
ПРОТОКОЛ  
засідання десятої чергової сесії  

Корюківської міської ради восьмого скликання 
 

Дата: 10 грудня 2021 року 

Час: 14.00 год. – 14.40 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 десяту 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, 
головний спеціаліст загального відділу виконавчого апарату міської ради 

Рябець Роман Олександрович, начальник відділу бухгалтерського обліку та 
звітності – головний бухгалтер виконавчого апарату міської ради Кожема 

Оксана Миколаївна. 
 

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович оголошує про відкриття сесії  о 

14 год. 00 хв.. 
 

/Звучить гімн/ 
Порядок денний: 

 
1. Про внесення змін та доповнень до міських програм. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 
Олена Іванівна. 

 
2. Про 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. 

 
3. Про затвердження міських програм.  
Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 

 
4. Про бюджет Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік (код 

бюджету 25507000000).  
Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 
 

5. Про затвердження мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого 
бюджету Корюківської міської ради на 2022 рік. 

Інформує: начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний 
бухгалтер виконавчого апарату міської ради Кожема Оксана Миколаївна.  

 
6. Про затвердження Стратегії сталого розвитку Корюківської міської 

територіальної громади на 2021-2029 роки. 
Інформує: головний спеціаліст загального відділу виконавчого апарату міської 
ради Рябець Роман Олександрович. 

 
7. Про План (Програму) соціально – економічного та культурного розвитку 

Корюківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 
Інформує: начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму 

виконавчого апарату міської ради Кукуюк Оксана Леонідівна. 
 

8. Про затвердження Стратегії впровадження інформаційних технологій в 
Корюківській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки. 

Інформує: головний спеціаліст загального відділу виконавчого апарату міської 
ради Рябець Роман Олександрович. 

 
9. Про 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. 

 
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 списання майна міської комунальної власності. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 
майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 



12. Про надання доступу до об’єкта нерухомого майна комунальної власності 
Корюківської міської територіальної громади. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 
майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 
 

13. Про 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. 
 

14. Про розірвання та поновлення договорів оренди (суборенди) землі. 
Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 
 

15. 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. 
 
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 затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
зі зміною цільового призначення. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 
виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 
18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності. 
Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 
виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 
19. 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. 

 
20. 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. 
 



21. Про приватизацію земельних ділянок на території Будянського 
старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 
виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 
 

22. Про приватизацію земельних ділянок на території Брецького 
старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 
виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 
23. Про приватизацію земельних ділянок на території Домашлинського 

старостинського округу. 
Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 
 

24. Про приватизацію земельних ділянок на території Забарівського 
старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 
виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 
 

25. Про приватизацію земельних ділянок на території Наумівського 
старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 
виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 
26. Про приватизацію земельних ділянок на території Олександрівського 

старостинського округу. 
Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 
 

27. Про приватизацію земельних ділянок на території Охрамієвицького 
старостинського округу. 
Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 
 

28. Про приватизацію земельних ділянок на території Перелюбського 
старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 
виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 
29. Про приватизацію земельних ділянок на території Прибинського 

старостинського округу. 
Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 
 



30. Про приватизацію земельних ділянок на території Рибинського 
старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 
виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 
 

31. Про приватизацію земельних ділянок на території Савинківського 
старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 
виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 
32. Про приватизацію земельних ділянок на території Сядринського 

старостинського округу. 
Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 
 

33. Про приватизацію земельних ділянок на території Хотіївського 
старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 
виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 
 

34. Про визначення земельної ділянки, право оренди якої пропонується для 
продажу окремим лотом на конкурентних засадах (земельних торгах). 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 
виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 
35. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення на 

території Корюківської міської ради. 
Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 
 

36. Про затвердження технічних документацій з нормативної грошової оцінки 
земель населених пунктів Корюківської міської ради Корюківського району 
Чернігівської області. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 
виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 
37. Про затвердження структури та штатної чисельності. 

Інформує: начальник загального відділу виконавчого апарату міської ради 
Лимаренко Ніна Петрівна. 

 
38. Про план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік.  

Інформує: начальник юридичного відділу – державний реєстратор виконавчого 
апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 

 



39. Про створення Комунального підприємства «Корюківкатеплоенерго» 
Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник юридичного відділу – державний реєстратор виконавчого 
апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 
 

40. Про надання дозволу на укладення договору лізингу КП 
«Корюківкаводоканал». 

Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 
 

41. Про надання дозволу на укладення договору лізингу КП «Благоустрій».  
Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 

 
42. Про звернення Корюківської міської ради щодо відтермінування введення в 

дію реєстраторів розрахункових операцій. 
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 одноголосно. 

 
Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем пропонується 

затвердии регламент роботи сесії: для інформації по питаннях порядку денного 
до 10 хвилин, для виступів до 5 хвилин, для повторних виступів до 3 хвилин. 

