
ПРОТОКОЛ  

засідання п’ятої чергової сесії  

Корюківської міської ради восьмого скликання 

 
Дата: 22 квітня 2021 року 

Час: 12.00 год. - 12.55 год. 

Місце проведення: вул. Шевченка, буд. 60, м. Корюківка, приміщення 

Корюківської районної ради. 

 

Сесію відкриває і веде Корюківський міський голова Ахмедов Ратан 

Ратанович. 

Всього до міської ради обрано 26 депутатів.  

На п’яту чергову сесію Корюківської міської ради восьмого скликання 

з’явилися і зареєструвалися міський голова та 23 депутати (список 

додається). 

 

На сесії присутні: перший заступник міського голови Савченко Олександр 

Миколайович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Биков Олександр Миколайович, начальник фінансового відділу 

міської ради Барсук Олена Іванівна, начальник відділу економіки, 

транспорту, інвестицій та туризму Кукуюк Оксана Леонідівна, головний 

спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради 

Хоменко Олена Володимирівна, начальник юридичного відділу - державний 

реєстратор міської ради Ващенко Іван Олександрович, головний спеціаліст 

відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Долбіна 

Людмила Михайлівна, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту 

міської ради Наумчик Ірина Володимирівна, начальник відділу архітектури, 

містобудування та житлово - комунального господарства Корюківської 

міської ради - головний архітектор Єрмоленко Яна Сергіївна. 

Жменьковська Марія Михайлівна – громадська активістка, економіст 

відділення АТ «Полікомбанк» (м. Корюківка); 

Яковенко Вікторія Олександрівна - громадська активістка, митний 

брокер з експорту АТ «Слов’янські шпалери – КФТП», перебуває у відпустці 

по догляду за дитиною до досягнення нею трьох річного віку. 

Онищук Володимир Леонідович – громадський активіст, керівник 

громадської організації «Альтернатива». 

 

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович оголошує про відкриття сесії 

о 12 год. 00 хв.. 

 

/Звучить гімн/ 

 

Порядок денний: 

 
1.Про звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2021 року. 



Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

2.Про внесення змін та доповнень до Програми підтримки розвитку 

вторинної медичної допомоги на території Корюківської міської 

територіальної громади на 2020-2022 роки. 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

3.Про внесення змін до міської Програми забезпечення малочисельних та 

віддалених сіл громади товарами першої необхідності та хлібом на 2021-2023 

роки. 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

4.Про затвердження Програми фінансової підтримки районного 

комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 

«Корюківкаліс» на 2021 рік. 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

5.Про внесення змін та доповнень до 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. 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

6.Про шкільне громадське бюджетування в Корюківській міській 

територіальній громаді. 

Інформує: начальник юридичного відділу - державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 

 

7.Про внесення змін до рішення другої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/VIII «Про міський 

бюджет на 2021 рік». 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

8.Про звіт про хід виконання Програми соціальної підтримки учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей-

мешканців Корюківської міської ради на 2018-2020 роки. 



Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

9.Про звіт про хід виконання програми «Фінансова підтримка громадських 

організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій 

населення на 2018-2020 роки». 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

10.Про звіт про хід виконання Програми підтримки індивідуального 

житлового будівництва «Власний дім» на 2016-2020 роки. 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

11.Про звіт про хід виконання Програми компенсації затрат КП 

«Корюківкаводоканал» на очистку притоків додаткових вод до системи 

централізованого водовідведення в м. Корюківка на 2020 рік. 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

12.Про звіт про хід виконання Програми організації та проведення 

громадських робіт для населення Корюківської міської ради на 2018-2020 

роки. 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

13.Про звіт про хід виконання Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2020 рік. 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

14.Про звіт про хід виконання програми «Забезпечення препаратами інсуліну 

хворих на цукровий діабет жителів Корюківської міської ради на 2020 рік». 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

15.Про звіт про хід виконання програми «Управління майном міської 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади на 2018-

2020 роки». 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 



16.Про звіт про хід виконання Програми придбання в міську комунальну 

власність Корюківської міської ради земельних ділянок та інших об’єктів 

нерухомого майна для суспільних потреб на 2020 рік. 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

17.Про звіт про хід виконання Програми охорони навколишнього природного 

середовища Корюківської міської ради на 2018-2020 роки. 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

18.Про звіт про хід виконання Програми приватизації об’єктів міської 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади на 2018-

2020 роки. 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

19.Про звіт про хід виконання Програми забезпечення малочисельних та 

віддалених сіл громади товарами першої необхідності та хлібом на 2018-2020 

роки. 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

20.Про звіт про хід виконання Програми розвитку цивільного захисту на 

території Корюківської міської ради на 2018-2020 роки. 

