
ПРОТОКОЛ 

спільного засідання постійних комісій міської ради 

з питань власності, бюджету, соціально- економічного 

та культурного розвитку, 

з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища та 

з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту 

 
Дата: 05 листопада 2021 року 

Час: 14.00 год. - 16.30 год. 

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

міської ради. 

 

Присутні:   Бабич Сергій Володимирович 

Батюк Тетяна Юріївна  

Земляний Олег Васильович  

Колобашкіна Наталія Миколаївна 

Купрієнко Леонід Миколайович 

Левченко Олександр Григорович 

Лещенко Світлана Віталіївна 

Милейко Сергій Олександрович 

Михліна Юлія Василівна 

Наумовець Маргарита Василівна  

Олійник Світлана Олександрівна 

Пінченко Валентина Василівна 

Погребна Валентина Андріївна  

Погребняк Петро Петрович 

Савицький Андрій Олександрович 

Станіславський Максим Ігорович 

Тарасенко Василь Олексійович 

Титенко Ірина Євгенівна 

 
Відсутні:    Абинашний В’ячеслав Іванович  

Карасьов Юрій Валентинович 

Мостович Олег Сергійович  

Науменко Олександр Дмитрович 

Пивовар Сергій Григорович 

Полубень Володимир Володимирович  

Шматок Микола Іванович 

 



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

Анастасія Вікторівна, перший заступник міського голови Савченко Олександр 

Миколайович, начальник юридичного відділу-державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович, начальник відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна 

Віталіївна, головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна, начальник 

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

Ірина Володимирівна, начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук Олена Іванівна, начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та 

туризму виконавчого апарату міської ради Кукуюк Оксана Леонідівна, начальник 

загального відділу виконавчого апарату міської ради Лимаренко Ніна Петрівна. 

  

Відповідно до ст. 95 Регламенту роботи Корюківської міської ради восьмого 

скликання, якщо одночасно проводиться спільне засідання двох постійних комісій 

і більше, головувати на засіданні може один із голів постійних комісій (за 

домовленістю) або один із заступників голів комісій, або секретар ради за згодою 

депутатів. 

За спільною пропозицією голів постійних комісій міської ради вести спільне 

засідання доручено секретарю міської ради Плющ Анастасії Вікторівні. Пропозиція 

голів постійних комісій міської ради підтримана одноголосно.  

Головуючим на спільному засіданні постійних комісій Плющ Анастасією 

Вікторівною запропоновано наступний порядок денний, а саме: 

 

Порядок денний: 

 
1. Про звіт про виконання міського бюджету за 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 – 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 – 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. 

 

Вирішили: розглянути запропонований головуючою Плющ А.В. порядок денний 

роботи спільного засідання постійних комісій міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по першому питанню порядку денного «Про звіт про виконання міського 

бюджету за 9 місяців 2021 року» начальника Фінансового відділу Корюківської 

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

підсумками 9 місяців 2021 року до загального фонду міського бюджету надійшло 

176,6 млн.грн. Власних надходжень надійшло 117,8 млн.грн, що складає 106,0% до 

планових призначень звітного періоду. Станом на 01 жовтня 2021 року виконані всі 

види власних надходжень.  

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 3,8млн.грн. 

- Екологічний податок – 203,2 тис.грн; 

- Власні надходження – 2691,4 тис.грн; 

- Продаж майна – 118,8 тис.грн; 

- Продаж землі – 727,1 тис.грн; 

- Цільові фонди – 81,2 тис.грн. 

Видатки міського бюджету по загальному фонду за звітний період склали 148,3 

млн.грн. 

На держане управління – 16,8 млн.грн. 

На освіту спрямовано – 83,4 млн.грн (власні – 41,8 млн.грн, освітня субвенція 

– 40,9 млн.грн, субвенція НУШ – 431,6 тис.грн). 

На охорону здоров’я – 6227,2 тис.грн (ЦРЛ- 3752,2 тис.грн, ЦПМСД – 1013,1 

тис.грн, на цукровий діабет – 1335,8 тис.грн (субвенція 1038,9 тис.грн, власні - 296,9 

тис.грн), навчання студентів – 126,1 тис.грн. 

На соціальний захист – 10139,1 млн.грн (ЦНСП – 8579,6 тис.грн, КУБ – 554,8 

тис.грн, ради ветеранів - 172,3 тис.грн, надання соцпослуг - 139,3 тис.грн, м/д – 

132,0 тис.грн, та на пільгові чорнобильські медикаменти - 153,0 тис.грн (інша 

субвенція з обласного бюджету), на оздоровлення дітей - 408,1 тис.грн (35 путівок). 

На культуру спрямовано – 6637,2 тис.грн; 

На фізичну культуру та спорт – 1583,9 тис.грн. 

На підтримку комунальних підприємств – 8768,5 тис.грн; (Благоустрій 5133,6 

тис.грн, Убідьське – 1889,7 тис.грн, Водоканал - 1242,7 тис.грн, ЖЕК - 502,5 

тис.грн). 

На благоустрій території – 1809,7 тис.грн. 



На підтримку ОСББ - 134,4 тис.грн. 

Із загальної суми фінансування на заробітну плату спрямовано 110,4 млн.грн, 

на енергоносії – 9,8 млн.грн. На захищені статті видатків спрямовано 121,4 млн.грн, 

або 81,9 % всіх видатків.  

По спеціальному фонду видатки склали 28,2 млн.грн, в тому числі по власним 

надходженням бюджетних установ 2,6 млн.грн по бюджету розвитку 25,1 млн.грн, 

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

Офіційних трансфертів до бюджету надійшло 58,8 млн.грн, а саме: 

- Освітня субвенція – 45,1 млн.грн; 

- На соціально-економічний розвиток територій – 10,0 млн.грн. 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 1038,9 тис.грн, (інсуліни); 

- Субвенція НУШ – 834,0 тис.грн;  

- Субвенція на створення мережі спеціальних служб підтримки осіб, які 

постраждали від домашнього насильства – 601,4тис.грн; 

- Субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності 

широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості – 583,5 тис.грн; 

- Субвенція «спроможна школа для кращих результатів» - 123,8 тис.грн; 

- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами – 122,5 тис.грн; 

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

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 154,8 тис.грн; 

- з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної 

ради в сумі 10,0 тис.грн; 

- з Холминського селищного 117,5 тис.грн, в т.ч на утримання філії школи 

мистецтв 107,5 тис.грн (при запланованих 422,7 тис.грн) та підтримку трудового 

архіву - 10,0 тис.грн. 

З міського бюджету передані наступні міжбюджетні трансферти: 

- до державного бюджету: 

  реверсна дотація в сумі 609,3 тис.грн; 

 субвенція з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм 

соціально – економічного розвитку регіонів в сумі 360,0 тис.грн (пожежники 60,0 

тис.грн, поліції 250,0 тис.грн та воєнкомат - 50,0 тис.грн); 

 інші субвенції обласному бюджету – 3343,1 тис.грн а саме: 

- обласному бюджету – 3003,1 тис.грн (співфінансування по придбанню 2 

шкільних автобусів – 1616,8 тис.грн, ремонт вул. Чернігівська -1100,0 тис.грн, 140,0 

тис.грн – енергоносії відділення переливання крові 85,0 тис.грн – оформлення 

машини швидкої допомоги та 66,2 тис.грн – співфінансування по придбанню 

ноутбуків для ЗОШ); 

- районному бюджету 340,0 тис.грн (300,0 тис.грн утримання районної ради, 

40,0 тис.грн – виконання судових рішень) 



Враховуючи вищевикладене, пропонується подати на пленарне засідання 

такий проєкт рішення: 1) затвердити звіт про виконання міського бюджету за І 

півріччя 2021 року: по доходах в сумі 180 471,5 тис.грн, в тому числі по загальному 

фонду 176 621,7 тис.грн, по спеціальному – 3849,8 тис.грн; по видатках в сумі 176 

449,4 тис.грн, в тому числі по загальному фонду 148 273,7 тис.грн, по спеціальному 

– 28175,7 тис.грн; по кредитуванню в сумі 147,4 тис.грн, в тому числі по загальному 

фонду в сумі 121,5 тис.грн, по спеціального фонду в сумі 25,9 тис.грн. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» більшістю голосів  

 

Слухали: по другому питанню порядку денного «Про внесення змін до міських 

програм» начальника Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену 

Іванівну, яка проінформувала присутніх, що даним проєктом пропонується внести 

зміни та доповнення до: 1) Програми соціальної підтримки учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей – мешканців 

Корюківської міської ради на 2021-2023 роки, що затверджена  рішенням другої 

сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від  15 грудня 2020 року № 6-

2/VІІІ «Про затвердження міських Програм» (зі змінами, рішення сьомої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 08.07.2021 року № 1-7/VІІІ), а 

саме, викласти паспорт Програми в новій редакції; 2) Програми покращення 

матеріально-технічної бази Корюківського РТЦК та СП, проведення мобілізаційної 

підготовки місцевого значенні та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням 

