наступний текст звернення до Офісу 

Президента України та Кабінету Міністрів України щодо стабільного 

проходження опалювального сезону 2021-2022 рр.: 

«Офісу Президента України 

Кабінету Міністрів України 

 

ЗВЕРНЕННЯ ДЕПУТАТІВ  

Корюківської міської ради восьмого скликання 

до  

Офісу Президента України та Кабінету Міністрів України  

щодо стабільного проходження опалювального сезону 2021-2022 рр. 
 

Ми, депутати Корюківської міської ради восьмого скликання, оцінюємо 

ситуацію, яка склалася в сфері енергетики країни як вкрай загрозливою, 

зокрема існує ймовірність зриву стабільного проходження опалювального 

сезону через розбалансування бюджетів, низьку платоспроможність населення, 

стрімке зростання тарифів на енергоносії.  

Меморандумом про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних 

питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в 

опалювальному періоді 2021/2022 рр. передбачено що для підприємств ТКЕ 

встановлюється пільговий тариф за газ на рівні 7,42 грн/м.куб, а для потреб 

бюджетних установ на рівні 16,39 грн/м.куб. Для стабільного проходження 

опалювального сезону також пропонується з 2022 року передати додатково до 

бюджетів територіальних громад 4% ПДФО довівши цей показник до 64%, 

натомість органи місцевого самоврядування компенсуватимуть підприємствам 

ТКЕ різницю в тарифах з централізованого опалення для потреб населення. 

Підтримуючи в цілому ці заходи наголошуємо, що для малих міст це матиме 

лише частковий ефект і більшість громадян матимуть суттєве зростання 

вартості опалення, а місцеві бюджети неспроможні будуть оплачувати 

зростаючі тарифи на енергоносії для бюджетних установ.  

Зростання відбувається на всі енергоносії і компенсація різниці з 

централізованого опалення створить лиш дисбаланс та поділить людей за типом 

опалення.  

Наприклад, у Корюківській громаді понад 8400 домогосподарств в яких 

проживає понад 21 тис. жителів, з них лише 1020 домогосподарств отримує 

послугу з централізованого опалення. Для більшості громади (майже 90% 

жителів) заходи щодо компенсації тарифів з місцевого бюджету не матимуть 

ефекту. Навпаки, порівняно з минулим опалювальним сезоном тарифи зростуть 



– для домогосподарств які мають індивідуальне газове опалення зростання 

становить +37-50% (у 2020/2021 році газ коштував 5,3-5,99 грн/м.куб, а тариф 

оператора ГРМ 1,2 грн/м.куб., у 2021/2022 році 7,96-7,99 та 1,94 відповідно). 

Для домогосподарств, які використовують тверде паливо (дрова) відбулось 

зростання вартості енергоносіїв у 2-3 рази.  

Меморандумом не враховано зростання вартості енергоносіїв для 

бюджетної сфери. Зокрема Корюківська міська територіальна громада до кінця 

поточного року має додатково направити на забезпечення енергоносіями 

бюджетних установ понад 5 млн.грн, які не були враховані при плануванні 

бюджету на 2021 рік. Зокрема ціна на газ зросла у 2,5 рази, ціна на 

електроенергію у 3 рази, ціни на тверде паливо у 2-3 рази. Паралельно 

зростають ціни на похідні послуги – водопостачання та водовідведення. 

Загалом зростання видатків бюджету на енергоносії у 2022 році може зрости у 

2,5 рази, що повністю унеможливить наповнення і виконання бюджету 

розвитку, а також ставить під загрозу забезпечення об’єктів соціальної сфери 

необхідними енергоносіями, зокрема закладі охорони здоров’я.  

Враховуючи вищевикладене просимо: 

1. Вжити заходів щодо збільшення фінансування державної програми 

субсидій на комунальні послуги та розширити перелік одержувачів субсидій; 

2. Розглянути питання надання державної підтримки бюджетів 

територіальних громад, зокрема за рахунок субвенції на допомогу всім 

територіальним громадам незалежно від індексу податкоспроможності; 

3. Спрямувати у 2022 році кошти державного бюджету передбачені на 

регіональний розвиток виключно на енергоефективність та заміщення газу; 

4. З метою ефективного надання стаціонарної допомоги пацієнтам з 

коронавірусною хворобою COVID-19  передбачити у Державному бюджеті на 

2022 рік окрему субвенцію на забезпечення енергоносіями цих закладів.» 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про звернення Корюківської міської ради до Офісу 

Президента України та Кабінету Міністрів України щодо стабільного 

проходження опалювального сезону 2021-2022 рр» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

По питанню РІЗНЕ виступили:  

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович привітав депутатів з Днем 

української писемності та мови, зауважив, що мова – це зброя, з гідністю і 

шаною повинні усвідомлювати велику вагу рідного слова й особисту 

відповідальність за нього перед минулим, сьогоденням і майбутнім. Також 

побажав усім утверджувати рідну мову, щоб цей нетлінний скарб служив 

єднанням між поколіннями, возвеличував Україну й українців 

Також міський привітав всіх причетних з Всеукраїнським днем 

працівників культури та аматорів народного мистецтва. Культура – це те, що 

робить з народу націю. Саме працівники культури роблять свята яскравими, 

зберігають і примножують українську культуру та історію нашої землі. 



Знаходячись у постійному творчому пошуку, вони завжди діляться своїми 

напрацюваннями з людьми, даруючи приємні враження та позитивні емоції. 

Символічним є те, що ці свята збігається, адже мова і культура є 

генетичним кодом нації, що визначають її самобутність. 

 

Всі питання порядку денного дев’ятої чергової сесії Корюківської міської 

ради восьмого скликання розглянуто. 

 

Сесія оголошується закритою о 11 год. 00 хв.  

/Звучить гімн/ 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 