Інформує: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

21.Про звіт про хід виконання Програми національно-патріотичного 

виховання на 2018-2020 роки. 

Інформує: начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради Наумчик Ірина Володимирівна. 

 

22.Про звіт про хід виконання міської Програми оздоровлення та відпочинку 

дітей Корюківщини на період до 2020 року. 

Інформує: начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради Наумчик Ірина Володимирівна. 

 

23.Про звіт про хід виконання Програми підтримки дітей, батьки яких 

загинули або отримали інвалідність під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, у навчальних закладах Корюківської міської 

ради на 2019-2020 роки. 

Інформує: начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради Наумчик Ірина Володимирівна. 



 

24.Про звіт про хід виконання міської програми «Розвиток фізичної культури 

та спорту на період до 2020 року». 

Інформує: начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради Наумчик Ірина Володимирівна. 

 

25.Про звіт про хід виконання програми «Шкільне харчування» за 2020 рік. 

Інформує: начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради Наумчик Ірина Володимирівна. 

 

26.Про звіт про хід виконання міської програми «Шкільний автобус» на 

2017-2020 роки. 

Інформує: начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради Наумчик Ірина Володимирівна. 

 

27.Про затвердження Положення про Робочу групу з місцевого економічного 

розвитку Корюківської міської територіальної громади. 

Інформує: начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму 

виконавчого апарату міської ради Кукуюк Оксана Леонідівна. 

 

28.Про списання майна міської комунальної власності. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

29.Про внесення змін до переліку підприємств, установ, організацій, що 

надають соціально важливі послуги. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

30.Про затвердження Положення про порядок списання майна комунальною 

власністю Корюківської міської територіальної громади. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

31.Про передачу майна міської комунальної власності. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

32.Про оренду майна міської комунальної власності. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

33.Про впорядкування майна комунальної власності. 

Інформує: начальник юридичного відділу - державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 



 

34.Про списання багатоквартирних будинків з балансу Корюківської 

житлово-експлуатаційної контори. 

Інформує: начальник юридичного відділу - державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 

 

35.Про прийняття земельних ділянок у комунальну власність. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

36.Про відміну деяких рішень Корюківської міської ради. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

37.Про вилучення, припинення та передачу у користування земельних 

ділянок. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

38.Про реєстрацію земельних ділянок Корюківської міської ради. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

39.Про внесення змін до діючих договорів оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

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

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

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

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

42.Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

43.Про дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості)земельної частки (паю). 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 



 

44.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

земельної частки (паю). 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

45.Про приватизацію земельних ділянок. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

46.Про приватизацію земельних ділянок на території Будянського 

старостинського округу. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

47.Про приватизацію земельних ділянок на території Домашлинського 

старостинського округу. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

48.Про приватизацію земельних ділянок на території Забарівського 

старостинського округу. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

49.Про приватизацію земельних ділянок на території Наумівського 

старостинського округу. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

50.Про приватизацію земельних ділянок на території Олександрівського 

старостинського округу. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

51.Про приватизацію земельних ділянок на території Охрамієвицького 

старостинського округу. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

52.Про приватизацію земельних ділянок на території Перелюбського 

старостинського округу. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 



53.Про приватизацію земельних ділянок на території Прибинського 

старостинського округу. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

54.Про приватизацію земельних ділянок на території Рейментарівського 

старостинського округу. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

55.Про приватизацію земельних ділянок на території Рибинського 

старостинського округ. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

56.Про приватизацію земельних ділянок на території Савинківського 

старостинського округу. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

57.Про приватизацію земельних ділянок на території Сядринського 

старостинського округу. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

58.Про приватизацію земельних ділянок на території Тютюнницького 

старостинського округу. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

59.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для передачі у 

комунальну власність. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

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

продажу окремим лотом на конкурентних засадах (земельних торгах). 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

61.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки право власності якої пропонується для продажу на конкурентних 

засадах (земельних торгах). 



Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олена Володимирівна. 

 

62.Про внесення змін до рішень Корюківської міської ради щодо умов оплати 

праці працівників. 

Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 

63.Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади 

керівників комунальних закладів охорони здоров’я. 