військового обов’язку, призовом громадян України на строкову службу до лав 

Збройних Сил України та інших військових формувань на 2021 рік, що затверджена 

рішенням четвертої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від               

25 лютого 2021 року № 4-4/VІІІ «Про затвердження міських програм» (зі змінами, 

рішення сьомої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 08.07.2021 

року №1-7/VІІІ), а саме Додаток 1 до Програми «Заходи Програми покращення 

матеріально-технічної бази Корюківського РТЦК та СП, проведення мобілізаційної 

підготовки місцевого значенні та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням 

військового обов’язку, призовом громадян України на строкову службу до лав 

Збройних Сил України та інших військових формувань на 2021 рік» викласти в 

новій редакції; 3) Програми «Управління майном міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки», що затверджена 

рішенням другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15.12.2020 

року № 6-2/VIII «Про затвердження міських Програм», а саме: в пункті 8 паспорту 

Програми «Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 3165,0 тис.грн, в тому числі 2021 рік – 1039,0 грн» замінити на 

«Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 3465,0 

тис.грн, в тому числі 2021 рік – 1339,0 грн»; у розділі 5 Програми «Фінансування 

Програми» цифри «3165,0 тис.грн» замінити цифрами «3465,0 тис.грн»; пункт 2 



розділу 6.2. Програми доповнити підпунктом 2.1.5. такого змісту: «2.1.5. Придбання 

предметів довгострокового користування та інших матеріалів в комунальні 

будівлі»; додаток до цільової Програми «Управління майном міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» 

викласти в новій редакції; 4) Програми запобігання безпритульності та 

розмноженню бродячих тварин на території населених пунктів Корюківської 

міської територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням 

тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 грудня 

2019 року № 5-31/VІІ «Про затвердження міських програм», а саме: викласти пункт 

7 Паспорту Програми в новій редакції; в розділі «Ресурсне забезпечення Програми» 

слова «450,0 тис.грн» замінити словами 530,0 тис.грн»; 5) Програми розвитку, 

фінансової підтримки та поповнення статутних фондів комунальних підприємств 

Корюківської міської ради на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням тридцять 

першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року 

№ 5-31/VIІ VІІ «Про затвердження міських програм», а саме: викласти пункт 7 

Паспорту Програми розвитку, фінансової підтримки та поповнення статутних 

фондів комунальних підприємств Корюківської міської ради на 2020-2022 роки в 

новій редакції; внести зміни до таблиці розділу 4 «Основні завдання Програми, 

обсяги та джерела фінансування», виклавши її в новй редакції; 6) Програми 

підтримки сталого функціонування та модернізації матеріально-технічної бази 

закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Корюківської 

територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням двадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року (зі змінами, 

рішення восьмої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 30.08.2021 

року № 2-8/VІІІ), а саме: викласти пункт 9 Паспорту Програми підтримки сталого 

функціонування та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної  

медико-санітарної допомоги на території Корюківської територіальної громади на 

2019-2021 роки в новій редакції; 7) Програми підтримки розвитку вторинної 

медичної допомоги на території Корюківської міської територіальної громади на 

2020-2022 роки, затвердженої рішенням тридцять першої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року № 5-31/VІI «Про затвердження 

міських Програм» (зі змінами, рішення восьмої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 30.08.2021 року № 2-8/VІІІ), а саме: викласти пункт 7 

Паспорту Програми підтримки розвитку вторинної медичної допомоги на території 

Корюківської міської територіальної громади на 2020-2022 роки в новій редакції; 

Додаток 1 до Програми підтримки розвитку вторинної медичної допомоги на 

території Корюківської міської територіальної громади на 2020-2022 роки викласти 

в новій редакції; 8) Програми підтримки та розвитку «Трудового архіву» у 

Корюківській міській раді на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням сорок першої 

сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 6 жовтня 2020 року № 2-

41/VII «Про затвердження Програми підтримки та розвитку «Трудового архіву» у 

Корюківській міській раді на 2020-2022 роки» (зі змінами, рішення восьмої сесії 



Корюківської міської ради восьмого скликання від 30.08.2021 року № 2-8/VІІІ), а 

саме: викласти пункт 8 Паспорту Програми в новій редакції; в розділі «Фінансове 

забезпечення Програми» абзац другий викласти в новій редакції. Всі зміни, що 

планується внести до зазначених програм повязані зі збільшенням фінансування по 

них з міського бюджету. 

Дані зміни до програм розглядались на засіданні виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 26.10.2021 року та від 05.11.2021 року, та прийнято 

відповідно рішення № 454 «Про внесення змін до міських програм», № 481 «Про 

внесення змін до міських програм». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх, 

що даним проєктом пропонується виділити додаткові кошти за рахунок 

перевиконання дохідної частини та перерозподілу видатків: 

- На оплату за енергоносії (в зв’язку з підвищенням тарифів) – 2845,5 тис.грн; 

- КП «Благоустрій» - 1267,1 тис.грн; (заробітна плата, ПММ та матеріали на 

вуличне освітлення, поховання померлих від КОВІД); 

-  КП «Корюківкаводоканал» – 441,1 тис.грн (370,0 тис.грн – компенсація 

витрат за очищення додаткового об’єму стічних вод, 71,1 тис.грн - очищення 

каналізаційних станцій); 

- КНП «Корюківська ЦРЛ» – 100,0 тис.грн для часткової оплати у придбанні 

аудіометра для об’єктивного дослідження слуху у новонароджених;  

- На виконання програми запобігання бездомного утримання та розмноження 

бродячих тварин – 25,0 тис.грн; 

- на ремонт нежитлового приміщення ВОКМ та С– 75,0 тис.грн; 

- придбання подарунків до дня Святого Миколая (ЦНСП) – 15,0 тис.грн. 

Також у проєкті враховані трансферти, які виділені міському бюджету у 

межсесійний період, а саме: 

- субвенція «Спроможна школа для кращих результатів» у сумі 495,0 тис.грн; 

- додаткова дотація – 1317,7 тис.грн ; 

- інші субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців 

депутатами обласної ради в сумі 25,0 тис.грн. 

А також згідно розпорядження КМУ від 28.10.2021 року № 1337-р міському 

бюджету виділена субвенція на соціально-економічний розвиток окремих 

територій в сумі 2852,1 тис.грн, а саме на придбання системи рентгенівської 

діагностичної С-подібної для Корюківської ЦРЛ. 



Згідно рішення сесії Холминської селищної ради виділена інша субвенція в 

сумі 13,1 тис.грн на утримання «Трудового архіву». 

Дані зміни розглядалася на засіданні виконавчого комітету міської ради від 

05.11.2021 року та прийнято відповідне рішення № 482 «Про внесення змін до 

рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 

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

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 
Слухали: по четвертому питанню порядку денного «Про затвердження міських 

програм» начальника Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену 

Іванівну, яка проінформувала присутніх, що даним проєктом пропонується 

затвердити:  

1) Програму освітніх та культурно-мистецьких заходів на 2022-2024 роки. 

Мета програми: забезпечення виконання виконкомом Корюківської міської ради 

повноважень, передбачених статтею 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». Обсяг фінансування: 2,5 млн.грн. 

2) Міську програму роботи з обдарованою молоддю на 2022-2024 роки. Мета 

програми: забезпеченні підтримки обдарованих дітей шляхом створення умов для 

їх творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку; у вихованні 

громадянина в дусі патріотизму та демократичних цінностей. Обсяг фінансування; 

621,0 тис. грн. 

3) Програму інформатизації діяльності Корюківської міської ради та її 

виконавчих органів на 2022-2024 роки. Мета програми: забезпечення доступу 

громадян до процесів формування інформаційного суспільства через впровадження 

інноваційних підходів та інструментів електронного урядування, електронної 

демократії, інших сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій шляхом 

модернізації та удосконалення системи публічного управління соціально-

економічного розвитку громади, розбудова та розвиток інфраструктури відкритих 

даних, телекомунікаційного середовища, досягнення європейських стандартів 

якості муніципальних послуг, підвищення ефективності муніципального 

управління, відкритості та прозорості діяльності Корюківської міської влади та її 

виконавчих органів. Обсяг фінансування: 3060,0 тис. грн. 

4) Програму заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних 

дат, заохочення за заслуги перед громадою, здійснення представницьких та інших 

заходів на 2022 – 2026 роки. Мета програми: залучення жителів громади до 

загальноукраїнської ідентичності, сприяння консолідації та розвитку української 

нації через залучення жінок та чоловіків, які мешкають у громаді  до заходів 

гуманітарної політики та зі збереження національної пам’яті, популяризацію 

заходів з українського державотворення, у тому числі, пов’язаних з громадою та 

його жителями; суспільне визнання внеску громадян, працівників/ць підприємств, 



установ та організацій, трудових колективів та інших осіб у створенні матеріальної 

та духовної культури громади, забезпечення комунікації жителів громади, органів 

влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, 

установ та організацій незалежно від форм власності. Обсяг фінансування: 1550,0 

тис.грн. 

