
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: 08 грудня 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 

Земляний Олег Васильович  

Карасьов Юрій Валентинович 

Колобашкіна Наталія Миколаївна 

Купрієнко Леонід Миколайович 

Милейко Сергій Олександрович 

Мостович Олег Сергійович  

Пивовар Сергій Григорович 

Пінченко Валентина Василівна 

Погребна Валентина Андріївна  

Погребняк Петро Петрович 

Полубень Володимир Володимирович  

Савицький Андрій Олександрович 

Станіславський Максим Ігорович 

Тарасенко Василь Олексійович 

Титенко Ірина Євгенівна 

 

Відсутні:    Абинашний В’ячеслав Іванович  

Батюк Тетяна Юріївна  

Левченко Олександр Григорович 

Лещенко Світлана Віталіївна 

Михліна Юлія Василівна 

Науменко Олександр Дмитрович 

Наумовець Маргарита Василівна  

Олійник Світлана Олександрівна 

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, 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, головний спеціаліст загального відділу виконавчого 

апарату міської ради Рябець Роман Олександрович, начальник відділу 

бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер виконавчого апарату 

міської ради Кожема Оксана Миколаївна. 

  

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 внесення змін та доповнень до міських програм. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

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

скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/VIII «Про міський бюджет на 2021 рік». 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

3. Про затвердження міських програм.  

Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 

 

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

бюджету 25507000000).  



Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

5. Про затвердження мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого 

бюджету Корюківської міської ради на 2022 рік. 

Інформує: начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний 

бухгалтер виконавчого апарату міської ради Кожема Оксана Миколаївна. 

 

6. Про затвердження Стратегії сталого розвитку Корюківської міської 

територіальної громади на 2021-2029 роки. 

Інформує: головний спеціаліст загального відділу виконавчого апарату міської 

ради Рябець Роман Олександрович. 

 

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

Корюківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 

Інформує: начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму 

виконавчого апарату міської ради Кукуюк Оксана Леонідівна. 

 

8. Про затвердження Стратегії впровадження інформаційних технологій в 

Корюківській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки. 

Інформує: головний спеціаліст загального відділу виконавчого апарату міської 

ради Рябець Роман Олександрович. 

 

9. Про прийняття майна у комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

10. Про передачу майна міської комунальної власності.  

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

11. Про списання майна міської комунальної власності. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

12. Про надання доступу до об’єкта нерухомого майна комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

13. Про внесення змін до деяких рішень міської ради із земельних питань. 



Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

15. Про дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

земельної частки (паю). 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

16. Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою на території 

Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

17. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі 

зміною цільового призначення. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) земельної частки 

(паю). 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

20. Про приватизацію земельних ділянок в межах населеного пункту міста 

Корюківка. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

21. Про приватизацію земельних ділянок на території Будянського старостинського 

округу. 



Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

22. Про приватизацію земельних ділянок на території Брецького старостинського 

округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

23. Про приватизацію земельних ділянок на території Домашлинського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

24. Про приватизацію земельних ділянок на території Забарівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

25. Про приватизацію земельних ділянок на території Наумівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

26. Про приватизацію земельних ділянок на території Олександрівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

27. Про приватизацію земельних ділянок на території Охрамієвицького 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

28. Про приватизацію земельних ділянок на території Перелюбського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

29. Про приватизацію земельних ділянок на території Прибинського 

старостинського округу. 



Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

30. Про приватизацію земельних ділянок на території Рибинського старостинського 

округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

31. Про приватизацію земельних ділянок на території Савинківського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

32. Про приватизацію земельних ділянок на території Сядринського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

33. Про приватизацію земельних ділянок на території Хотіївського старостинського 

округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

34. Про визначення земельної ділянки, право оренди якої пропонується для 

продажу окремим лотом на конкурентних засадах (земельних торгах). 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

35. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення на 

території Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

36. Про затвердження технічних документацій з нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

37. Про затвердження структури та штатної чисельності. 

Інформує: начальник загального відділу виконавчого апарату міської ради 

Лимаренко Ніна Петрівна. 



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

Інформує: начальник юридичного відділу – державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 

 

39. Про створення Комунального підприємства «Корюківкатеплоенерго» 

Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник юридичного відділу – державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 

 

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

Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 

 

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

Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 

 

42. Про звернення Корюківської міської ради щодо відтермінування введення в дію 

реєстраторів розрахункових операцій. 

Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 

 

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 внесення змін та доповнень 

до міських програм» начальника Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук Олену Іванівну, яка проінформувала присутніх про те, що даним проєктом 

рішення пропонується внести зміни до наступних міських програм: Програма 

охорони навколишнього природного середовища Корюківської міської ради на 

2021-2025 роки, Міська програма розвитку житлово-комунального господарства та 

благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради на 2019-2024 роки, 

Програма підтримки та розвитку «Трудового архіву» у Корюківській міській раді 

на 2020-2022 роки, Програма підтримки розвитку вторинної медичної допомоги на 

території Корюківської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, 

Програма розвитку та фінансової підтримки Корюківської міського молодіжного 

центру «КУБ» Корюківської міської ради, Програма розвитку, фінансової 

підтримки та поповнення статутних фондів комунальних підприємств 

Корюківської міської ради на 2020-2022 роки. Всі зміни, що планується внести до 

зазначених програм пов’язані зі збільшенням фінансування по них з міського 

бюджету. Дані зміни розглядались на засіданні виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 08.12.2021 року та прийнято рішення № 546 «Про внесення змін до 

міських програм». 



Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року 

№ 7-2/VIII «Про міський бюджет на 2021 рік»» начальника Фінансового відділу 

Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну, яка проінформувала присутніх, 

що даним проєктом пропонується виділити додаткові кошти за рахунок 

перевиконання дохідної частини та перерозподілу видатків:  

1) на оплату за енергоносії (в зв’язку з підвищенням тарифів) – 1763,6 тис.грн; 

2) інша субвенція обласному бюджету в сумі 700,0 тис.грн для проведення 

розрахунків за ремонт по вул. Чернігівська; 

3) на виконання програми відшкодування втрат підприємств, зумовлених 

різницею між розмірами економічно обґрунтованих та застосованих тарифів на 

послуги з постачання теплової енергії для потреб населення міста Корюківка в 

опалювальному періоді 2021 – 2022 років - 355,0 тис.грн; 

4) КНП «Корюківська ЦРЛ» – 47,3 тис.грн для придбання насосів (помп) для 

ентерального годування хворих; 

5) на виготовлення ПКД по реконструкції ДНЗ Дельфін – 49,9 тис.грн та 

капремонт КНП «Корюківська ЦРЛ» - 49,9 тис.грн; 

6) КП «Корюківкаводоканал» - 49,0 тис.грн на гідродинамічне очищення 

стінок приймального відділення КНС за адресою вул. Чернігівська м. Корюківка; 

7) на виконання програми шкільний бюджет – 40,0 тис.грн; 

8) ЦНСП Корюківської міської ради планується виділити 30,0 тис.грн на 

ремонт приміщення гаража. 

Також у проєкті врахована інша субвенція з обласного бюджету на виконання 

доручень виборців депутатами обласної ради в сумі 79,0 тис.грн. 

Згідно розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації 

від 06.12.2021 року № 1074 «Про перерозподіл субвенції на будівництво 

(придбання) житла» виділена субвенція в сумі 450988,0 грн, що також врахована в 

даному проєкті. 

Дані зміни розглядалася на засіданні виконавчого комітету міської ради від 

08.12.2021 року та прийнято відповідне рішення № 547 «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 третьому питанню порядку денного «Про затвердження міських 

програм» міський голова Ахмедова Ратана Ратановича, який проінформував 

присутніх, що даним проєктом пропонується затвердити: 

1) Програму відшкодування втрат підприємств, зумовлених різницею між 

розмірами економічно обґрунтованих та застосованих тарифів на послуги з 

постачання теплової енергії для потреб населення міста Корюківка в 

опалювальному періоді 2021 – 2022 років, основною метою якої є забезпечення 

можливості відшкодування втрат теплогенеруючих підприємств та стабільного 

проходження опалювального періоду 2021 – 2022 років. Обсяг фінансування 4707,0 

тис.грн. 

2) Програму запобігання та протидії домашньому насильству на території 

Корюківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, основною метою 

якої є створення дієвого механізму запобігання та протидії домашньому насильству 

і насильству та ознакою статі; підвищення ефективності виявлення осіб, які 

вчиняють такі злочини або сприяють їх вчиненню; активізація та залучення 

мешканців громади до попередження та раннього виявлення випадків домашнього 

насильства, забезпечення надання допомоги жертвам домашнього насильства, 

особам, які перебувають у кризовій ситуації. Обсяг фінансування 600,00 тис.грн. 

Дані програма розглядалася на засіданні виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 08.12.2021 року та прийнято відповідно рішення № 548 «Про 

Програму відшкодування втрат підприємств, зумовлених різницею між розмірами 

економічно обґрунтованих та застосованих тарифів на послуги з постачання 

теплової енергії для потреб населення міста Корюківка в опалювальному періоді 

2021 – 2022 років» та № 549 «Про Програму запобігання та протидії домашньому 

насильству на території Корюківської міської територіальної громади на 2022-2026 

роки». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по четвертому питанню порядку денного «Про бюджет Корюківської 

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

начальника Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну, 

яка проінформувала присутніх, що даним проєктом пропонується наступний проєкт 

бюджету Корюківської міської територіальної громади: об’єм доходної частини 

міського бюджету на 2022 рік планується в обсязі 253637,4 тис.грн, в т.ч.: обсяг 

загального фонду – 243624,5 тис.грн; обсяг спеціального фонду – 10012,9 тис.грн 

(екологічний податок – 265,0 тис.грн, продаж землі 700,0 тис.грн, власні 

надходження – 9047,9 тис.грн). Власні доходи міського бюджету складають 

181700,0 тис.грн (+13,3% до очікуваного виконання 2021 року). Найбільшу питому 

вагу займає ПДФО (118,9 млн.грн або 65,0%, далі місцеві податки 40,2 млн.грн 



(22%): податок на майно, єдиний податок). Заплановані наступні трансферти: 

освітня субвенція – 61725,9 тис.грн (+404,2 тис.грн до 2021року); субвенція з 

обласного бюджету на чорнобильські медикаменти 198,6 тис.грн. Видаткова 

частина міського бюджету складає 254004,5 тис.грн, в.т.ч.: по загальному фонду –  

240328,6 тис.грн, по спеціальному фонду – 13675,9 тис.грн. Плануємо наступні 

видатки: видатки загального фонду міського бюджету на освіту становлять 

138499,8 тис.грн, з них за рахунок освітньої субвенції 61725,9 тис.грн, за рахунок 