Інформує: начальник юридичного відділу - державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 

 

64.Про надання дозволу на отримання кредиту та заставу майна міської 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади. 

Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 

 

65.Про внесення змін до установчих документів. 

Інформує: начальник юридичного відділу - державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 

 

66.Про надання дозволу на розроблення детальних планів територій 

земельних ділянок. 

Інформує: начальник відділу архітектури, містобудування та житлово - 

комунального господарства Корюківської міської ради - головний архітектор 

Єрмоленко Яна Сергіївна  

 

67.Про внесення змін до рішення другої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання №58-2/VIІІ від 15 грудня 2020 року «Про план 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік». 

Інформує: начальник юридичного відділу - державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 

 

68.Про звернення Корюківської міської ради до Чернігівської обласної ради 

щодо необхідності розроблення та прийняття Програми «Питна вода».  

Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 

 

РІЗНЕ. 

 

Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем вноситься 

пропозиція проголосувати за запропонований ним порядок денний. 

Голосування проводиться за допомогою СЕГ «Mobile-Rada». 

Порядок денний сесії приймається одноголосно. 

 

Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем пропонується 

затвердии регламент роботи сесії: для інформації по питаннях порядку 

денного до 10 хвилин, для виступів до 5 хвилин, для повторних виступів до 3 



хвилин. Для розгляду питання РІЗНЕ до 30 хв. Перерву зробити через 2 

години роботи на 10 хвилин (при необхідності). 

Від депутатів пропозицій до зміни регламенту роботи сесії не 

надійшло. 

Голосування проводиться за допомогою СЕГ «Mobile-Rada». 

Порядок денний сесії приймається одноголосно. 

Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем пропонується з 

метою здійснення контролю за використанням СЕГ «Mobile-Rada» обрати 

лічильну комісію у складі 2-х чоловік - голови та секретаря лічильної комісії. 

Відповідно до списку депутатів, присутніх на засіданні п’ятої чергової сесії 

восьмого скликання міської ради, пропонується головою лічильної комісії 

обрати Левченка Олександра Григоровича, секретарем лічильної комісії 

Михліну Юлію Василівну. 

 Від депутатів пропозицій, змін, зауважень щодо складу комісії не 

надійшло. 

Пропозиція міського голови Ахмедова Ратана Ратановича щодо 

лічильної комісії у складі голови лічильної комісії Левченка Олександра 

Григоровича, секретаря лічильної комісії Михліної Юлії Василівни 

підтримано одноголосно. 

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович запропонував лічильній 

комісії зайняти свої місця та приступити до виконання своїх обов’язків 

відповідно до Регламенту. 

 

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

міського бюджету за І квартал 2021 року» начальника фінансового відділу 

Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну.  

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

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

квартал 2021 року» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

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

доповнень до Програми підтримки розвитку вторинної медичної допомоги на 

території Корюківської міської територіальної громади на 2020-2022 роки» 

начальника фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену 

Іванівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається одноголосно. Зміни та поправки 

до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін та доповнень до Програми 

підтримки розвитку вторинної медичної допомоги на території Корюківської 

міської територіальної громади на 2020-2022 роки» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 



СЛУХАЛИ: по третьому питанню порядку денного «Про внесення змін до 

міської Програми забезпечення малочисельних та віддалених сіл громади 

товарами першої необхідності та хлібом на 2021-2023 роки» начальника 

фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до міської Програми 

забезпечення малочисельних та віддалених сіл громади товарами першої 

необхідності та хлібом на 2021-2023 роки» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по четвертому питанню порядку денного «Про затвердження 

Програми фінансової підтримки районного комунального спеціалізованого 

лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» на 2021 рік» начальника 

фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження Програми фінансової підтримки 

районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 

«Корюківкаліс» на 2021 рік» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 
СЛУХАЛИ: по п’ятому питанню порядку денного «Про внесення змін та 

доповнень до 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» начальника 

фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін та доповнень до 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» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по шостому питанню порядку денного «Про шкільне 

громадське бюджетування в Корюківській міській територіальній громаді» 

начальника юридичного відділу-державний реєстратор міської ради Ващенка 

Івана Олександровича. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  



ВИРІШИЛИ: рішення «Про шкільне громадське бюджетування в 

Корюківській міській територіальній громаді» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 
СЛУХАЛИ: по сьомому питанню порядку денного «Про внесення змін до 

рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 

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

фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до рішення другої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 7-