5) Програму призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги на 2022 рік. Мета програми: забезпечення виконання завдань у 

частині соціального захисту населення та соціальної підтримки осіб, які 

потребують сторонньої допомоги шляхом надання якісних соціальних послуг. 

Обсяг фінансування: 240,0 тис.грн. 

6) Програму «Соціальний захист окремих категорій населення на 2022-2024 

роки». Мета програми: реалізація політики у сфері соціального захисту населення 

громади, підвищення життєвого рівня малозабезпечених громадян, інвалідів, 

одиноких пенсіонерів, осіб, які потрапили в тривалу екстремальну ситуацію 

(стихійне лихо, пожежа, катастрофа, погіршення стану здоров’я та інше), соціальної 

адаптації та повернення до повноцінного життя окремих осіб, що проживають на 

території Корюківської міської ради і які перебувають у складних життєвих 

обставинах та потребують сторонньої допомоги; формування комплексної системи 

соціального захисту громадян, удосконалення системи надання матеріальної 

підтримки мешканцям, які потрапили в скрутні життєві обставини, посилення 

адресної спрямованості, створення умов для максимально раціонального та 

економного використання коштів міського бюджету, спрямованих на сферу 

соціальної допомоги. Обсяг фінансування: 1500,0 тис.грн. 

7) Програму компенсації затрат КП «Корюківкаводоканал» на очистку 

притоків додаткових вод до системи централізованого водовідведення в м. 

Корюківка на 2022 рік. Мета програми: покращення надання підприємством 

жителям міста послуг з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення, а основним завданням є забезпечення стабільного та 

безперебійного постачання холодної води, можливість безперебійно та якісно 

надавати послугу з відведення спожитих вод, їх очищення та можливість очищення 

додаткових притоків без нарощування боргу за виконання цих робіт. Обсяг 

фінансування: 700,0 тис.грн. 

8) Програму перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2022-2024 роки. 

Мета програми: здійснення автобусних перевезень пасажирів по м. Корюківка – на 

виконання договірних зобов’язань з перевізниками пасажирів по м. Корюківка та 

відшкодування різниці між вартістю, затвердженою виконкомом міської ради, та 

розрахованою перевізником вартістю квитка на перевезення одного пасажира на 

автобусних маршрутах по м. Корюківка, а також компенсація перевізникам проїзду 

на міських автобусних маршрутах загального користування учасників бойових дій, 

членів сімей загиблих учасників бойових дій. Обсяг фінансуванян: 950,0 тис.грн. 

9) Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр 



сімейної медицини» на 2022-2024 роки. Мета програми: забезпечення повноцінного 

розвитку дітей, в яких виявлено рідкісні генетичні спадкові захворювання, в т.ч. 

фенілкетонурія, шляхом пільгового надання спеціалізованих продуктів дитячого 

лікувального харчування. Лікування фенілкетонурії передбачає постійне 

споживання лікувального харчування в амбулаторних умовах хворими, які по 

життєвих показаннях потребують постійного вживання лікувального харчування. 

Хворі на фенілкетонурію діти повинні отримувати лікувальне харчування протягом 

всього періоду дитинства і в підлітковому віці. Несвоєчасне лікування та тривалі 

перерви у вживанні продуктів лікувального харчування призводять до важкого 

розумового та фізичного відставання у розвитку і є безумовною причиною дитячої 

інвалідності. На даний час, на території Корюківської громади проживає одна 

дитина, яка хворіє на фенілкетонурію та відповідно до Консультативних висновків 

спеціалістів для її забезпечення щомісячно необхідно лікувальне дитяче 

харчування; створення сприятливих умов для залучення медичних спеціалістів/ок 

первинної ланки та створення гідних умов роботи; підвищення якості медичного 

обслуговування населення громади; забезпечення доступності медичних закладів у 

відповідності до вимог, що ставляться до надавача послуг з медичного 

обслуговування населення, для організації та забезпечення надання первинної 

медичної допомоги; поліпшення матеріальної бази закладів первинної медичної 

допомоги. Обсяг фінансування: 10300,0 тис.грн. 

10) Програма поводження з побутовими відходами в Корюківській міській 

територіальній громаді на 2022-2024 роки. Мета програми: створення умов, що 

сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, 

знешкодження та захоронення побутових відходів і обмеження їх шкідливого 

впливу на навколишнє середовище та здоров’я людей, зменшення негативного 

впливу полігону по захороненню ПВ, сміттєзвалищ на навколишнє природнє 

середовище. Обсяг фінансування: 4500,0 тис. грн. 

11) Програма поліпшення доріг та проїздів у житловій забудові Корюківської 

територіальної громади на 2022-2024 роки. Мета програми: проведення робіт з 

поточного або капітального ремонту, будівництва внутрішньоквартальних доріг, 

проїздів та тротуарів. Обсяг фінансування: 6500,0 тис.грн. 

12) Комплексна програма профілактики правопорушень на 2022-2024 роки. 

Мета програми: забезпечення ефективності здійснення узгоджених заходів щодо 

профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили вчинення 

протиправних дій. Обсяг фінансування: 1200,0 тис.грн. 

Дані програма розглядалася на засіданнях виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 26.10.2021 року, 05.11.2021 року та прийнято відповідно рішення 

№ 457 «Про Програму освітніх та культурно-мистецьких заходів на 2022-20024 

роки», № 456 «Про Міську програму роботи з обдарованою молоддю на 2022-2024 

роки», № 483 «Про затвердження міських програм» 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 



Голосували: «за» одноголосно.  

 
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, яка проінформувала присутніх про те, що з метою організації 

та проведення публічних закупівель для забезпечення потреб територіальної 

громади, даним проєктом рішення пропонується затвердити Положення про 

уповноважену особу Корюківської міської ради. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка 

проінформувала присутніх про те, що відповідно Протоколу про співробітництво 

між Корюківською міською радою та Глобал Комьюнітіз, виконавцем Програми 

«Децентралізація Приносить Кращі Результати та Ефективність» (DOBRE) щодо 

виконання Програми в Україні, затвердженого рішенням першої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 02.12.2020 року № 12-1/VIII «Про 

затвердження Протоколу про співробітництво», даним проєктом рішення 

пропонується затвердити План удосконалення медичних послуг Корюківської 

міської територіальної громади на 2022-2025 роки. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала 

присутніх про те, що відповідно Протоколу про співробітництво між Корюківською 

міською радою та Глобал Комьюнітіз, виконавцем Програми «Децентралізація 

Приносить Кращі Результати та Ефективність» (DOBRE) щодо виконання 

Програми в Україні, затвердженого рішенням першої сесії Корюківської міської 

ради восьмого скликання від 02 грудня 2020 року №12-1/VIII, даним проєктом 

рішення пропонується затвердити в якості другої пріоритетної послуги для 

розвитку в Корюківській міській територіальній громаді наступну послугу: 

будівництво, ремонт та обслуговування місцевих доріг. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 



Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка 

проінформувала присутніх про те, що у зв’язку з придбанням шкільних автобусів 

за кошти освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та 

придбанням транспортного засобу за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які 

постраждали від домашнього насильства, розглянувши рішення шостої сесії 

Чернігівської обласної ради восьмого скликання від 22.10.2021 року № 26-6/VІІІ 

«Про безоплатну передачу у власність територіальних громад Чернігівської області 

кисневих концентраторів для центрів первинної медико-санітарної допомоги», 

клопотання Холминської селищної ради від 01.10.2021 року № 04-03/1199 та від 

01.11.2021 року № 04-03/1312, рішення дванадцятої сесії Холминської селищної 

ради восьмого скликання від 29.10.2021 року № 4-12/VІІІ «Про передачу об’єкта 

нерухомості – амбулаторія загальної практики сімейної медицини з комунальної 

власності Холминської селищної територіальної громади у комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади», звернення Корюківського центру 

сімейної медицини від 03.11.2021 року № 03-05/398, ЦНСП Корюківської міської 

ради від 21.10.2021 року № 01-06-288, Договори про внесок у натуральній формі № 

СІК-D-0369 від 03.02.2021 року та № СІК-D-0397 від 21.04.2021 року, укладені між 

Глобал Комьюнітіз та Корюківською міською радою, Закону України «Про 

передачу об’єктів права державної та комунальної власності», враховуючи акти 

прийняття – передачі майна № АА-Т-0013 від 15.04.2021 року та № АА-К-0400 від 

12.08.2021 року, даним проєктом рішення пропонується: 1) надати згоду на 

передачу з спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської 

області  у комунальну власність Корюківської міської територіальної громади 

медичних кисневих концентраторів АЕ-8-N у кількості 9 (дев’ять) штук по 

35 000,00 грн (тридцять п’ять тисяч гривень 00 копійок) за одиницю на загальну 

суму 315 000,00 грн (триста п’ятнадцять тисяч гривень 00 копійок) та 

концентраторів кисневих АЕ-8-W у кількості 5 (п’ять) штук по 30 200,00 грн 

(тридцять тисяч двісті гривень 00 копійок) за одиницю на загальну суму 151 000,00 