власних надходжень 76773,9 тис.грн. На утримання 6 ДНЗ (2 міських та 4 сільських) 

плануються кошти в сумі 26769,0 тис.грн: заробітна плата – 18793,2 тис.грн; 

енергоносії - 5250,5 тис.грн; продукти харчування – 985,2 тис.грн; інші поточні 

потреби - 1142,1 тис.грн; на ремонт харчоблоку у ДНЗ Веселка – 500,0 тис.грн. Для 

забезпечення функціонування ЗОШ за рахунок власних коштів міського бюджету 

виділяється 33554,3 тис.грн: заробітна плата обслуговуючого персоналу 15433,0 

тис.грн; енергоносії – 10901,3 тис.грн; продукти харчування – 1200,0 тис.грн; 

поточні видатки – 6020 тис.грн. (ПММ, ремонти, курсова підготовка та інше). Для 

функціонування в літній період пришкільних таборів плануються кошти в сумі 

415,8 тис.грн. Планується оздоровити 660 дітей. 

Також плануємо придбати 50 путівок для оздоровлення дітей на 600 тис.грн. 

Плануються кошти в сумі 360,0 тис.грн на придбання комп’ютерного класу для 

Наумівської ЗОШ та 200,0 тис.грн для придбання котла для Олександрівської ЗОШ. 

Для функціонування Корюківського центру дитячої та юнацької творчості 

заплановано 4735,8тис.грн: зарплата – 3306,0 тис.грн; енергоносії – 711,4 тис.грн; 

інші поточні видатки 718,4 тис.грн. На утримання школи мистецтв – 6044,1 тис.грн: 

зарплата – 5000,0 тис.грн; енергоносії – 661,5 тис.грн; інші поточні видатки 382,6 

тис.грн. На утримання інших установ освіти (ц/б, госпгрупа, метод) заплановано 

6550,5 тис.грн: зарплата 5490,0 тис.грн; енергоносії –212,4 тис.грн; інші видатки – 

848,1 тис.грн. На проведення заходів по освіті передбачено 366,0 тис.грн. На 

проведення заходів по культурі передбачено 613,0 тис.грн. На утримання публічної 

бібліотеки 2660,6 тис.грн: зарплата – 1708,0 тис.грн; енерноносії – 417,3 тис.грн; 

інші видатки – 435,3 тис.грн; поповнення бібліотечного фонду 100,0 тис.грн. 

Утримання історичного музею планується 1276,8 тис.грн: зарплата – 780,0 тис.грн; 

енергоносії – 110,6 тис.грн; інші видатки – 386,2 тис.грн, в тому числі послуги з 

ремонту та оформлення 4 зали 275,0 тис.грн. Видатки на будинки культури та 

клубні заклади плануються в сумі 8495,1 тис.грн: заплата 6413,5 тис.грн; 

енергоносії – 1293,2 тис.грн; інші видатки – 788,4 тис.грн. На проведення 

спортивних заходів планується – 338,0 тис.грн. ДЮСШ плануємо – 2294,0 тис.грн: 

заробітна плата – 1970,0 тис.грн; проведення змагань – 150,0 тис.грн; поточні 

потреби 173,7 тис.грн (спортінвентар, кубки, медалі та інше). На підтримку 

ЦПМСД – 1750,0 тис.грн: заробітна плата ФП – 440,0 тис.грн; медикаменти – 550,0 



тис.грн (туберкулін, наркотичні засоби); енергоносії – 752,0 тис.грн; інші поточні 

видатки – 8,0 тис.грн. На фінансування КНП «Корюківська ЦРЛ» спрямовуємо 

кошти в сумі 8838,0 тис.грн: енергоносії – 8578,0 тис.грн; навчання студентів – 90,0 

тис.грн; пільгові рецепти – 170,0 тис.грн. Планується придбати відеоколоноскоп в 

рамках співфінансування по програмі DOBRE частина міського бюджету складає 

1300,0 тис.грн. На утримання міської ради та двох самостійних відділів планується 

виділити 26292,5 тис.грн: зарплата – 23166,6 тис.грн; енергоносії – 1127,5 тис.грн; 

інші видатки – 1998,3 тис.грн. На підтримку молодіжного центру «КУБ» планується 

1110,6 тис.грн (зарплата 719,9 тис.грн, енергоносії 214,1 тис.грн, поточні потреби 

та проведення заходів 176,6 тис.грн). На підтримку ветеранських організацій 

виділяється 390,0 тис.грн. На утримання «Трудового архіву» планується – 275,3 

тис.грн. Для фінансування ЦНСП спрямовується 13344,7 тис.грн: заробітна плата 

12322,0 тис.грн; енергоносії 440,7 тис.грн; інші видатки - 419,0 тис.грн. На надання 

матеріальної допомоги окремим категоріям громадян – 350,0 тис.грн. На надання 

соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам 

похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги планується 210,0 тис.грн. 