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 десятої чергової сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання, пропонується головою 
лічильної комісії обрати Погребняка Петра Петровича, секретарем лічильної 

комісії Станіславського Максима Ігоровича. 
Від депутатів пропозицій, змін, зауважень щодо складу комісії не 

надійшло. 
Пропозиція міського голови Ахмедова Ратана Ратановича щодо лічильної 

комісії у складі голови лічильної Погребняка Петра Петровича, секретаря 
лічильної комісії Станіславського Максима Ігоровича підтримано одноголосно. 



Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович запропонував лічильній комісії 
зайняти свої місця та приступити до виконання своїх обов’язків відповідно до 

Регламенту. 
 

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

доповнень до міських програм» начальника Фінансового відділу Корюківської 
міської ради Барсук Олену Іванівну.  

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 
поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін та доповнень до міських програм» 
приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по другому питанню порядку денного «Про 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 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 третьому питанню порядку денного «Про затвердження 
міських програм» міського голову Ахмедова Ратана Ратановича. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 
поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження міських програм» приймається 
більшістю голосів (за - 22, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 1) (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 
 
СЛУХАЛИ: по четвертому питанню порядку денного «Про бюджет 

Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 
25507000000)» 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 бюджет Корюківської міської територіальної 

громади на 2022 рік (код бюджету 25507000000)» приймається одноголосно 
(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

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

розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету Корюківської міської 
ради на 2022 рік» начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – 



головний бухгалтер виконавчого апарату міської ради Кожему Оксану 
Миколаївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 
поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  
ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження мережі розпорядників і одержувачів 

коштів місцевого бюджету Корюківської міської ради на 2022 рік» приймається 
більшістю голосів (за - 22, проти - 0, утримався - 1, не голосував - 0) (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по шостому питанню порядку денного «Про затвердження 
Стратегії сталого розвитку Корюківської міської територіальної громади на 

2021-2029 роки» головного спеціаліста загального відділу виконавчого апарату 
міської ради Рябця Романа Олександровича. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 
поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження Стратегії сталого розвитку 
Корюківської міської територіальної громади на 2021-2029 роки» приймається 

більшістю голосів (за - 22, проти - 1, утримався - 0, не голосував - 0) (рішення, 
результати поіменного голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по сьомому питанню порядку денного «Про План (Програму) 
соціально – економічного та культурного розвитку Корюківської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки» 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 План (Програму) соціально – економічного та 

культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2022-
2024 роки» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 
 
СЛУХАЛИ: по восьмому питанню порядку денного «Про затвердження 

Стратегії впровадження інформаційних технологій в Корюківській міській 
територіальній громаді на 2022-2024 роки» головного спеціаліста загального 

відділу виконавчого апарату міської ради Рябця Романа Олександровича. 
ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  
ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження Стратегії впровадження 

інформаційних технологій в Корюківській міській територіальній громаді на 
2022-2024 роки» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по дев’ятому питанню порядку денного «Про 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 прийняття майна у комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади» приймається одноголосно 
(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 
СЛУХАЛИ: по десятому питанню порядку денного «Про передачу майна 

міської комунальної власності» головного спеціаліста відділу земельних 
ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіну 

Людмилу Михайлівну. 
ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  
ВИРІШИЛИ: рішення «Про передачу майна міської комунальної власності» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 
додаються). 

 
СЛУХАЛИ: по одинадцятому питанню порядку денного «Про 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 дванадцятому питанню порядку денного «Про надання доступу 
до об’єкта 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 об’єкта нерухомого майна 
комунальної власності Корюківської міської територіальної громади» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 
додаються). 

 
СЛУХАЛИ: по тринадцятому 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 більшістю голосів (за - 22, проти - 0, утримався 
- 0, не голосував - 1) (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 
СЛУХАЛИ: по чотирнадцятому 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. 
ВИСТУПИЛИ: депутат Корюківської міської ради восьмого скликання 

Абинашний В’ячеслав Іванович, який повідомив про конфлікт інтересів, так як 
даним рішенням припиняється дія договору оренди землі, укладеного між 

Корюківською районною державною адміністрацією та Фізичною особою-
підприємцем Абинашним В’ячеславом Івановичем від 22.03.2016 року у 

частині витребуваної земельних ділянок громадянином. Зачитав відповідне 
повідомлення (повідомлення додається) та зазначив, що не буде приймати 

участі в голосуванні. 
ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 
поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про розірвання та поновлення договорів оренди 
(суборенди) землі» приймається більшістю голосів (за - 22, проти - 0, утримався 

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

СЛУХАЛИ: по п’ятнадцятому 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 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. 
ВИСТУПИЛИ: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна, яка повідомила 
присутніх про те, що на адресу сесії міської ради надійшло клопотання ПАТ 

«Слов’янські шпалери-КФТП» щодо об’єднання земельних ділянок 
комунальної власності під їхнім власним майном, тому пропонується 



доповнити дане рішення пунктом наступного змісту: «Надати дозвіл 
Приватному акціонерному товариству «Слов’янські шпалери-КФТП» на 

розробку технічної документації щодо об’єднання земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення з наступними кадастровими номерами: 

7422410100:04:006:0067 площею 6,7837 га 

7422410100:04:074:0006 площею 2,6142 га 
7422482000:06:001:0069 площею 5,8922 га 

7422482000:06:001:0039 площею 6,3874 га 
7422410100:01:003:1192 площею 0,4641 га 

що перебувають у товариства в користуванні (на умовах оренди), для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 
(КВЦПЗ 11.02). Земельні ділянки розташовані в адміністративних межах 

Корюківської міської ради (в межах населеного пункту міста Корюківка), 
Корюківського району, Чернігівської області». 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно.  
ВИРІШИЛИ: пропозицію начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Скиби Т.В. підтримати, 
проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Інші зміни та поправки до 

проєкту рішення 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 затвердження 

проєкту 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 проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по вісімнадцятому питанню порядку денного «Про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо поділу 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 затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 
додаються). 