грн (сто п’ятдесят одна тисяча гривень 00 копійок); прийняти безоплатно у 

комунальну власність Корюківської міської територіальної громади кисневі 

концентратори та передати на баланс Комунальному некомерційному підприємству 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної 

медицини» Корюківської міської ради; 2) прийняти безоплатно у комунальну 

власність Корюківської міської територіальної громади транспортні засоби - 

автобуси спеціалізовані для перевезення школярів ZAZ A08A2B – 10 в кількості дві 

одиниці, з номерами кузова Y6DA08A2BM0000086, реєстраційний номер 



СВ01052ЕС, та Y6DA08A2BM0000094, реєстраційний номер СВ1054ЕС, 2021 року 

випуску, вартістю 1 599 999,90 грн (один мільйон п’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто дев’ять гривень 90 копійок) за одиницю, загальною вартістю 

3 199 999,80 грн (три мільйони сто дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто 

дев’ять гривень 80 копійок) і передати на баланс та в оперативне управління Відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради; 3) прийняти 

безоплатно у комунальну власність Корюківської міської територіальної громади 

транспортний засіб – автомобіль CITROEN SPACE TOURER, з номером кузова 

VF7VEEHZ8MZ016518, 2021 року випуску, реєстраційний номер СВ5211ЕС, 

первісною балансовою вартістю 1 301 564,52 грн (один мільйон триста одна тисяча 

п’ятсот шістдесят чотири гривні 52 копійки) і передати на баланс та в оперативне 

управління Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради; 4) надати 

згоду на передачу з комунальної власності Холминської селищної територіальної 

громади у комунальну власність Корюківської міської територіальної громади 

об’єкта нерухомості – амбулаторія загальної практики сімейної медицини літ. А-1, 

за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, смт. Холми, вулиця 

Центральна, будинок 143а, 2020 року введення в експлуатацію, необоротних 

активів та запасів загальною первісною балансовою вартістю 5 273 240,45 грн 

(п’ять мільйонів двісті сімдесят три тисячі двісті сорок гривень 45 копійок); 

прийняти безоплатно у комунальну власність Корюківської міської територіальної 

громади об’єкт нерухомості – амбулаторія загальної практики сімейної медицини 

літ. А-1, за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, смт. Холми, вулиця 

Центральна, будинок 143а, 2020 року введення в експлуатацію, необоротні активи 

та запаси загальною первісною балансовою вартістю 5 273 240,45 грн (п’ять 

мільйонів двісті сімдесят три тисячі двісті сорок гривень 45 копійок), на підставі 

акта приймання-передачі. передати на баланс та в оперативне управління 

Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради; 5) 

прийняти у комунальну власність Корюківської міської територіальної громади 

планшети Samsung Galaxy Tab A7 в кількості 2 (два) штуки вартістю по 7 296,00 грн 

(сім тисяч двісті дев’яносто шість гривень 00 копійок) за одиницю, загальною 

вартістю 14 592,00 грн (чотирнадцять тисяч п’ятсот дев’яносто дві гривні 00 

копійок); 6) прийняти у комунальну власність Корюківської міської територіальної 

громади автобусні зупинки розміщені на території Наумівського старостинського 

округу Корюківської міської ради в кількості 2 (дві) штуки по 51 000,00 грн 

(п’ятдесят одна тисяча гривень 00 копійок) за одиницю, загальною вартістю 

102 000,00 грн (сто дві тисячі гривень 00 копійок) та передати на баланс 

Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради.  

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 



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, яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши лист 

Національної поліції України від 15.09.2021 року № 11296/09/31.2021, з метою 

ефективного управління об’єктами нерухомості, що знаходяться на території 

Корюківської міської територіальної громади, даним проєктом рішення 

пропонується порушити перед Кабінетом Міністрів України клопотання про 

безоплатну передачу із державної власності у комунальну власність Корюківської 

міської територіальної громади об’єкту нерухомості - нежитлова будівля, що 

розташована за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, місто 

Корюківка, вулиця Шевченка, будинок 85 (реєстраційний номер об’єкта 

нерухомого майна: 1295867874224). 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 
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, яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши довідку про 

характеристику нерухомого майна комунальної власності від 22.10.2021 року № 

564/10-21, видану КП «РАМПА», рішення виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 26.10.2021 року № 465 «Про затвердження акту про технічний стан 

майна міської комунальної власності», даним проєктом рішення пропонується 

списати з балансу Корюківської міської ради об’єкт нерухомості –приміщення 

початкової школи, що розташоване за адресою: Чернігівська область, 

Корюківський район, село Лупасове, вулиця 1 Травня, будинок 17А, інвентарний 

номер 101310005, первісною балансовою вартістю 81 473,00 грн (вісімдесят одна 

тисяча чотириста сімдесят три гривні 00 копійок), знос 100% 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши звернення 

Головного управління Національної поліції в Чернігівській області від 20.09.2021 

року № 1267/124/05/23-2021, КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської 

обласної ради від 30.07.2021 року № 3-04/1986, КНП «Обласний центр екстреної 



медичної допомоги та медицини катастроф» Чернігівської обласної ради від 

16.08.2021 року № 900 та 01.11.2021 року № 1144, Корюківського центру сімейної 

медицини від 04.08.2021 року № 03-05/374 та від 27.10.2021 року № 03-05/392, 

ВОКМСТАС Корюківської міської ради від 25.08.2021 року №01-12/444, 

клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ» від 30.08.2021 року № 03-05/706 та від 

01.10.2021 року № 03-05/833, відповідно до Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна», Постанови Кабінету Міністрів України від 

03.06.2020 року № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», 

Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна міської 

комунальної власності, затвердженої рішенням тридцять першої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 року № 8-31/VII, враховуючи 

рішення сорокової сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

20.08.2020 року № 8-40/VII «Про врегулювання відносин щодо оренди майна 

міської комунальної власності Корюківської міської територіальної громади», 

рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 26.10.2021 року № 463 

та від 05.11.2021 року № 490 «Про оренду майна міської комунальної власності», 

даним проєктом рішення пропонується: 1) передати в оренду без проведення 

аукціону нерухоме майно комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади, а саме: нежитлові приміщення площею 608,9 кв.м. 

адмінбудівлі та приміщення гаражів площею 301,9 кв.м., розташовані за адресою: 

Чернігівська область, Корюківський район, м. Корюківка, вул. Вокзальна, буд. 24; 

укласти з Головним управління Національної поліції в Чернігівській області договір 

оренди нерухомого майна комунальної власності зазначеного в пункті 1 даного 

рішення, для розміщення особового складу Корюківського районного відділу 

поліції ГУНП в Чернігівській області, терміном на 5 років з орендною платою 1 

(одна) гривня в рік; 2) продовжити без проведення аукціону дію договорів оренди 

майна, що належить до комунальної власності, балансоутримувачем якого є 

Комунальне некомерційне підприємство «Корюківська центральна районна 

лікарня» Корюківської міської ради, а саме: договір оренди від 14.01.2016 року б/н, 

укладений з Комунальним некомерційним підприємством «Чернігівська обласна 

лікарня» Чернігівської обласної ради, про оренду приміщення площею 292,8 кв.м. 

на третьому поверсі п’яти поверхової нежитлової будівлі стаціонару корпусу КНП 

«Корюківська ЦРЛ», розташованої за адресою: Чернігівська область, Корюківський 

район, м. Корюківка, вул. Шевченка, буд. 101, для розміщення відділення 

амбулаторного гемодіалізу, терміном на 3 роки з орендною платою – 1 (одна) 

гривня в рік; договір оренди від 18.03.2013 року б/н, укладений з Комунальним 

некомерційним підприємством «Обласний центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф» Чернігівської обласної ради, про оренду приміщення з одного 

боксу та двох кімнат загальною площею 57,48 кв.м. в нежитловій будівлі, 

розташованій за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, м. Корюківка, 

вул. Шевченка, буд. 89, для забезпечення організації на надання екстреної медичної 

допомоги та території Чернігівської області, терміном на 5 років з орендною платою 



– 1 (одна) гривня в рік; 3) продовжити без проведення аукціону дію договорів 

оренди майна, що належить до комунальної власності, балансоутримувачем якого є 

Корюківська міська рада, а саме: договір оренди від 05.12.2018 року № 10/2018, 

укладений з Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» 

Корюківської обласної ради, про оренду приміщення площею 19,5 кв.м. в 

нежитловій будівлі, за адресою: вул. Шевченка, 6, с. Рейментарівка, Корюківський 

район,  Чернігівська область, терміном на 5 років з орендною платою – 1 (одна) 

гривня в рік; договір оренди від 10.01.2018 року № 1/18, укладений з Відділом 

освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради, про оренду 

приміщення площею 107,6 кв.м. на першому поверсі двоповерхової нежитловій 

будівлі, за адресою: вул. Бульварна, 6, м. Корюківка, Чернігівська область, 

терміном на 4 роки 11 місяців з орендною платою – 1 (одна) гривня в рік; 4) 

включити до Переліку другого типу дані об’єкти оренди; 5) внести зміни по 

договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності від 

26.02.2021 року № 3/21, укладеного з Комунальним некомерційним підприємством 

«Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» 

Чернігівської обласної ради, про оренду приміщення гаражу, за адресою: вул. 