2/VIII «Про міський бюджет на 2021 рік»» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по восьмому питанню порядку денного «Про звіт про хід 

виконання Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної 

операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей-мешканців Корюківської 

міської ради на 2018-2020 роки» Корюківської міської ради» начальника 

фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про звіт про хід виконання Програми соціальної 

підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, 

членів їх сімей-мешканців Корюківської міської ради на 2018-2020 роки» 

Корюківської міської ради» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по дев’ятому питанню порядку денного «Про звіт про хід 

виконання Програми фінансової підтримки громадських організацій 

інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій населення на 2018-

2020 роки» начальника фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук Олену Іванівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про звіт про хід виконання Програми фінансової 

підтримки громадських організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та 

інших категорій населення на 2018-2020 роки» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 
СЛУХАЛИ: по десятому питанню порядку денного «Про звіт про хід 

виконання Програми підтримки індивідуального житлового будівництва 

«Власний дім» на 2016-2020 роки» начальника фінансового відділу 

Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну. 



ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про звіт про хід виконання Програми підтримки 

індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2016-2020 роки» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по одинадцятому питанню порядку денного «Про звіт про хід 

виконання Програми компенсації затрат КП «Корюківкаводоканал» на 

очистку притоків додаткових вод до системи централізованого 

водовідведення в м. Корюківка на 2020 рік» начальника фінансового відділу 

Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про звіт про хід виконання Програми компенсації 

затрат КП «Корюківкаводоканал» на очистку притоків додаткових вод до 

системи централізованого водовідведення в м. Корюківка на 2020 рік» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по дванадцятому питанню порядку денного «Про звіт про хід 

виконання Програми організації та проведення громадських робіт для 

населення Корюківської міської ради на 2018-2020 роки» начальника 

фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про звіт про хід виконання Програми організації та 

проведення громадських робіт для населення Корюківської міської ради на 

2018-2020 роки» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тринадцятому питанню порядку денного «Про звіт про хід 

виконання Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2020 рік» начальника 

фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про звіт про хід виконання Програми забезпечення 

житлом дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа 

на 2020 рік» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по чотирнадцятому питанню порядку денного «Про звіт про хід 

виконання Програми «Забезпечення препаратами інсуліну хворих на 



цукровий діабет жителів Корюківської міської ради на 2020 рік»» начальника 

фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про звіт про хід виконання Програми «Забезпечення 

препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет жителів Корюківської 

міської ради на 2020 рік»» приймається більшістю голосів (за - 23, проти - 0, 

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

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по п’ятнадцятому питанню порядку денного «Про звіт про хід 

виконання Програми «Управління майном міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади на 2018-2020 роки»» 

начальника фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену 

Іванівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про звіт про хід виконання Програми «Управління 

майном міської комунальної власності Корюківської міської територіальної 

громади на 2018-2020 роки»» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по шістнадцятому питанню порядку денного «Про звіт про хід 

виконання Програми придбання в міську комунальну власність Корюківської 

міської ради земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна для 

суспільних потреб на 2020 рік» начальника фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук Олену Іванівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про звіт про хід виконання Програми придбання в 

міську комунальну власність Корюківської міської ради земельних ділянок та 

інших об’єктів нерухомого майна для суспільних потреб на 2020 рік» 

приймається більшістю голосів (за - 23, проти - 0, утримався - 0, не голосував 

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

 

СЛУХАЛИ: по сімнадцятому питанню порядку денного «Про звіт про хід 

виконання Програми охорони навколишнього природного середовища 

Корюківської міської ради на 2018-2020 роки» начальника фінансового 

відділу Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про звіт про хід виконання Програми охорони 

навколишнього природного середовища Корюківської міської ради на 2018-

2020 роки» приймається більшістю голосів (за - 23, проти - 1, утримався - 0, 

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



 

СЛУХАЛИ: по вісімнадцятому питанню порядку денного «Про звіт про хід 

виконання Програми приватизації об’єктів міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади на 2018-2020 роки» начальника 

фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про звіт про хід виконання Програми приватизації 

об’єктів міської комунальної власності Корюківської міської територіальної 

громади на 2018-2020 роки» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по дев’ятнадцятому питанню порядку денного «Про звіт про хід 

виконання Програми забезпечення малочисельних та віддалених сіл громади 

товарами першої необхідності та хлібом на 2018-2020 роки» начальника 

фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про звіт про хід виконання Програми забезпечення 

малочисельних та віддалених сіл громади товарами першої необхідності та 

хлібом на 2018-2020 роки» приймається більшістю голосів (за - 23, проти - 0, 

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

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцятому питанню порядку денного «Про звіт про хід 

виконання Програми розвитку цивільного захисту на території Корюківської 

міської ради на 2018-2020 роки» начальника фінансового відділу 

Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про звіт про хід виконання Програми розвитку 

цивільного захисту на території Корюківської міської ради на 2018-2020 

роки» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

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

хід виконання Програми національно-патріотичного виховання на 2018-2020 

роки» начальника Відділу освіти, культури, молоді та спорту міської ради 

Наумчик Ірину Володимирівну. 