СЛУХАЛИ: по дев’ятнадцятому 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 двадцятому 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 першому 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 більшістю голосів (за - 21, 

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

СЛУХАЛИ: по двадцять другому 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. 

ВИСТУПИЛИ: депутат Корюківської міської ради восьмого скликання 
Мостович Олег Сергійович, який повідомив про конфлікт інтересів, так як 

даним рішенням затверджуються проєкт землеустрою та передається у 
власність земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд його близькій особі. Зачитав 
відповідне повідомлення (повідомлення додається) та зазначив, що не буде 

приймати участі в голосуванні. 



ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 
поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 
Брецького старостинського округу» приймається більшістю голосів (за - 22, 
проти - 0, утримався - 0, не голосував - 1) (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по двадцять третьому 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. 

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 
участі 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 

Домашлинського старостинського округу» 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 
приватизацію земельних ділянок на території Забарівського старостинського 

округу» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 
виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 
поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 
Забарівського старостинського округу» приймається одноголосно (рішення, 
результати поіменного голосування додаються). 

 
СЛУХАЛИ: по двадцять п’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 двадцять шостому 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 двадцять сьомому 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 двадцять восьмому 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 двадцять дев’ятому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельних ділянок на території Прибинського старостинського 
округу» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 
ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  
ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Прибинського старостинського округу» приймається одноголосно (рішення, 
результати поіменного голосування додаються). 

 
СЛУХАЛИ: по тридцятому 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 першому 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 більшістю голосів (за - 
22, проти - 0, утримався - 1, не голосував - 0) (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по тридцять другому 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 третьому 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 більшістю голосів (за - 22, 

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

 
СЛУХАЛИ: по тридцять четвертому питанню порядку денного «Про 

визначення земельної ділянки, право оренди якої пропонується для продажу 
окремим лотом на конкурентних засадах (земельних торгах)» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 
ради Скибу Тетяну Віталіївну. 



ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 
поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про визначення земельної ділянки, право оренди якої 
пропонується для продажу окремим лотом на конкурентних засадах (земельних 
торгах)» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 
 

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

несільськогосподарського призначення на території Корюківської міської ради» 
приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 
 
СЛУХАЛИ: по тридцять шостому питанню порядку денного «Про 

затвердження технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель 
населених пунктів Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області» начальника відділу земельних ресурсів та комунального 
майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 
поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження технічних документацій з 
нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Корюківської міської 

ради Корюківського району Чернігівської області» приймається більшістю 
голосів (за - 22, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 1) (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 
 
СЛУХАЛИ: по тридцять сьомому питанню порядку денного «Про 

затвердження структури та штатної чисельності» 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 структури та штатної чисельності» 
приймається більшістю голосів (за - 22, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 

1) (рішення, результати поіменного голосування додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по тридцять восьмому питанню порядку денного «Про план 
діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік» 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 план діяльності з підготовки проєктів 
регуляторних актів на 2022 рік» 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 створення 
Комунального підприємства «Корюківкатеплоенерго» Корюківської міської 

ради» 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 створення Комунального підприємства 
«Корюківкатеплоенерго» Корюківської міської ради» приймається більшістю 

голосів (за - 21, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 2) (рішення, результати 
поіменного голосування додаються). 

 
СЛУХАЛИ: по сороковому 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 більшістю голосів (за - 22, проти - 0, 
утримався - 0, не голосував - 1) (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 
 

СЛУХАЛИ: по сорок першому 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 більшістю голосів (за - 21, проти - 0, 

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

 
СЛУХАЛИ: по сорок другому питанню порядку денного «Про звернення 

Корюківської міської ради щодо відтермінування введення в дію реєстраторів 
розрахункових операцій в» міського голову Ахмедова Ратана Ратановича. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 
поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про звернення Корюківської міської ради щодо 
відтермінування введення в дію реєстраторів розрахункових операцій» 



більшістю голосів (за - 22, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 1) (рішення, 
результати поіменного голосування додаються). 

 
По питанню РІЗНЕ виступили:  

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович подякув депутатам за плідну 

роботу, вчасно прийнятий бюджет Корюківської міської територіальної 
громади на 2022 рік та привітав всіх з прийдешніми святами. 

 
Всі питання порядку денного десятої чергової сесії Корюківської міської 

ради восьмого скликання розглянуто. 
 

Сесія оголошується закритою о 14 год. 40 хв.  
/Звучить гімн/ 

 
 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 