На підтримку комунальних підприємств плануються кошти в сумі 15422,5 тис.грн: 

КП «Благоустрій» - 9479,9 тис.грн; КП «Корюківкаводоканал» - 2660,0 тис.грн; КП 

«Убідьське» - 2615,6 тис.грн; КП «ЖЕК» - 667,0 тис.грн. На проведення робіт з 

благоустрою території громади видатки складають 6914,2 грн. На підтримку ОСББ 

– 164,8 тис.грн. На відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-

комунальні послуги, що затверджувались чи погоджувались рішенням місцевого 

органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром 

економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) – 4650,0 тис.грн. На 

коригування ПКД по об’єкту «Енергетична реновація (капітальний ремонт) будівлі 

опорного закладу охорони здоров’я КНП «Корюківська ЦРЛ» Корюківської міської 

ради планується спрямувати 700,0тис.грн. Передбачаються видатки на проведення 

робіт по поточному ремонту та утриманню доріг – 3000,0 тис.грн. З метою 

забезпечення перевезення населення в міських маршрутах плануються кошти в сумі 

300,0 тис.грн. На виконання програми «Забезпечення малочисельних населених 

пунктів предметами першої необхідності» планується 30,0 тис.грн. Кошти в сумі 

199,9 тис.грн плануються на оплату робіт із землеустрою (грошова оцінка землі, 

проекти землеустрою, експертна оцінка землі та оплата послуг по підготовці землі 

до продажу на торгах). На виготовлення містобудівної документації (генплан та 

детальний план території) – 199,6 тис.грн. На внески в статутні фонди комунальних 

підприємств 722,0 тис.грн (Благоустрій – 672,0 тис.грн, Корюківкаводоканал 50,0 

тис.грн). На попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій передбачено 349,0 



тис.грн. На нагородження почесними грамотами міської ради – 122,0 тис.грн. На 

кредитування сільських забудовників фонд «Власний дім» - 180,0 тис.грн. 

Даний проєкт бюджету розглядався на засіданні виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 08.12.2021 року та прийнято відповідно рішення                 

№ 551 «Про бюджет Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік (код 

бюджету 25507000000)». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету Корюківської міської ради 

на 2022 рік» начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний 

бухгалтер виконавчого апарату міської ради Кожему Оксану Миколаївну, яка 

проінформувала присутніх про те, що даним проєктом рішення затвердити мережу 

розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету Корюківської міської ради 

на 2022 рік. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по шостому питанню порядку денного «Про затвердження Стратегії 

сталого розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2021-2029 роки» 

головного спеціаліста загального відділу виконавчого апарату міської ради Рябця 

Романа Олександровича, який проінформував присутніх про те, що відповідно до 

Протоколу про співробітництво між Корюківською міською радою та Глобал 

Комьюнітіз, виконавцем Програми «Децентралізація Приносить Кращі Результати 

та Ефективність» (DOBRE) щодо виконання Програми в Україні, що затверджений 

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 Стратегію сталого розвитку 

Корюківської міської територіальної громади на 2021-2029 роки та визнати таким, 

що втратило чинність рішення п’ятнадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 07 серпня 2018 року «Про затвердження Стратегічного плану 

розвитку Корюківської об’єднаної територіальної громади до 2025 року». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 



Слухали: по сьомому питанню порядку денного «Про План (Програму) соціально 

– економічного та культурного розвитку Корюківської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки» начальника відділу економіки, транспорту, інвестицій 

та туризму виконавчого апарату міської ради Кукуюк Оксану Леонідівну, яка 

проінформувала присутніх про те, що даним рішенням пропонується затвердити 

План (Програму) соціально – економічного та культурного розвитку Корюківської 

міської територіальної громади на 2022-2024 роки, яка попередньо розглядалась на 

засіданні виконавчого комітету Корюківської міської ради, що відбулося 08.12.2021 

року та було прийнято відповідне рішення № 552 «Про План (Програму) соціально 

– економічного та культурного розвитку Корюківської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по восьмому питанню порядку денного «Про затвердження Стратегії 

впровадження інформаційних технологій в Корюківській міській територіальній 

громаді на 2022-2024 роки» головного спеціаліста загального відділу виконавчого 

апарату міської ради Рябця Романа Олександровича, який проінформував 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, 

що затверджений рішенням першої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 02.12.2020 року № 12-1/VIII «Про затвердження Протоколу про 

співробітництво», даним рішенням пропонується затвердити Стратегію 

впровадження інформаційних технологій в Корюківській міській територіальній 

громаді на 2022-2024 роки. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по дев’ятому питанню порядку денного «Про прийняття майна у 

комунальну власність Корюківської міської територіальної громади» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

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

рішення Корюківського районного суду Чернігівської області від 07.10.2021 року 

№ 736/999/21, даним проєктом рішення пропонується прийняти у комунальну 

власність Корюківської міської територіальної громади відумерлу спадщину, а 

саме: квартиру № 51 за адресою: вул. Зарічна, буд. № 1, м. Корюківка, 

Корюківський район, Чернігівська область, що належала Ткаченко Раїсі Іллівні на 

підставі свідоцтва про право власності на житло та було видано на підставі рішення 



Корюківської міської ради від 25.11.1993 року № 162, та включити дане майно до 

переліку нерухомого майна Корюківської міської територіальної громади. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по десятому питанню порядку денного «Про передачу майна міської 

комунальної власності» начальника відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка 

проінформувала присутніх про те, що розглянувши клопотання КП «Благоустрій» 

від 24.11.2021 року № 336,  КП «Убідьське» від 24.11.2021 року № 112, 

ВОКМСТАС Корюківської міської ради від 24.11.2021 року № 01-12/694, даним 

проєктом рішення пропонується: 1) передати з балансу Корюківської міської ради 

на баланс Комунального підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради 

запаси: рукав пожежний напірний Ø 51 мм (Т) 1,6 МПа з 2ГРН-50 з двобічним 

покриттям в кількості 3 (три) штуки вартістю 2 160,00 грн (дві тисячі сто шістдесят 

