
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: 24 січня 2022 року 

Час: 14.00 год. - 16.00 год. 

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

міської ради. 

 

Присутні:   Абинашний В’ячеслав Іванович  

Бабич Сергій Володимирович 

Земляний Олег Васильович  

Карасьов Юрій Валентинович 

Колобашкіна Наталія Миколаївна 

Купрієнко Леонід Миколайович 

Левченко Олександр Григорович 

Лещенко Світлана Віталіївна 

Милейко Сергій Олександрович 

Михліна Юлія Василівна 

Мостович Олег Сергійович  

Науменко Олександр Дмитрович 

Наумовець Маргарита Василівна  

Олійник Світлана Олександрівна 

Пінченко Валентина Василівна 

Погребна Валентина Андріївна  

Погребняк Петро Петрович 

Савицький Андрій Олександрович 

Станіславський Максим Ігорович 

Титенко Ірина Євгенівна 

Шматок Микола Іванович 

 

Відсутні:     Батюк Тетяна Юріївна  

Пивовар Сергій Григорович 

Полубень Володимир Володимирович  

Тарасенко Василь Олексійович 

 



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

Анастасія Вікторівна, перший заступник міського голови Савченко Олександр 

Миколайович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Биков Олександр Миколайович, начальник Фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук Олена Іванівна, начальник відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму виконавчого апарату міської ради Кукуюк Оксана 

Леонідівна, начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна, начальник юридичного 

відділу-державний реєстратор виконавчого апарату міської ради Ващенко Іван 

Олександрович, головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна, начальник 

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

Ірина Володимирівна, начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – 

головний бухгалтер виконавчого апарату міської ради Кожема Оксана Миколаївна, 

головний спеціаліст загального відділу виконавчого апарату міської ради Рябець 

Роман Олександрович, начальник Відділу архітектури та житлово-комунального 

господарства – головний архітектор Корюківської міської ради Лихотинська Лілія 

Анатоліївна, начальник загального відділу виконавчого апарату міської ради 

Лимаренко Ніна Петрівна. 

  

Відповідно до ст. 95 Регламенту роботи Корюківської міської ради восьмого 

скликання, якщо одночасно проводиться спільне засідання двох постійних комісій 

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

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

депутатів. 

За спільною пропозицією голів постійних комісій міської ради вести спільне 

засідання доручено секретарю міської ради Плющ Анастасії Вікторівні.  

Пропозиція голів постійних комісій міської ради підтримана одноголосно.  

 

Головуючим на спільному засіданні постійних комісій Плющ Анастасією 

Вікторівною запропоновано наступний порядок денний, а саме: 

 

Порядок денний: 

 
1.Про внесення змін та доповнень до міських програм. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна 

 



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

скликання від 10 грудня 2021 року № 4-10/VIII «Про бюджет Корюківської міської 

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

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна 

 

3.Про затвердження порядку відшкодування втрат. 

Інформує: начальник юридичного відділу – державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 

 
4.Про затвердження Комунікаційного плану у сфері удосконалення медичних 

послуг на 2022-2025 рр. 

Інформує: головний спеціаліст загального відділу виконавчого апарату міської 

ради Рябець Роман Олександрович. 

 

5.Про затвердження Комплексної програми гендерної рівності на 2022-2025 роки. 

Інформує: головний спеціаліст загального відділу виконавчого апарату міської 

ради Рябець Роман Олександрович. 

 

6.Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 
7.Про прийняття майна у комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

8.Про передачу майна міської комунальної власності. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

9.Про повернення орендованого майна міської комунальної власності на баланс 

Корюківської міської ради.  

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 
10.Про списання майна міської комунальної власності. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 



11.Про оренду майна міської комунальної власності. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 
12.Про продовження приватизації об’єкта малої приватизації. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

15.Про дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

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

земельної частки (паю). 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

16.Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою на території 

Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

17.Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

18.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель. 

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 Брецького старостинського 

округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

22.Про приватизацію земельних ділянок на території Домашлинського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

23.Про приватизацію земельних ділянок на території Забарівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

24.Про приватизацію земельних ділянок на території Наумівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

25.Про приватизацію земельних ділянок на території Олександрівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

26.Про приватизацію земельних ділянок на території Охрамієвицького 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

27.Про приватизацію земельних ділянок на території Перелюбського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

28.Про приватизацію земельних ділянок на території Прибинського 

старостинського округу. 



Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

29.Про приватизацію земельних ділянок на території Рибинського старостинського 

округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

30.Про приватизацію земельних ділянок на території Рейментарівського 

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 Тютюнницького 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

34.Про надання земельних ділянок в оренду (суборенду). 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

35.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

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

несільськогосподарського призначення. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 



37.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

право оренди якої пропонується для продажу на конкурентних засадах  (земельних 

торгах). 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

38.Про проведення земельних торгів у формі аукціону на земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

39.Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельних 

ділянок. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

40.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо об’єднання 

земельних ділянок комунальної власності. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

41.Про розроблення детального плану території для будівництва конюшень та 

будинку конюха. 

Інформує: начальник Відділу архітектури та житлово-комунального господарства 

– головний архітектор Корюківської міської ради Лихотинська Лілія Анатоліївна. 

 
42.Про затвердження детального плану території. 

Інформує: начальник відділу архітектури та житлово-комунального господарства 

– головний архітектор Корюківської міської ради Лихотинська Лілія Анатоліївна. 

 
43.Про внесення змін до установчих документів. 

Інформує: начальник юридичного відділу – державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 

 
44.Про орієнтовний план роботи міської ради на 2022 рік. 

Інформує: секретар міської ради Плющ Анастасія Вікторівна. 

 

45.Про затвердження структури та штатної чисельності. 

Інформує: начальник загального відділу виконавчого апарату міської ради 

Лимаренко Ніна Петрівна. 

 



46.Про порядок забезпечення організаторами заходів харчуванням за рахунок 

коштів міського бюджету. 

Інформує: начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради Наумчик Ірина Володимирівна. 

 

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: Міської 

програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених 

пунктів Корюківської міської ради на 2019-2024 роки у зв’язку з отриманням 

субвенції з державного бюджету на розвиток комунальної інфраструктури, у тому 

числі на придбання комунальної техніки; Програми підтримки та розвитку 

«Трудового архіву» у Корюківській міській раді на 2020-2022 роки у зв’язку з 

надходженням коштів з бюджету Холминської селищної ради на утримання 

установи;  

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

десятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 10 грудня 2021 року 

№ 4-10/VIII «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:  

1) спрямування залишків субвенцій, що залишилися невикористаними на 

кінець 2021 року, а саме:  

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі 

спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі в сумі 748,928тис.грн; 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, 

спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в 

сільській місцевості в сумі 235,0тис.грн; 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток 

комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки в сумі 

300,0тис.грн; 



- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету в сумі 21,378тис.грн. 

2) Планується виділення коштів на виготовлення ряду проєктно-кошторисних 

документацій, а саме: 

-  об’єкту «Енергетична реновація (капітальний ремонт) будівлі опорного 

закладу охорони здоров’я госпітального округу КНП «Корюківська центральна 

районна лікарня» Корюківської міської ради, за адресою: вул. Шевченка, 101 м. 

Корюківка, Чернігівської обл.» в сумі 49,0тис.грн; 

- по об’єкту «Реконструкція існуючої системи забезпечення медичним киснем 

із встановленням та підключенням обладнання кисневого генератора Комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради за адресою: 15300, Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. 

Шевченка, 101» в сумі 49,0тис.грн; 

- по об’єкту «Реконструкція котельні з встановленням твердопаливних котлів 

по вул. Шевченка, 99 в м.Корюківка, Чернігівської області.ПКД» в сумі 

49,950тис.грн; 

- по об’єкту «Капітальнийй ремонт ділянки дороги вул. Петра Лісового в с.Бреч 

Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області з поданням 

та проходженням експертизи» в сумі 49,950тис.грн; 

- по об’єкту «Капітальний ремонт об’єкта благоустрою- зони відпочинку по 

вул. Шевченка біля будинку 72 в м.Корюківка Корюківського району Чернігівської 

області» в сумі 46,7тис.грн; 

- по об’єкту «Капітальний ремонт приміщення їдальні Корюківської ЗОШ І-ІІІ 

ст. № 4.» в сумі 49,9тис.грн.; 