Вокзальна, 9А, м. Корюківка, Корюківський район, збільшивши площі 

орендованого майна шляхом приєднання до об’єкта оренди додаткового 

нежитлового приміщення гаражу площею 147,2 кв.м. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по дванадцятому питанню порядку денного «ро передачу майна міської 

комунальної власності» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіну Людмилу 

Михайлівну, яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши клопотання КП 

«Корюківкаводоканал» від 22.09.2021 року № 166, листи КП «Благоустрій» від 

06.10.2021 року №№ 271 та 272, від 21.10.2021 року № 304, КНП «Корюківська 

ЦРЛ» від 05.10.2021 року № 03-05/838 та від 08.11.2021 року № 03-05/941, 

Корюківського центру сімейної медицини від 03.11.2021 року № 03-05/398, ЦНСП 

Корюківської міської ради від 21.10.2021 року № 01-06-288, даним проєктом 

рішення пропонується: 1) передати з балансу Корюківської міської ради на баланс 

Комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради необоротні 

активи – сіль для промислової переробки (ДСТУ 4246:2003 кам’яна, сорт вищий, 

крупність 3) в кількості 26,6 тон на загальну суму 49 476,00 грн (сорок дев’ять тисяч 

чотириста сімдесят шість гривень 00 копійок); 2) передати з балансу Корюківської 

міської ради на баланс та до статутного капіталу Комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради основні засоби в кількості дві одиниці, а 

саме: навантажувач фронтальний КУН – 4.2 первісною балансовою вартістю 



49 900,00 грн (сорок дев’ять тисяч дев’ятсот гривень 00 копійок) та відвал 

снігоприбиральний ВС – 2.5К первісною балансовою вартістю 48 600,00 грн (сорок 

вісім тисяч шістсот гривень 00 копійок); 3) передати з балансу Корюківської міської 

ради на баланс та в господарське відання Комунальному підприємству 

«Благоустрій» Корюківської міської ради транспортний засіб: трактор «Беларус-

82.1», 2018 року випуску, реєстраційний номер 29649 СВ, первісною балансовою 

вартістю 879 800,00 грн (вісімсот сімдесят дев’ять тисяч вісімсот гривень 00 

копійок); 4) передати з балансу Центру надання соціальних послуг Корюківської 

міської ради на баланс Корюківської міської ради транспортний засіб – легковий 

автомобіль RUNAULT LODGY, 2019 року випуску, реєстраційний номер СВ 0344 

ЕА, первісною балансовою вартістю 463 004,02 грн (чотириста шістдесят три тисячі 

чотири гривні 02 копійки) та шини PREMIORRI Solazo S Plus в кількості 2 (дві) 

штуки, загальною первісною балансовою вартістю 2 690,00 грн (дві тисячі шістсот 

дев’яносто гривень 00 копійок); 5) передати з балансу Корюківської міської ради на 

баланс Комунального некомерційного підприємства «Корюківська центральна 

районна лікарня» Корюківської міської ради принтер HP Laser Jet Р1005 в кількості 

одна штука первісною балансовою вартістю 529,34 грн (п’ятсот двадцять дев’ять 

гривень 34 копійки); 6) передати з балансу Комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на баланс Комунального 

підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради паливо, а саме: бензин А-92 

в кількості 452 літри, загальною вартістю 8 731,92 грн (вісім тисяч сімсот тридцять 

одна гривня 92 копійки) та дизельне паливо Дт-З-К в кількості 932 літри, загальною 

вартістю 17 805,16 грн (сімнадцять тисяч вісімсот п’ять гривень 16 копійок). 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх про те, що з метою реалізації завдань по 

приватизації об’єктів міської комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади в особі Корюківської міської ради у 2021 році, забезпечення 

надходження коштів до міського бюджету, враховуючи рішення другої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 15.12.2020 року № 6-2/VIII «Про 

затвердження міських Програм», рішення вісімнадцятої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 15.11.2018 року «Про приватизацію майна міської 

комунальної власності», рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 05.11.2021 року № 488 «Про пропозицію включення об’єкта до Переліку об’єктів 

малої приватизації на 2021 рік», даним проєктом рішення пропонується включити 

новий об’єкт до Переліку об’єктів комунальної власності Корюківської міської 



територіальної громади, що підлягають приватизації у 2021 році, що затверджений 

рішенням Корюківської міської ради від 25.02.2021 року № 9-4/VIІІ «Про 

затвердження Переліку об’єктів міської комунальної власності, що підлягають 

приватизації у 2021 році», а саме нежитлову будівлю (громадський будинок) 

загальною площею 365,1 м.кв., що розташована за адресою: Чернігівська область, 

Корюківський район, с. Прибинь, вулиця Слави, будинок 3 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 
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, яка проінформувала присутніх про те, що 

розглянувши лист уповноваженого представника ТОВ «лайфселл» та Прат «ВФ 

Україна» про можливість розміщення телекомунікаційного обладнання на даху 

нежитлової будівлі та водонапірній башті комунальної власності з укладенням 

договору доступу, клопотання ВОКМСТАС Корюківської міської ради від 

05.11.2021 року № 01-12/649 та КП «Корюківкаводоканал» від 08.11.2021 року № 

190, відповідно до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, 

транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж», 

постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 року № 610 «Про 

затвердження Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва», 

наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 25.09.2018 року № 247 «Про затвердження Методики 

визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта будівництва», 

даним проєктом рішення пропонується: 1) погодити Товариству з обмеженою 

відповідальністю «лайфселл» доступ до об’єкта будівництва, а саме: до даху 

нежитлової будівлі за адресою - Чернігівська область, Корюківський район, село 

Наумівка, вулиця Шевченка, будинок 66А, комунальної власності Корюківської 

міської територіальної громади, що перебуває на балансі Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської ради, для розміщення телекомунікаційного 

обладнання – базової станції СН3908, строком на 35 місяців з платою за розміщення 

обладнання в розмірі 3000,00 грн (три тисячі гривень 00 копійок) за місяць, та до 

об’єкта будівництва, а саме: до водонапірної башти за адресою - Чернігівська 

область, Корюківський район, місто Корюківка, вулиця Космодем’янської З., 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади, що перебуває 

на балансі Комунального підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської 

міської ради, для розміщення телекомунікаційного обладнання – базової станції 

мобільного зв’язку, строком на 2 роки 11 місяців з платою за розміщення 

обладнання в розмірі 6 700,00 грн (шість тисяч сімсот гривень 00 копійок) за місяць; 



2) погодити Приватному акціонерному товариству «ВФ Україна» доступ до об’єкта 

будівництва, а саме: до водонапірної башти за адресою - Чернігівська область, 

Корюківський район, місто Корюківка, вулиця Космодем’янської З., комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади, що перебуває на балансі 

Комунального підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради, для 

розміщення та обслуговування телекомунікаційного обладнання – базової станції 

мобільного зв’язку, строком на 2 роки 11 місяців з платою за розміщення 

обладнання в розмірі 6 700,00 грн (шість тисяч сімсот гривень 00 копійок) за місяць. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

поновлення договорів оренди (суборенди) землі» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну 

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

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

припинити дію договорів оренди землі укладених між Корюківською міською 

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

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

землі у зв’язку з продажем нерухомого майна, що на них розташоване. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, 

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

осіб та додані до них матеріали, даним проєктом рішення пропонується надати в 

оренду земельні ділянки комунальної власності заявникам. 

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

змінами. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

надійшло клопотання Шустик М.О. про надання згоди на передачу земельної 

ділянки в суборенду. Даним проєктом рішення пропонується надати згоду Шустик 

Марині Олександрівні на передачу в суборенду земельну ділянку комунальної 



власності, що перебуває в оренді згідно договору оренди землі від 18.12.2020 року 

(номер запису про інше речове право в ДРРП: 40276534 від 25.01.2021 року) 

площею 58,1530 га, що розташована в адміністративних межах Корюківської 

міської ради, Корюківського району, Чернігівської області. Кадастровий номер 

земельної ділянки 7422486500:03:001:1387. Категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення. Цільове використання - для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва.  