гривень 00 копійок) за одиницю, загальною вартістю 6 480,00 грн (шість тисяч 

чотириста вісімдесят гривень 00 копійок) та рукав пожежний напірний Ø 66 мм (Т) 

1,6 МПа з 2ГРН-70 з двобічним покриттям в кількості 2 (дві) штуки вартістю 

2 294,28 грн (дві тисячі двісті дев’яносто чотири гривні 28 копійок) за одиницю, 

загальною вартістю 4 588,56 грн (чотири тисячі п’ятсот вісімдесят вісім гривень 56 

копійок); 2) передати з балансу Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради на баланс Комунальному підприємству «Благоустрій» 

Корюківської міської ради станок фрезерний інвентарний номер 111304171 

первісною балансовою вартістю 460,00 грн (чотириста шістдесят гривень 00 

копійок), станок токарний інвентарний номер 111304174 первісною балансовою 

вартістю 517,00 грн (п’ятсот сімнадцять гривень 00 копійок) та станок стругальний 

інвентарний номер 111304172 первісною балансовою вартістю 425,00 грн 

(чотириста двадцять п’ять гривень 00 копійок). 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

комунальної власності» начальника відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка 

проінформувала присутніх про те, що розглянувши клопотання ВОКМСТАС 

Корюківської міської ради від 26.11.2021 №01-12/707, відповідно до Положення 

про порядок списання об’єктів комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади, затвердженого рішенням п’ятої сесії Корюківської міської 

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



пропонується надати дозвіл на списання з балансу Відділу освіти, культури, молоді 

та спорту Корюківської міської ради транспортних засобів: 1) автомобіль ГАЗ 5204, 

державний реєстраційний номер 6054 ЧНС, 1982 року випуску, номер шасі 0539980, 

первісною балансовою вартістю 2 649,00 грн (дві тисячі шістсот сорок дев’ять 

гривень 00 копійок), знос 100%; 2) автобус КАВЗ 397652, державний реєстраційний 

номер СВ 0219 СТ, 2004 року випуску, номер кузова X1E39765240037604, 

первісною балансовою вартістю 118 536,00 грн (сто вісімнадцять тисяч п’ятсот 

тридцять шість гривень 00 копійок), знос 100%. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по дванадцятому питанню порядку денного «Про надання доступу до 

об’єкта нерухомого майна комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади» начальника відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка 

проінформувала присутніх про те, що розглянувши лист уповноваженого 

представника ТОВ «лайфселл» про можливість розміщення телекомунікаційного 

обладнання - базової станції СН3911 мобільного зв’язку на димарі котельні 

Охрамієвицького будинку культури за адресою: Чернігівська область, 

Корюківський район, село Охрамієвичі, вулиця Шевченка, будинок 71, клопотання 

ВОКМСТАС Корюківської міської ради від 06.12.2021 року № 01-12/737, рішення 

виконавчого комітету Корюківської міської ради 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 

погодити Товариству з обмеженою відповідальністю «лайфселл» доступ до об’єкта 

будівництва, а саме: до димаря котельні Охрамієвицького будинку культури з 

встановленням системної апаратної шафи за адресою - Чернігівська область, 

Корюківський район, село Охрамієвичі, вулиця Шевченка, будинок 71, 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 СН3911 мобільного 

зв’язку, строком на 35 місяців з платою за розміщення обладнання в розмірі 3000,00 

грн (три тисячі гривень 00 копійок) за місяць. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 



Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тринадцятому питанню порядку денного «Про внесення змін до деяких 

рішень міської ради із земельних питань» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, 

яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши заяву Дубовко Алли 

Василівни, Чичкан Ніни Леонідівни та додані до них матеріали, даним проєктом 

рішення пропонується: 1) внести зміни до пункту 3 рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 09.11.2021 року № 21-9/VIІI 

«Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою на території 

Корюківської міської ради» в частині площі земельної ділянки, що виділялась 

Дубовко Аллі Василівні для передачі безоплатно у власність для ведення 

особистого селянського господарства, у зв’язку з фактичним обміром земельної 

ділянки, замінивши у тесті пункту слова «площею орієнтовно 0,80 га» на «площею 

2,0000 га»; 2) внести зміни до пункту 11 рішення сьомої сесії Корюківської міської 

ради восьмого скликання від 08.07.2021 року № 30-7/VIII «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) земельної частки 

(паю)», яким надано дозвіл Чичкан Ніні Леонідівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл земельних 

ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту землеустрою щодо 

організації території земельних часток (паїв) по колишньому колективному 

сільськогосподарському підприємству «ім. Шевченка», а саме: «№ 15 кормові 

угіддя» замінити на «№ 159 сіножаті». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по чотирнадцятому питанню порядку денного «Про розірвання та 

поновлення договорів оренди (суборенди) землі» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну, 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, та у зв’язку 

з відмовою від права користування земельною ділянкою на умовах оренди. 

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

на адресу сесії ради надійшло повідомлення від депутата Корюківської міської ради 

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



проєктом пропонується припинити дію договору оренди землі, укладеного між 

Корюківською районною державною адміністрацією та Фізичною особою-

підприємцем Абинашним В’ячеславом Івановичем від 22.03.2016 року у частині 

витребуваної земельних ділянок громадянином. Земельна ділянка розташована на 

території Тютюнницького старостинського округу. 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 п’ятнадцятому питанню порядку денного «Про дозвіл на виготовлення 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

ради Скибу Тетяну Віталіївну, 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 шістнадцятому питанню порядку денного «Про дозвіл на виготовлення 

документації із землеустрою на території Корюківської міської ради» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

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

сесії міської ради надійшли заяви фізичних та юридичних осіб щодо надання 

дозволу на виготовлення документації із землеустрою. Даним проєктом рішення 

пропонується надати такий дозвіл заявникам. 