ВИСТУПИЛИ: депутат Корюківської міської ради восьмого скликання 

Полубень Володимир Володимирович, який зауважив, що для повноти 

висвітлення результатів виконання даної програми варто доповнити звіт, 

затвердження якого пропонується даним рішенням, переліком заходів, що 

проводилися в 2018-2020 роках в рамках виконання даної програми.  



ВИРІШИЛИ: Зауваження депутата Корюківської міської ради восьмого 

скликання Полубня Володимира Володимировича прийняти до відома. 

Проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Інші зміни та поправки 

до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про звіт про хід виконання Програми національно-

патріотичного виховання на 2018-2020 роки» приймається більшістю голосів 

(за - 23, проти - 1, утримався - 0, не голосував - 0) (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: по двадцять другому питанню порядку денного «Про звіт про 

хід виконання міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей 

Корюківщини на період до 2020 року» начальника Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради Наумчик Ірину Володимирівну. 

ВИСТУПИЛИ: депутат Корюківської міської ради восьмого скликання 

Полубень Володимир Володимирович, який зауважив, що для повноти 

висвітлення результатів виконання даної програми варто доповнити звіт, 

затвердження якого пропонується даним рішенням, переліком заходів, що 

проводилися в рамках виконання даної програми.  

ВИРІШИЛИ: Зауваження депутата Корюківської міської ради восьмого 

скликання Полубня Володимира Володимировича прийняти до відома. 

Проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Інші зміни та поправки 

до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про звіт про хід виконання міської Програми 

оздоровлення та відпочинку дітей Корюківщини на період до 2020 року» 

приймається більшістю голосів (за - 22, проти - 2, утримався - 0, не голосував 

- 0) (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцять третьому питанню порядку денного «Про звіт про 

хід виконання Програми підтримки дітей, батьки яких загинули або 

отримали інвалідність під час безпосередньої участі в антитерористичній 

операції, у навчальних закладах Корюківської міської ради на 2019-2020 

роки» начальника Відділу освіти, культури, молоді та спорту міської ради 

Наумчик Ірину Володимирівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про звіт про хід виконання Програми підтримки 

дітей, батьки яких загинули або отримали інвалідність під час безпосередньої 

участі в антитерористичній операції, у навчальних закладах Корюківської 

міської ради на 2019-2020 роки» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцять четвертому питанню порядку денного «Про звіт 

про хід виконання міської Програми «Розвиток фізичної культури та спорту 

на період до 2020 року»» начальника Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту міської ради Наумчик Ірину Володимирівну. 



ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про звіт про хід виконання міської Програми 

«Розвиток фізичної культури та спорту на період до 2020 року приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцять п’ятому питанню порядку денного «Про звіт про 

хід виконання Програми «Шкільне харчування» за 2020 рік» начальника 

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

Володимирівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про звіт про хід виконання Програми «Шкільне 

харчування» за 2020 рік» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцять шостому питанню порядку денного «Про звіт про 

хід виконання міської Програми «Шкільний автобус» на 2017-2020 роки» 

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

Ірину Володимирівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про звіт про хід виконання міської Програми 

«Шкільний автобус» на 2017-2020 роки» приймається більшістю голосів (за - 

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

поіменного голосування додаються). 

 

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович повідомив присутніх, що 

депутат міської ради Науменко Олександр Дмитрович покинув залу 

засідання п’ятої чергової сесії восьмого скликання. Таким чином на п’ятій 

черговій сесії Корюківської міської ради восьмого скликання станом на 

12:32:13 год. зареєстровано 22 депутати та міський голова. 

Повернулися до розгляду питань порядку денного 

 
СЛУХАЛИ: по двадцять сьомому питанню порядку денного «Про 

затвердження Положення про Робочу групу з місцевого економічного 

розвитку Корюківської міської територіальної громади» начальника відділу 

економіки, транспорту, інвестицій та туризму Кукуюк Оксану Леонідівну. 