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала 

присутніх про те, що у зв’язку з  змінами в Земельному кодексі України, що 

стосуються площі земельних ділянок право оренди яких органи місцевого 

самоврядування можуть виставляти для продажу окремими лотами, а також для 

можливості ефективно використовувати земельні ресурси громади, даним проєктом 

рішення пропонується дати дозвіл на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

комунальної власності з кадастровим номером 7422488300:03:000:1216, загальною 

площею 314,4383 га, що перебуває у комунальній власності Корюківської міської 

територіальної громади в особі Корюківської міської ради Чернігівської області, 

Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення з кадастровим номером 

7422410100:01:003:0959, загальною площею 3,8835 га, що перебуває у комунальній 

власності Корюківської міської ради Чернігівської області згідно Свідоцтва про 

право власності на нерухоме майно від 19.08.2013 року, індексний номер 8135714. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх про те, що з 

метою формування земельних ділянок, визначення їх угідь, встановлення 

кількісних та якісних характеристик земель, а також віднесення таких земельних 

ділянок до певних категорій, даним проєктом рішення пропонується надати дозвіл 

на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки площею орієнтовно 4,20 га, що знаходиться на території 



Корюківської міської ради (за межами населеного пункту міста Корюківка), 

Корюківського району, Чернігівської області (біля земельної ділянки комунальної 

власності з кадастровим номером 7422410100:04:000:1490), з метою формування 

земельної ділянки, визначення її угідь, встановлення кількісних та якісних 

характеристик земель, а також віднесення такої земельної ділянки до певної 

категорії. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 
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, яка проінформувала присутніх про те, що на адресу 

сесії міської ради надійшли заяви фізичних осіб стосовно надання дозволів на 

оформлення земельних часток (паїв). Даним проєктом рішення пропонується 

надати такий дозвіл.  

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 
Слухали: по 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, яка проінформувала присутніх про те, що на 

адресу сесії міської ради надійшли заяви фізичних та юридичних осіб щодо надання 

дозволу на виготовлення документації із землеустрою. Даним проєктом рішення 

пропонується надати такий дозвіл заявникам, Службі автомобільних доріг у 

Чернігівській області на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки з подальшою передачею у постійне користування площею орієнтовно 1,90 

га для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та 

дорожнього господарства (КВЦПЗ 12.04.) для експлуатації та обслуговування 

автомобільної дороги загального користування державного значення Т-25-36 

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

ради в межах міста Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області, 

Державному підприємству «Холминське лісове господарство» на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачею у 

постійне користування площею 18,5383 га, кадастровий номер 

7422487500:07:000:1217, 8,9572 га, кадастровий номер 7422487500:07:000:1216, 

10,4297 га, кадастровий номер 7422487500:07:000:1167, 12,00 га для ведення 

лісового господарства і пов’язаних з ним послуг (КВЦПЗ 09.01), що розташовані на 



території Рейментарівського старостинського округу, Корюківської міської ради (за 

межами населених пунктів), Корюківського району, Чернігівської області, а також 

площею 58,2368 га, кадастровий номер 7422486500:03:001:0034, для ведення 

лісового господарства і пов’язаних з ним послуг (КВЦПЗ 09.01), що розташована 

на території Перелюбського старостинського округу, Корюківської міської ради (за 

межами населених пунктів), Корюківського району, Чернігівської області. 

Пропонується надати дозвіл Корюківській міській раді на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшим оформленням 

комунальної власності площею орієнтовно 19,00 га, для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02), земельна ділянка 

розташована на території Корюківської міської ради (м. Корюківка), Корюківського 

району, Чернігівської області; 4,00 га, для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02), земельна ділянка 

розташована на території Корюківської міської ради (Сядринський старостинський 

округ), Корюківського району, Чернігівської області. Надати дозвіл Товариству з 

обмеженою відповідальністю «Центр Консалтинг» на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшим правом викупу 

площею орієнтовно 0,50 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості (КВЦПЗ 11.02). Земельна ділянка розташована на території 

Корюківської міської ради (Сядринський старостинський округ), Корюківського 

району, Чернігівської області. Надати дозвіл Сядринському споживчому 

товариству на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,053 га, для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07). Земельна ділянка 

розташована на території Корюківської міської ради, в с. Сядрине, вул. Білого 

генерала, 50, Корюківського району, Чернігівської області. 

Також вивчивши заяви та додані до них матеріали пропонується відмовити:  

- Чернусі Світлані Анатоліївні у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею орієнтовно 

2,00, за рахунок земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

комунальної власності з кадастровим номером 7422488300:03:000:1112, яка 

розташована на території Савинківського старостинського округу, Корюківської 

міської ради (за межами населених пунктів), Корюківського району, Чернігівської 

області. На земельній ділянці розташовані об’єкти нерухомого майна, які 

перебувають у власності територіальної громади; 

- Баришу Дмитрію Миколайовичу у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею орієнтовно 



2,00, за рахунок земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

комунальної власності з кадастровим номером 7422488300:03:000:1112, яка 

розташована на території Савинківського старостинського округу, Корюківської 

міської ради (за межами населених пунктів), Корюківського району, Чернігівської 

області. На земельній ділянці розташовані об’єкти нерухомого майна, які 

перебувають у власності територіальної громади4  

- Кравцовій Нелі Юріївні у наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у власність для ведення 

особистого селянського господарства площею орієнтовно 2,00, за рахунок 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності з 

кадастровим номером 7422488300:03:000:1112, яка розташована на території 

Савинківського старостинського округу, Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), Корюківського району, Чернігівської області. На земельній 

ділянці розташовані об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності 

територіальної громади;  

- Дзюбі Олені Олександрівні у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею орієнтовно 

2,00, за рахунок земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

комунальної власності з кадастровим номером 7422488300:03:000:1112, яка 

розташована на території Савинківського старостинського округу, Корюківської 

міської ради (за межами населених пунктів), Корюківського району, Чернігівської 

області. На земельній ділянці розташовані об’єкти нерухомого майна, які 

перебувають у власності територіальної громади; 

- Стринадко Олені Іванівні у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею орієнтовно 

1,00 га, за рахунок земельної ділянки комунальної власності з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1499, яка розташована на території Корюківської міської ради, 

Корюківського району, Чернігівської області. Частина земельної ділянки 

розташована в межах населеного пункту міста Корюківка. Згідно з Генеральним 

планом та зонінгом м. Корюківка дана земельна ділянка відноситься до зони Ж-1П 

(зона садибної забудови перспективна), території резервні під садибну житлову 

забудову: 

- Стельмах Світлані Леонідівні у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у 

власність для індивідуального садівництва площею орієнтовно 0,02 га, яка 

розташована на території Корюківської міської ради, Корюківського району, 

Чернігівської області. Згідно з Генеральним планом та зонінгом м. Корюківка 

бажана земельна ділянка знаходиться у санітарно-захисній зоні від кладовища;  

- Сірій Євдокії Максимівні у наданні дозволу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі безоплатно у 



власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

по вул. Гайова, 15 в с. Прибинь у зв’язку з невідповідністю статті 24 Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності»; 

- Маркову Василю Васильовичу у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею орієнтовно 

2,00, яка розташована за межами населеного пункту с. Піски, Корюківського 

району, Чернігівської області. Згідно поданої схеми розташування земельна ділянка 

не сформована та не віднесена до певної категорії земель. 

Також начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, проінформувала 

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

Галини Вікторівни, Іванченко Валентини Михайлівни, Кулаги Оксани Вікторівни, 

Кулаги Сергія Петровича, Лупаса Володимира Васильовича, Лупас Катерини 

Костянтинівни, Міца Романа Юрійовича та Міц Тетяни Вікторівни. 

У своїх заявах дані громадяни просять надати дозвіл на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

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

Вирішили: 
1. Розгляд заяви Жарої Г.В. щодо відведення земельної ділянки площею 

орієнтовно 2,00 га для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту села Савинки), Корюківського району, Чернігівської області - 

відкласти у зв’язку з наміром поділу земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, за рахунок якої заявниця бажає оформити у 

власність земельну ділянку. 

2. Розгляд заяви Іванченко В.М. щодо відведення земельної ділянки площею 

орієнтовно 2,00 га для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту села Савинки), Корюківського району, Чернігівської області - 

відкласти у зв’язку з наміром поділу земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, за рахунок якої заявниця бажає оформити у 

власність земельну ділянку. 

3. Розгляд заяви Кулаги О.В. щодо відведення земельної ділянки площею 

орієнтовно 2,00 га для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту села Савинки), Корюківського району, Чернігівської області - 

відкласти у зв’язку з наміром поділу земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, за рахунок якої заявниця бажає оформити у 

власність земельну ділянку. 



4. Розгляд заяви Кулаги С.П. щодо відведення земельної ділянки площею 

орієнтовно 2,00 га для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту села Савинки), Корюківського району, Чернігівської області - 

відкласти у зв’язку з наміром поділу земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, за рахунок якої заявник бажає оформити у 

власність земельну ділянку. 

5. Розгляд заяви Лупас К.К. щодо відведення земельної ділянки площею 

орієнтовно 2,00 га для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області за рахунок 

земельної ділянки з кадастровим номером 7422486000:04:001:1405 - відкласти у 

зв’язку з необхідністю додаткового та детального вивчення. 