Також вивчивши заяви та додані до них матеріали пропонується відмовити:  

- Савенко Аллі Михайлівні у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею орієнтовно 

0,55 га, що розташована в с. Олександрівка, Корюківського району, Чернігівської 

області. Згідно поданої схеми розташування земельна ділянка з кадастровим 

номером 7422480500:04:000:0864 включена в перелік земельних ділянок, право 

оренди якої буде передано на земельних торгах (аукціоні); 

- Мартиненко Ользі 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 га, що розташована за межами населеного пункту села Нова Буда, 

Корюківського району, Чернігівської області у зв’язку з передачею зазначеної 

земельної ділянки у приватну власність; 

- Міц Тетяні Вікторівні 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 га, що розташована 

в межах населеного пункту села Піски, Корюківського району, Чернігівської 

області. Згідно наданої схеми розташування земельної ділянки на бажаній ділянці 

знаходиться нерухоме майно;  

- 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 га, що розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради, Корюківського району, 

Чернігівської області. Згідно поданої схеми розташування право оренди земельної 

ділянки з кадастровим номером 7422488300:03:000:1225 планується для продажу на 

земельних торгах (аукціоні);  

- 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 га, що розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, 

Корюківського району, Чернігівської області. Згідно поданої схеми розташування 

право оренди земельної ділянки з кадастровим номером 7422488300:03:000:1225 

планується для продажу на земельних торгах (аукціоні);  

- 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 га, що розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, 

Корюківського району, Чернігівської області. Згідно поданої схеми розташування 

право оренди земельної ділянки з кадастровим номером 7422488300:03:000:1225 

планується для продажу на земельних торгах (аукціоні);  

- 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 га, що розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, 

Корюківського району, Чернігівської області. Згідно поданої схеми розташування 

право оренди земельної ділянки з кадастровим номером 7422488300:03:000:1225 

планується для продажу на земельних торгах (аукціоні). 

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 Попова 

Артема Олександровича, Попова Олександра Павловича, Попова Павла 

Олександровича, Попової Тетяни Марківна та Сластьона Сергія Олександровича. 



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 Попова А.О. щодо відведення земельної ділянки площею 

орієнтовно 2,00 га для ведення особистого селянського господарства за рахунок 

земельної ділянки з кадастровим номером 7422488300:03:000:1216, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, 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. 

2. Розгляд заяви Попова О.П. щодо відведення земельної ділянки площею 

орієнтовно 2,00 га для ведення особистого селянського господарства за рахунок 

земельної ділянки з кадастровим номером 7422488300:03:000:1216, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, 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. 

3. Розгляд заяви Попова П.О. щодо відведення земельної ділянки площею 

орієнтовно 2,00 га для ведення особистого селянського господарства за рахунок 

земельної ділянки з кадастровим номером 7422488300:03:000:1216, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, 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. 

4. Розгляд заяви Попової Т.М. щодо відведення земельної ділянки площею 

орієнтовно 2,00 га для ведення особистого селянського господарства за рахунок 

земельної ділянки з кадастровим номером 7422488300:03:000:1216, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, 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. 

5. Розгляд заяви Сластьона С.О. щодо відведення земельної ділянки площею 

орієнтовно 2,00 га для ведення особистого селянського господарства біля с. 

Самсонівка Корюківського району Чернігівської області - відкласти у зв’язку з 

необхідністю додаткового та детального вивчення. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сімнадцятому питанню порядку денного «Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення» 



начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату 

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

розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Племінне 

господарство «Бреч» та проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі 

зміною цільового призначення, 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 підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості (КВЦПЗ 11.02.)» в землі «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.)», площею 0,2381 га, що розташована за 

адресою: вул. Шкільна, 7Б, с. Бреч Корюківського району Чернігівської області, та 

змінити цільове призначення даної ділянки у відповідності до розробленого 

проєкту. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по вісімнадцятому питанню порядку денного «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала 

присутніх про те, що розглянувши технічні документацію із землеустрою щодо 

поділу земельних ділянок, що перебувають в комунальній власності, даним 

проєктом рішення пропонується затвердити такі документації та зареєструвати 

право комунальної власності на новоутворені земельні ділянки за Корюківською 

міською територіальною громадою в особі Корюківської міської ради відповідно до 

вимог чинного законодавства. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по дев’ятнадцятому питанню порядку денного «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

ради Скибу Тетяну Віталіївну, , 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 двадцятому питанню порядку денного «Про приватизацію земельних 

ділянок в межах населеного пункту міста Корюківка» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну, 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 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 першому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Будянського старостинського округу» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

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

заяви Титенко М.М. та доданих до неї документів, даним проєктом рішення 

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 другому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Брецького старостинського округу» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

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

заяв фізичних осіб та доданих до них документів даним проєктом пропонується 

затвердити документації із землеустрою та передати у приватну власність даним 

громадянам земельні ділянки на території Брецького старостинського округу для 

ведення особистого селянського господарства, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Виступили: член постійної комісії Корюківської міської ради Мостович Олег 

Сергійович, який повідомив присутніх, що даним проєктом пропонується 

затвердити проєкти землеустрою та передати у власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



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. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» більшістю голосів.  