ВИСТУПИЛИ: депутат Корюківської міської ради восьмого скликання 

Полубень Володимир Володимирович, який запропонував затверджувати 

склад робочої групи рішенням сесій ради.  

ВИРІШИЛИ: Зауваження депутата Корюківської міської ради восьмого 

скликання Полубня Володимира Володимировича прийняти до відома. 

Проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Інші зміни та поправки 

до проєкту рішення депутатами не вносилися.  



ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження Положення про Робочу групу з 

місцевого економічного розвитку Корюківської міської територіальної 

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

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

 

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович повідомив депутатів, що до 

участі у сесії долучився депутат Науменко Олександр Дмитрович та 

зараєструвався за допомогою СЕГ «Mobile-Rada». Таким чином, на п’ятій 

черговій сесії Корюківської міської ради восьмого скликання станом на 

12:32:43 год. зареєстровано 23 депутати та міський голова. 

Повернулися до розгляду питань порядку денного 

 
СЛУХАЛИ: по двадцять восьмому питанню порядку денного «Про списання 

майна міської комунальної власності» головного спеціаліста відділу 

земельних ресурсів та комунального майна міської ради Долбіну Людмилу 

Михайлівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про списання майна міської комунальної власності» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

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

внесення змін до переліку підприємств, установ, організацій, що надають 

соціально важливі послуги» головного спеціаліста відділу земельних 

ресурсів та комунального майна міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до переліку підприємств, 

установ, організацій, що надають соціально важливі послуги» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцятому питанню порядку денного «Про затвердження 

Положення про порядок списання майна комунальною власністю 

Корюківської міської територіальної громади» головного спеціаліста відділу 

земельних ресурсів та комунального майна міської ради Долбіну Людмилу 

Михайлівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження Положення про порядок списання 

майна комунальною власністю Корюківської міської територіальної 

громади» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 



СЛУХАЛИ: по тридцять першому питанню порядку денного «Про передачу 

майна міської комунальної власності» головного спеціаліста відділу 

земельних ресурсів та комунального майна міської ради Долбіну Людмилу 

Михайлівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про передачу майна міської комунальної власності» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять другому питанню порядку денного «Про оренду 

майна міської комунальної власності» головного спеціаліста відділу 

земельних ресурсів та комунального майна міської ради Долбіну Людмилу 

Михайлівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Забарівського старостинського округу» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять третьому питанню порядку денного «Про 

впорядкування майна комунальної власності» начальника юридичного 

відділу-державний реєстратор міської ради Ващенка Івана Олександровича. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про впорядкування майна комунальної власності» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять четвертому питанню порядку денного «Про 

списання багатоквартирних будинків з балансу Корюківської житлово-

експлуатаційної контори» начальника юридичного відділу-державний 

реєстратор міської ради Ващенка Івана Олександровича. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про списання багатоквартирних будинків з балансу 

Корюківської житлово-експлуатаційної контори» приймається більшістю 

голосів (за - 23, проти - 0, утримався - 1, не голосував - 0) (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович повідомив присутніх, що 

депутат міської ради Левченко Олександр Григорович з технічних причин 

вийшов з СЕГ «Mobile-Rada». Таким чином на п’ятій черговій сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання станом на 12:36:28 год. 

зареєстровано 22 депутат та міський голова. 



Повернулися до розгляду питань порядку денного 

 

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

земельних ділянок у комунальну власність» головного спеціаліста відділу 

земельних ресурсів та комунального майна міської ради Хоменко Олену 

Володимирівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про прийняття земельних ділянок у комунальну 

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

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

 
Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович повідомив депутатів, що до 

участі у сесії долучився депутат Левченкр Олександр Григорович та 

зараєструвався за допомогою СЕГ «Mobile-Rada». Таким чином, на п’ятій 

черговій сесії Корюківської міської ради восьмого скликання станом на 

12:36:56 год. зареєстровано 23 депутати та міський голова. 