6. Розгляд заяви Лупаса В.В. щодо відведення земельної ділянки площею 

орієнтовно 2,00 га для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області за рахунок 

земельної ділянки з кадастровим номером 7422486000:04:001:1405 - відкласти у 

зв’язку з необхідністю додаткового та детального вивчення. 

7. Розгляд заяви Міца Р.Ю. щодо відведення земельної ділянки площею 

орієнтовно 2,00 га для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Піски, вул. Лісова), Корюківського району, Чернігівської 

області - відкласти у зв’язку з необхідністю додаткового та детального вивчення. 

8. Розгляд заяви Міц Т.В. щодо відведення земельної ділянки площею 

орієнтовно 2,00 га для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Піски, вул. Лісова), Корюківського району, Чернігівської 

області - відкласти у зв’язку з необхідністю додаткового та детального вивчення. 

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

даним проєктом пропонується надати дозвіл її близьким особам на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення 

особистого селянського господарства. У зв’язку з цим та відповідно до ст.591 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у неї наявний конфлікт 

інтересів і вона не буде приймати участі в голосуванні на пленарному засіданні сесії 

ради уразі спрямування даного проєкту рішення на її розгляд.  

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 
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, яка проінформувала 

присутніх про те, що розглянувши заяву АТ «Слов’янські шпалери - КФТП», даним 

проєктом рішення пропонується затвердити проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється із земель «для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних 

організацій та підприємств (КВЦПЗ 11.03.)» в землі «для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02.)», площею 

1,6193 га, що розташована за адресою: м. Корюківка, вул. Дудка, 64а, 

Корюківського району, Чернігівської області, для подальшого викупу її у власність 

АТ «Слов’янські шпалери - КФТП», та змінити цільове призначення земельної 

ділянки, площею 1,6193 га, кадастровий номер 7422482000:06:001:0034 із земель 

«для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд будівельних організацій та підприємств (КВЦПЗ 11.03.)» в землі «для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02.)». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх про те, що на минулій сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання надавався дозвіл міській раді на 

оформлення земельної ділянки під комунальним майном, яке включене в перелік 

майна, що підлягає приватизації, для подальшого його продажу. Даним проєктом 

рішення пропонується затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

загальною площею 0,3784 га, яка передається у комунальну власність Корюківської 

міської територіальної громади для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови (КВЦПЗ 03.15.), що розташована за адресою: с. Прибинь, вул. 

Слави, 3, Корюківського району, Чернігівської області. Кадастровий номер 

земельної ділянки 7422487000:01:000:0091, та виконавчому апарату зареєструвати 

право комунальної власності на дану земельну ділянку. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 



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, яка проінформувала присутніх про те, що на підставі 

відповідних заяв громадян пропонується затвердити технічні документації із 

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

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

власність цим заявникам. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по 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, яка проінформувала присутніх про те, що на підставі заяв 

фізичних осіб та доданих до них документів даним проєктом пропонується 

затвердити документації із землеустрою та передати у приватну власність 

громадянам земельні ділянки на території міста Корюківка для ведення особистого 

селянського господарства, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд. 

Вирішили: підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 
Слухали: по двадцять шостому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок за межами населеного пункту міста Корюківка» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

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

заяви Просянка Б.С. та доданих до неї документів даним проєктом пропонується 

затвердити документацію із землеустрою та передати у приватну власність 

заявнику земельну ділянку за межами міста Корюківка для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять 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, яка проінформувала присутніх про те, що на підставі 



заяви Фортуни Т.В. та доданих до неї документи даним проєктом пропонується 

затвердити документацію із землеустрою та передати у приватну власність заявниці 

земельну ділянку на території Будянського старостинського округу для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Вирішили: підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по 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, яка проінформувала присутніх про те, що на 

підставі заяв фізичних осіб та доданих до них документів даним проєктом 

пропонується затвердити документації із землеустрою та передати у приватну 

власність даним громадянам земельні ділянки території Домашлинського 

старостинського округу для ведення особистого селянського господарства. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх про те, що на підставі 

заяв фізичних осіб та доданих до них документів даним проєктом пропонується 

затвердити документації із землеустрою та передати у приватну власність даним 

громадянам земельні ділянки на території Забарівського старостинського округу 

для ведення особистого селянського господарства, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Виступили: членкиня постійної комісії Корюківської міської ради Погребна 

Валентина Андріївна, яка повідомила присутніх, що даним проєктом пропонується 

затвердити проєкти землеустрою та передати у власність земельні ділянки для 

ведення особистого селянського господарства їй особисто та її близьким особам. У 

зв’язку з цим та відповідно до ст.591 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» у неї наявний конфлікт інтересів і вона не буде приймати участі в 

голосуванні. 

Член постійної комісії Корюківської міської ради Купрієнко Леонід Миколайович, 

який повідомив присутніх, що даним проєктом пропонується затвердити проєкти 

землеустрою та передати у власність земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства йому особисто та його близьким особам. У зв’язку з цим 

та відповідно до ст.591 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у 

нього наявний конфлікт інтересів і він не буде приймати участі в голосуванні. 



Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» більшістю голосів.  

 
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, яка проінформувала присутніх про те, що на підставі заяв 

фізичних осіб та доданих до них документів даним проєктом пропонується 

затвердити документації із землеустрою та передати у приватну власність даним 

громадянам земельні ділянки на території Наумівського старостинського округу 

для ведення особистого селянського господарства, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по 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, яка проінформувала присутніх про те, що на 

підставі заяв фізичних осіб та доданих до них документів даним проєктом 

пропонується затвердити документації із землеустрою та передати у приватну 

власність даним громадянам земельні ділянки на території Олександрівського 

старостинського округу для ведення особистого селянського господарства, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять другому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Охрамієвицького старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату 

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

підставі заяв фізичних осіб та доданих до них документів даним проєктом 

пропонується затвердити документації із землеустрою та передати у приватну 

власність даним громадянам земельні ділянки на території Охрамієвицького 

старостинського округу для ведення особистого селянського господарства. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 



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

Перелюбського старостинського округу» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, 

яка проінформувала присутніх про те, що на підставі заяв фізичних осіб та доданих 

до них документів даним проєктом пропонується затвердити документації із 

землеустрою та передати у приватну власність даним громадянам земельні ділянки 

на території Перелюбського старостинського округу для ведення особистого 

селянського господарства, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» більшістю голосів.  

 

Слухали: по тридцять четвертому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Прибинського старостинського округу» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

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

заяв фізичних осіб та доданих до них документів даним проєктом пропонується 

затвердити документації із землеустрою та передати у приватну власність даним 

громадянам земельні ділянки на території Прибинського старостинського округу 

для ведення особистого селянського господарства. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять 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, яка проінформувала присутніх про те, що на підставі 

заяв фізичних осіб та доданих до них документів даним проєктом пропонується 

затвердити документації із землеустрою та передати у приватну власність даним 

громадянам земельні ділянки на території Рибинського старостинського округу для 

ведення особистого селянського господарства. 

Виступили: член постійної комісії Корюківської міської ради Левченко Олександр 

Григорович, який повідомив присутніх, що даним проєктом пропонується 

затвердити проєкти землеустрою та передати у власність земельні ділянки для 

ведення особистого селянського господарства його близьким особам. У зв’язку з 

цим та відповідно до ст.591 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» у нього наявний конфлікт інтересів і він не буде приймати участі в 

голосуванні. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 



Голосували: «за» більшістю голосів.  

 

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, яка проінформувала присутніх про те, що на 

підставі заяв фізичних осіб та доданих до них документів даним проєктом 

пропонується затвердити документації із землеустрою та передати у приватну 

власність даним громадянам земельні ділянки на території Савинківського 

старостинського округу для ведення особистого селянського господарства. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх про те, що на підставі 

заяв фізичних осіб та доданих до них документів даним проєктом пропонується 

затвердити документації із землеустрою та передати у приватну власність даним 

громадянам земельні ділянки на території Сядринського старостинського округу 

для ведення особистого селянського господарства. 

Виступили: членкиня постійної комісії Корюківської міської ради Михліна Юлія 

Василівна, яка повідомила присутніх, що даним проєктом пропонується затвердити 

проєкти землеустрою та передати у власність земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства її близьким особам. У зв’язку з цим та 

відповідно до ст.591 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у неї 

наявний конфлікт інтересів і вона не буде приймати участі в голосуванні. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» більшістю голосів.  

 

Слухали: по 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, яка проінформувала присутніх про те, що на 

підставі заяв фізичних осіб та доданих до них документів даним проєктом 

пропонується затвердити документації із землеустрою та передати у приватну 

власність даним громадянам земельні ділянки на території Тютюнницького 

старостинського округу для ведення особистого селянського господарства, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 



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

даним проєктом затвердити проєкти землеустрою та передати у власність земельні 

ділянки для ведення особистого селянського господарства її близьким особам. У 

зв’язку з цим та відповідно до ст.591 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» у неї наявний конфлікт інтересів і вона не буде приймати участі в 

голосуванні на пленарному засіданні сесії ради уразі спрямування даного проєкту 

рішення на її розгляд.  