 

Слухали: по двадцять третьому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Домашлинського старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату 

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

підставі заяв фізичних осіб та доданих до них документів даним проєктом 

пропонується затвердити документації із землеустрою та передати у приватну 

власність даним громадянам земельні ділянки на території Домашлинського 

старостинського округу для ведення особистого селянського господарства. 

Виступили: секретар міської ради Плющ Анастасія Вікторівна, яка повідомила, 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 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 четвертому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Забарівського старостинського округу» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

ради Скибу Тетяну Віталіївну, 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. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

земельних ділянок на території 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 двадцять шостому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Олександрівського старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату 

міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, 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. 

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 Охрамієвицького старостинського округу» яка 

проінформувала присутніх про те, що на підставі заяви Денисенко Т.Л. та доданих 

до неї документів, даним проєктом рішення пропонується затвердити документацію 

із землеустрою та передати у приватну власність заявниці земельну ділянку на 

території 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 двадцять восьмому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Перелюбського старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату 

міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, 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 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 дев’ятому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Прибинського старостинського округу» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

ради Скибу Тетяну Віталіївну, 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 та для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцятому питанню порядку денного «Про приватизацію земельних 

ділянок на території 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. 

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 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 другому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Сядринського старостинського округу» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

ради Скибу Тетяну Віталіївну, 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 та 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 третьому «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 тридцять четвертому питанню порядку денного «Про визначення 

земельної ділянки, право оренди якої пропонується для продажу окремим лотом на 

конкурентних засадах (земельних торгах)» начальника відділу земельних ресурсів 

та комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, 

яка проінформувала присутніх про те, що з метою наповнення місцевого бюджету, 

даним проєктом рішення пропонується визначити земельну ділянку 

несільськогосподарського призначення, право оренди якої пропонується для 

продажу окремим лотом на конкурентних засадах (земельних торгах) площею 

орієнтовно 3,50 га, що розташована за межами населеного пункту на території 

Перелюбського старостинського округу Корюківської міської ради Корюківського 

району Чернігівської області та дати дозвіл на розробку відповідного проєкту 

землеустрою. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 



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

ділянки несільськогосподарського призначення на території Корюківської міської 

ради» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про 

те, що розглянувши звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, даним 

проєктом рішення пропонується взяти до відома звіт з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення, на якій знаходиться 

нерухоме майно, що належить Приватному акціонерному товариству «Слов’янські 

шпалери-КФТП» на праві приватної власності згідно договору купівлі - продажу 

від 25.05.2021 року, серія та номер 429. Земельна ділянка розташована за адресою: 

вулиця Дудка, 64а м. Корюківка Корюківського району Чернігівської області, 

кадастровий номер земельної ділянки: 7422482000:06:001:0034, площею             

1,6193 га, цільове використання – для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, відповідно до якого встановлена ринкова 

вартість земельної ділянки в розмірі 719 293,00 грн без урахування ПДВ. Саме дану 

оцінку пропонується визначити як ціну продажу земельної ділянки.  

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять шостому питанню порядку денного «Про затвердження 

технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів 

Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату 

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

розглянувши технічні документації з нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів Корюківської міської ради, розроблені Приватним 

підприємством «Візер», даним проєктом рішення пропонується затвердити технічні 

документації з нормативної грошової оцінки земель: села Бреч (середня (базова) 

вартість 1 кв.м - 66,20 грн), села Гуринівка (середня (базова) вартість 1 кв.м - 50,78 

грн), села Нова Гуринівка (середня (базова) вартість 1 кв.м - 57,62 грн), села 

Лубенець (середня (базова) вартість 1 кв.м - 48,74 грн), села Озереди (середня 

(базова) вартість 1 кв.м - 49,64 грн). Дана грошова оцінка діятиме з 01.01.2023 року. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять сьомому питанню порядку денного «Про затвердження 

структури та штатної чисельності» начальника загального відділу виконавчого 

апарату міської ради Лимаренко Ніну Петрівну, яка проінформувала присутніх про 

те, що з метою забезпечення належного рівня діяльності міської ради, виконавчого 



апарату міської ради, структурних підрозділів та забезпечення належного рівня 

життєдіяльності підприємств, установ та закладів, підпорядкованих міській раді, 

враховуючи пропозиції міського голови Ахмедова Р.Р. щодо визначення структури 

та штатної чисельності виконавчого апарату, виконавчих органів міської ради, 

керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про 

упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 

виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), даним 

проєктом рішення пропонується затвердити структуру та штатну чисельність 

виконавчого апарату та виконавчих органів Корюківської міської ради з 01.01.2022 

року. В кількості 91,5 та 14 одиниць відповідно.  