Повернулися до розгляду питань порядку денного 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять шостому питанню порядку денного «Про відміну 

деяких рішень Корюківської міської ради» головного спеціаліста відділу 

земельних ресурсів та комунального майна міської ради Хоменко Олену 

Володимирівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про відміну деяких рішень Корюківської міської 

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

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

 

СЛУХАЛИ: по тридцять сьомому питанню порядку денного «Про 

вилучення, припинення та передачу у користування земельних ділянок» 

головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олену Володимирівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про вилучення, припинення та передачу у 

користування земельних ділянок» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тридцять восьмому питанню порядку денного «Про 

реєстрацію земельних ділянок Корюківської міської ради» головного 

спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради 

Хоменко Олену Володимирівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  



ВИРІШИЛИ: рішення «Про реєстрацію земельних ділянок Корюківської 

міської ради» приймається більшістю голосів (за - 23, проти - 0, утримався - 

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

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

внесення змін до діючих договорів оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності» головного 

спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради 

Хоменко Олену Володимирівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до діючих договорів оренди 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної 

власності» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сороковому питанню порядку денного «Про внесення змін 

до деяких рішень міської ради із земельних питань» головного спеціаліста 

відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Хоменко 

Олену Володимирівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до деяких рішень міської ради із 

земельних питань» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок першому питанню порядку денного «Про розірвання 

та поновлення договорів оренди (суборенди) землі» головного спеціаліста 

відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Хоменко 

Олену Володимирівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про розірвання та поновлення договорів оренди 

(суборенди) землі» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок другому питанню порядку денного «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» головного спеціаліста відділу 

земельних ресурсів та комунального майна міської ради Хоменко Олену 

Володимирівну. 

ВИСТУПИЛИ: депутатки Корюківської міської ради восьмого скликання 

Погребна Валентина Андріївна та Михліна Юлія Василівна, які повідомили 

про конфлікт інтересів, зачитали відповідне повідомлення (повідомлення 

додається) та зазначили, що не будуть приймати участь в голосуванні. 



ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про дозвіл на виготовлення документації із 

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

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

 

СЛУХАЛИ: по сорок третьому питанню порядку денного «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

частки (паю)» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Хоменко Олену Володимирівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про дозвіл на виготовлення технічних документацій 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) земельної частки (паю)» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок четвертому питанню порядку денного «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

частки (паю)» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Хоменко Олену Володимирівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) земельної частки (паю)» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

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

земельних ділянок» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Хоменко Олену Володимирівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок» приймається 

більшістю голосів (за - 23, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 1) 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок шостому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельних ділянок на території Будянського старостинського 

округу» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олену Володимирівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  



ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Будянського старостинського округу» приймається більшістю голосів (за - 

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

поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок сьомому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Домашлинського старостинського округу» 

головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олену Володимирівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Домашлинського старостинського округу» приймається більшістю голосів 

(за - 23, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 1) (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сорок восьмому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельних ділянок на території Забарівського старостинського 

округу» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олену Володимирівну. 

ВИСТУПИЛИ: депутатка Корюківської міської ради восьмого скликання 

Погребна Валентина Андріївна, яка повідомила про конфлікт інтересів, 

зачитала відповідне повідомлення (повідомлення додається) та зазначила, що 

не буде приймати участі в голосуванні. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Забарівського старостинського округу» приймається більшістю голосів (за - 

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

поіменного голосування додаються). 

 

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

приватизацію земельних ділянок на території Наумівського старостинського 

округу» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олену Володимирівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Наумівського старостинського округу» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

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

земельних ділянок на території Олександрівського старостинського округу» 

головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олену Володимирівну. 



ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Олександрівського старостинського округу» приймається більшістю голосів 

(за - 23, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 1) (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

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

приватизацію земельних ділянок на території Охрамієвицького 

старостинського округу» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Хоменко Олену Володимирівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Охрамієвицького старостинського округу» приймається більшістю голосів 

(за - 23, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 1) (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

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

приватизацію земельних ділянок на території Перелюбського 

старостинського округу» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Хоменко Олену Володимирівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Перелюбського старостинського округу» приймається більшістю голосів (за - 

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

поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по п’ятдесят третьому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельних ділянок на території Прибинського старостинського 

округу» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олену Володимирівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Прибинського старостинського округу» приймається більшістю голосів (за - 

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

поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по п’ятдесят четвертому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельних ділянок на території Рейментарівського 

старостинського округу» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Хоменко Олену Володимирівну.  



ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Рейментарівського старостинського округу» приймається більшістю голосів 

(за - 23, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 1) (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

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

приватизацію земельних ділянок на території Рибинського старостинського 

округ» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олену Володимирівну.  

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

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

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

голосування додаються). 

 
СЛУХАЛИ: по п’ятдесят шостому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельних ділянок на території Савинківського 

старостинського округу» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Хоменко Олену Володимирівну.  