Також, секретар міської ради Плющ Анастасія Вікторівна повідомила, що на адресу 

сесії ради надійшло повідомлення від депутата Корюківської міської ради восьмого 

скликання Абинашного В’ячеслава Івановича, який повідомив присутніх, що даним 

проєктом пропонується затвердити проєкт землеустрою та передати у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства його близькій 

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

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

приймати участі в голосуванні на пленарному засіданні сесії ради уразі 

спрямування даного проєкту рішення на її розгляд. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по 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, яка проінформувала присутніх про те, що на підставі 

заяв фізичних осіб та доданих до них документів даним проєктом пропонується 

затвердити документації із землеустрою та передати у приватну власність даним 

громадянам земельні ділянки на території Хотіївського старостинського округу для 

ведення особистого селянського господарства, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по 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, 

яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши клопотання КП 

«Корюківкаводоканал», Головного управління Національної поліції в Чернігівській 

області та додані матеріали, даним проєктом рішення пропонується затвердити 

проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради 

загальною площею 7,0000 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних 



і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та 

розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та 

розподілення води) (КВЦПЗ 11.04.), що розташована в межах міста Корюківка, 

Корюківського району, Чернігівської області; атвердити проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,1500 га зі зміною цільового призначення 

землі із земель «для будівництва та обслуговування закладів освіти (КВЦПЗ 03.02)» 

в землі «для розміщення та постійної діяльності Національної поліції України, її 

територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери 

управління Національної поліції (КВЦПЗ 15.10)», з подальшою передачею у 

постійне користування Головному управлінню Національної поліції в Чернігівській 

області, що розташована в межах міста Корюківка, вул. Хмельницького Б., 4а, 

Корюківського району, Чернігівської області, та передати заявникам дані земельні 

ділянки в постійне користування. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, 

яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши заяву Білої Наталії 

Борисівни та додані матеріали, даним проєктом рішення пропонується вилучити з 

користування Білої Наталії Борисівни земельну ділянку площею 0,40 га, яка надана 

їй на підставі рішення виконавчого комітету Сядринської сільської ради народних 

депутатів від 22 травня 1997 року «Про передачу у приватну власність земельних 

ділянок». Перевести земельну ділянку площею 0,40 га до земель запасу 

Корюківської міської територіальної громади. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши клопотання ТОВ 

«Цифрові рішення 3000» та додані до них матеріали, даним проєктом рішення 

пропонується надати згоду заявнику на встановлення земельних сервітутів площею 

6,9840 га на земельній ділянці комунальної власності загальною площею 18,5846 га 

з кадастровим номером 7422488700:05:000:1204, площею 5,3950 га на земельній 

ділянці комунальної власності загальною площею 7,2422 га з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1229, цільове призначення – 16.00 Землі запасу, строком до 28 

грудня 2028 року (до закінчення строку дії спеціального дозволу на користування 



надрами) для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (торфу), 

згідно з межами, на які поширює свою дію спеціальний дозвіл на користування надрами 

від 29.12.2010 року № 5265, виданий Товариству на підставі наказу Державної служби 

геології та надр України від 25.11.2010 року № 535 та протоколу від 19.11.2010 року № 8-

10. Місцезнаходження земельної ділянки: Чернігівська область, Корюківський район, 

Сядринський старостинський округ (за межами села Самотуги), родовище 

«Убідське-ІІ», ділянка «Самотуги». Також пропонується встановити, що 

користування частиною земельної ділянки на правах земельного сервітуту, 

здійснюється на платній основі. Розмір річної плати за встановлення земельного 

сервітуту становить 24 319,13 грн (двадцять чотири тисячі триста дев’ятнадцять 

гривень 13 копійок) та 18 786,04 грн (вісімнадцять тисяч сімсот вісімдесят шість 

гривень 04 копійки) відповідно. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 
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, яка 

проінформувала присутніх про те, що у зв’язку із закінченням будівництва 

водопроводу на земельній ділянці комунальної власності та введення його в 

експлуатацію, даним проєктом рішення пропонується припинити право 

комунальної власності на земельну ділянку загальною площею 3,8855 га з 

кадастровим номером 7422410100:01:003:0959, яка перебуває у власності 

Корюківської міської ради Чернігівської області згідно Свідоцтва про право 

власності на нерухоме майно індексний номер 8135714 від 19.08.2013 року, та 

знаходиться в межах міста Корюківка, Корюківського району, Чернігівської 

області. Цільове призначення – для будівництва водопроводу. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши 

клопотання АТ «Слов’янські шпалери - КФТП» та додані до них матеріали, даним 

проєктом рішення пропонується дати дозвіл заявнику на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по вул. Дудка, 64а в м. Корюківка, 

Корюківський район, Чернігівська область, площею 1,6193 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422482000:06:001:0034, цільове призначення – для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 



переробної, машинобудівної та іншої промисловості, (КВЦПЗ 11.02) на якій 

розташовані нежитлові будівлі, що належать АТ «Слов’янські шпалери - КФТП» 

згідно договору купівлі-продажу від 25.05.2021 року, який зареєстровано в реєстрі 

за № 429, для подальшого придбання її у власність. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 
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, яка проінформувала 

присутніх про те, що з метою продажу на конкурентних засадах земельних 

діялянок, даним проєктом рішення пропонується затвердити проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки загальною площею 1,3973 га право оренди якої 

пропонується для продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02), 

яка розташована за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, м. 

Корюківка. Кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:04:006:0115, та 

включити дану земельну ділянку в перелік земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення комунальної власності для продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах). Стартовий розмір річної 

орендної плати 7 (сім) % (відсотків), строк оренди – 10 років. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сорок шостому питанню порядку денного «Про затвердження Переліку 

адміністративних послуг» начальника відділу надання адміністративних послуг 

виконавчого апарату міської ради Олійник Світлану Олександрівну, яка 

проінформувала присутніх про те, що з метою запровадження сучасних форм 

надання адміністративних послуг для можливості отримання їх усіх або найбільш 

поширених, що надаються органами виконавчої влади та структурними 

підрозділами Корюківської міської ради, даним проєктом рішення пропонується 

затвердити новий перелік адміністративних послуг, що надається відділом, а також 

зазначити в ньому ідентифікатор послуги. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 



Слухали: по сорок сьомому питанню порядку денного «Про розроблення детальних 

планів територій» начальника Відділу архітектури містобудування та житлово-

комунального господарства – головний архітектор Лихотинську Лілію Анатоліївну, 

яка проінформувала присутніх про те, що з метою визначення планувальної 

організації, функціонального призначення, просторової композиції та параметрів 

забудови земельних ділянок та врахування інтересів Корюківської міської 

територіальної громади, даним проєктом рішення пропонується замовити 

розроблення детальних планів територій для розміщення індустріального парку 

«Корюківка-1» в м. Корюківка Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області орієнтовною площею 22,00 га та «Корюківка-2» за межами 

міста Корюківка Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області орієнтовною площею 85,00 га, а також детального плану території для 

будівництва житлових котеджів в  с. Бреч Корюківської міської ради Корюківського 

району Чернігівської області орієнтовною площею 1,50 га. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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 – головний архітектор Лихотинську Лілію Анатоліївну, яка 

проінформувала присутніх про те, що з метою встановлення на території 

Корюківської міської територіальної громади єдиного функціонального механізму 

надання та зміни адрес, даним проєктом пропонується затвердити відповідний 

порядок та визначити органом, уповноваженим на присвоєння, зміну, коригування, 

анулювання адрес об’єктів будівництва, об’єктів нерухомого майна визначити 

виконавчий комітет Корюківської міської ради. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сорок дев’ятому «Про затвердження Положення про відзнаки 

Корюківської міської ради» начальника загального відділу виконавчого апарату 

міської ради Лимаренко Ніна Петрівна, яка проінформувала присутніх про те, що з 

відзначення кращих трудових колективів, окремих громадян, підприємств, установ 

та організацій усіх форм власності, нагородження жителів громади з нагоди 

державних, професійних свят та інших урочистих подій, привітання жителів 

громади з нагоди ювілеїв та громадян, яким присвоєно звання «Почесний 

громадянин міста Корюківка», даним проєктом рішення пропонується затвердити 

відповідне положення. 



Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по п’ятдесятому «Про затвердження Кодексу етики депутатів 

Корюківської міської ради» секретаря міської ради Плющ Анастасію Вікторівну, 

яка проінформувала присутніх про те, що з метою зміцнення довіри мешканців 

громади до депутатів Корюківської міської ради, забезпечення ефективної 

депутатської діяльності, встановлення стандартів та правил поведінки для 

врегулювання ситуацій етичного характеру, що виникають в процесі здійснення 

депутатами повноважень, даним проєктом рішення пропонується затвердити 

відповідний кодекс. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

 

Головуючий на спільному засіданні  

постійних комісій міської ради  

(секретар міської ради)                  А.ПЛЮЩ 