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять восьмому питанню порядку денного «Про план діяльності з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік» начальника юридичного 

відділу - державний реєстратор виконавчого апарату міської ради Ващенка Івана 

Олександровича, який проінформував присутніх про те, що даним проєктом 

рішення пропонується затвердити затвердити план діяльності із підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2022 рік, а саме: 1) про затвердження Порядку 

проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових 

відходів на території населених пунктів Корюківської міської територіальної 

громади; 2) про встановлення місцевих податків і зборів. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять дев’ятому питанню порядку денного «Про створення 

Комунального підприємства «Корюківкатеплоенерго» Корюківської міської ради» 

начальника юридичного відділу - державний реєстратор виконавчого апарату 

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

що з метою забезпечення безперебійного постачання теплової енергії в населених 

пунктах Корюківської міської територіальної громади, даним проєктом рішення 

пропонується створити Комунальне підприємство «Корюківкатеплоенерго» 

Корюківської міської ради та затвердити його статут. Метою створення 

підприємства є задоволення потреб Корюківської міської територіальної громади 

шляхом здійснення господарської діяльності, пов’язаної з виробництвом та 

постачанням теплової енергії, та іншої діяльності з метою отримання прибутку в 

порядку, визначеному законодавством України. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 



Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сороковому питанню порядку денного «Про надання дозволу на 

укладення договору лізингу КП «Корюківкаводоканал»» міського голову Ахмедова 

Ратана Ратановича, який проінформував присутніх про те, що з метою забезпечення 

належного рівня діяльності комунального підприємства, враховуючи Закон 

України «Про фінансовий лізинг», даним проєктом рішення пропонується внести 

зміни до рішення восьмої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

30 серпня 2021 року № 45-8/VIII «Про надання дозволу на укладення договору 

лізингу КП «Корюківкаводоканал»», а саме викласти його в новій редакції. 

Необхідність таких змін зумовлена умовами отримання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому 

числі на придбання комунальної техніки, а також з умовами, визначеними 

уповноваженим банком. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

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

Ратановича, який проінформував присутніх про те, що з метою забезпечення 

належного рівня діяльності комунального підприємства, враховуючи Закон 

України «Про фінансовий лізинг», даним проєктом рішення пропонується внести 

зміни до рішення восьмої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

30 серпня 2021 року № 46-8/VIII «Про надання дозволу на укладення договору 

лізингу КП «Благоустрій»», а саме викласти його в новій редакції. Необхідність 

таких змін зумовлена умовами отримання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на 

придбання комунальної техніки, а також з умовами, визначеними уповноваженим 

банком. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сорок другому питанню порядку денного «Про звернення 

Корюківської міської ради щодо відтермінування введення в дію реєстраторів 

розрахункових операцій» міського голову Ахмедова Ратана Ратановича, який 

проінформував присутніх про те, що у зв’язку з необхідністю запровадження дієвих 

заходів для зменшення негативного впливу на стан економіки в цілому та малий і 

середній бізнес зокрема, даним проєктом рішення пропонується схвалити 

звернення та направити його до Комітету Верховної Ради України з питань 

фінансів, податкової та митної політики, Народного депутата України Максима 



Зуєва, Народного депутата України – Голови підкомітету з питань митної справи 

Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики 

Олександра Сови. 

Текст звернення пропонується наступного змісту: 

«Ми депутати Корюківської міської ради стурбовані ситуацією, що сталась в 

підприємницькому середовищі нашої громади та країни, просимо Вас терміново 

втрутитись в ситуацію.        

Справа в тому, що Законом України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України, щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг» від 

20.09.2019 року № 129-ІХ (далі – Закон) передбачено введення з 01 січня 2022 року 

реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО) для більшості платників єдиного 

податку.  

Цей закон викликав численні протести підприємців по всій Україні, тому що 

тотальна фіскалізація знищує конкурентність роботи малого бізнесу, сприяє  

тінізації та може призвести до ліквідації сотень тисяч робочих місць. 

Особливо гостро питання постало для підприємців, які здійснюють свою 

діяльність в сільській місцевості та у малих містах. Зокрема, існує реальна загроза 

закриття магазинів товарів першої необхідності (продуктові та промислові 

магазини широкого вжитку) у сільській місцевості. Це може призвести до того, що 

значна кількість населення залишиться без доступу до товарів першої необхідності, 

а враховуючи демографічний склад сільського населення – це найбільше 

торкнеться людей переважно літнього віку.  

Для вирішення кризової ситуації та напрацювання необхідного компромісного 

рішення Указом Президента від 22 грудня 2020 року                          № 582/2020 було 

утворено Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва при 

Президентові України (далі – Рада). 

Радою з питань сприяння розвитку малого підприємництва при Президентові 

України був розроблений законопроєкт, узгоджений представниками Міністерства 

економіки України, Міністерства фінансів України, що врегульовує багато питань. 

Наразі цей проєкт не зареєстровано в Парламенті через неузгодження окремих 

позицій профільним комітетом Верховної Ради України.  

Платники єдиного податку є вагомим джерелом надходження до місцевого 

бюджету, створюють значну кількість робочих місць та не претендують на різного 

роду соціальні допомоги та виплати.  

Враховуючи вищевикладене просимо: 

- профільний Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та 

митної політики здійснити комплекс заходів щодо невідкладної реєстрації та 

належного розгляду напрацьованого Радою при Президентові України 

законопроєкту; 

-  для врегулювання проблемних питань та для розгляду напрацьованого 

компромісного законопроєкту відтермінувати розширене застосування 

реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку до 01 січня 2023 



року або до набрання чинності компромісним законопроєктом. Для цього до 

01.01.2022 року необхідно ухвалити законопроєкт зареєстрований групою 

народних депутатів (№ 6376 від 02.12.2021 року), або альтернативний за суттю, що 

відтермінує застосування РРО; 

- вжити інших заходів в межах компетенції для врегулювання порушеного 

питання по суті.  

Ми впевнені, що таке відтермінування зніме напругу у підприємницькому 

середовищі та слугуватиме зростанню довіри між владою та суспільством». 

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)                     Анастасія ПЛЮЩ 