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Савинківського старостинського округу» приймається більшістю голосів (за - 

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

поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по п’ятдесят сьомому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельних ділянок на території Сядринського старостинського 

округу» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Хоменко Олену Володимирівну.  

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Сядринського старостинського округу» приймається більшістю голосів (за - 

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

поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по п’ятдесят восьмому питанню порядку денного «Про 

приватизацію земельних ділянок на території Тютюнницького 

старостинського округу» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Хоменко Олену Володимирівну. 



ВИСТУПИЛИ: депутат Корюківської міської ради восьмого скликання 

Абинашний В’ячеслав Іванович, який повідомив про конфлікт інтересів, 

зачитав відповідне повідомлення (повідомлення додається) та зазначив, що 

не буде приймати участі в голосуванні. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про приватизацію земельних ділянок на території 

Тютюнницького старостинського округу» приймається більшістю голосів (за 

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

поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по п’ятдесят дев’ятому питанню порядку денного «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Хоменко Олену Володимирівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 

передачі у комунальну власність» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по шістдесятому питанню порядку денного «Про визначення 

земельної ділянки, право оренди якої пропонується для продажу окремим 

лотом на конкурентних засадах (земельних торгах)» головного спеціаліста 

відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Хоменко 

Олену Володимирівну.  

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про визначення земельної ділянки, право оренди 

якої пропонується для продажу окремим лотом на конкурентних засадах 

(земельних торгах)» приймається більшістю голосів (за - 23, проти - 0, 

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

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по шістдесят першому питанню порядку денного «Про 

затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

право власності якої пропонується для продажу на конкурентних засадах 

(земельних торгах)» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Хоменко Олену Володимирівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки право власності якої пропонується для продажу 



на конкурентних засадах (земельних торгах)» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по шістдесят другому питанню порядку денного «Про внесення 

змін до рішень Корюківської міської ради щодо умов оплати праці 

працівників» міського голову Ахмедова Ратана Ратановича. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ Анастасія Вікторівна, яка 

повідомила про конфлікт інтересів, зачитала відповідне повідомлення 

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

голосуванні. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до рішень Корюківської міської 

ради щодо умов оплати праці працівників» приймається більшістю голосів 

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

поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по шістдесят третьому питанню порядку денного «Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівників 

комунальних закладів охорони здоров’я» начальника юридичного відділу-

державний реєстратор міської ради Ващенка Івана Олександровича. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на 

зайняття посади керівників комунальних закладів охорони здоров’я» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по шістдесят четвертому питанню порядку денного «Про 

надання дозволу на отримання кредиту та заставу майна міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади» міського голову 

Ахмедова Ратана Ратановича. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу на отримання кредиту та 

заставу майна міської комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по шістдесят п’ятому питанню порядку денного «Про внесення 

змін до установчих документів» начальника юридичного відділу-державний 

реєстратор міської ради Ващенка Івана Олександровича. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  



ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до установчих документів» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по шістдесят шостому питанню порядку денного «Про надання 

дозволу на розроблення детальних планів територій земельних ділянок» 

начальника відділу архітектури, містобудування та житлово - комунального 

господарства Корюківської міської ради - головний архітектор Єрмоленко 

Яну Сергіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу на розроблення детальних 

планів територій земельних ділянок» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по шістдесят сьомому питанню порядку денного «Про внесення 

змін до рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання 

№58-2/VIІІ від 15 грудня 2020 року «Про план діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2021 рік»» начальника юридичного відділу-

державний реєстратор міської ради Ващенка Івана Олександровича. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до рішення другої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання №58-2/VIІІ від 15 грудня 

2020 року «Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 

2021 рік»» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по шістдесят восьмому питанню порядку денного «Про 

звернення Корюківської міської ради до Чернігівської обласної ради щодо 

необхідності розроблення та прийняття Програми «Питна вода»» міського 

голову Ахмедова Ратана Ратановича. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про звернення Корюківської міської ради до 

Чернігівської обласної ради щодо необхідності розроблення та прийняття 

Програми «Питна вода»» приймається більшістю голосів (за - 23, проти - 0, 

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

додаються). 

 

По питанню РІЗНЕ виступів не було.  

Всі питання порядку денного п’ятої чергової сесії Корюківської міської 

ради восьмого скликання розглянуто. 

 

Сесія оголошується закритою о 12 год. 55 хв.  



/Звучить гімн/ 

 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 