- на корегування ПКД «Капітальний ремонт Корюківського дошкільного 

навчального закладу № 1 «Дельфін» художньо-естетичного напрямку Корюківської 

міської ради» Чернігівської області із впровадженням заходів теплореновації по 

вул.Шевченка, 98-а в м.Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області» в 

сумі 168,9тис.грн; 

- на корегування ПКД «Реконструкція системи забезпечення медичним киснем 

окремих приміщень терапевтичного відділення Комунального некомерційного 

підприємства Корюківська центральна районна лікарні Корюківської міської ради 

за адресою: 15300, Чернігівська обл., м.Корюківка, вул. Шевченка, 101» в сумі 

12,3тис.грн. 

3) На виконання робіт по реконструкції системи забезпечення медичним 

киснем окремих приміщень терапевтичного відділення Комунального 

некомерційного підприємства Корюківська центральна районна лікарні 

Корюківської міської ради за адресою: 15300, Чернігівська обл., м.Корюківка, вул. 

Шевченка, 101 планується 100,0тис.грн. 



4) Плануються кошти КП «Корюківкаводоканал» на оснащення п’ятьох 

багатоквартирних будинків вузлами комерційного обліку питної води в сумі 

159,7тис.грн. 

5) На оплату послуг по чищенню снігу плануються кошти  в сумі 49,9тис.грн. 

для КП «Убідьське». 

6) На придбання солі кам’яної для промислового перероблення в сумі 

49,9т.грн. (КП «Благоустрій»). 

7) Планується надання іншої субвенції обласному бюджету для оплати 

відшкодування комунальних послуг КНП «Корюківська ЦРЛ» за орендоване 

приміщення, в якому розміщений Корюківський відділ заготівлі крові та її 

компонентів Чернігівського обласного центру крові в сумі 165,0тис.грн. 

8) Інша субвенція районному бюджету в сумі 5,0тис.грн. для виконання рішень 

суду УСЗН та РДА 

9) Частину залишку коштів екологічного податку спрямовуємо на придбання 

зелених насаджень в сумі 199,0т.грн. та 49,9тис.грн. на чистку ставків. 

10) На виготовлення нормативно-грошової оцінки землі спрямовується 

33,3тис.грн. від залишку коштів надходження від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва   

11) Також у проєкті врахована інша субвенція з бюджету Холминської 

територіальної громади, яка виділена на утримання трудового архіву в сумі 

42,825тис.грн. та філії школи мистецтв в сумі 306,115тис.грн. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по третьому питанню порядку денного «Про затвердження порядку 

відшкодування втрат» начальника юридичного відділу – державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович, який 

проінформував присутніх, що з метою створення умов для забезпечення протягом 

опалювального періоду 2021-2022 років безперервного надання в Корюківській 

міській територіальні громаді послуг з постачання теплової енергії виконавцями 

цих послуг, відповідно до статті 15 Закону України «Про ціни і ціноутворення», 

статті 20 Закону України «Про теплопостачання», 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, затвердженої 

рішенням Корюківської міської ради від 10.12.2021 року № 3-10/VIII «Про 

затвердження міських програм», беручи до уваги Меморандум про 

взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання 

теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 

років, укладений 30.09.2021 року між: Кабінетом Міністрів України в особі Прем’єр 

- міністра України, Міністра розвитку громад та територій України та Міністра 



енергетики України, НАК «Нафтогаз України», Офісом Президента України, 

Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України» і Палатою місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад, даним 

проєктом пропонується затвердити Порядок відшкодування втрат підприємств, 

зумовлених різницею між розмірами економічно обґрунтованих та застосованих 

тарифів на послуги з постачання теплової енергії для потреб населення 

Корюківської міської територіальної громади в опалювальному періоді 2021-2022 

років. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 
Слухали: по четвертому питанню порядку денного «Про затвердження 

Комунікаційного плану у сфері удосконалення медичних послуг на 2022-2025 рр.» 

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, затвердженого 

рішенням першої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

02.12.2020 року № 12-1/VIII «Про затвердження Протоколу про співробітництво», 

враховуючи рішення дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання 

від 09.11.2021 року № 6-9/VIII «Про затвердження Плану удосконалення медичних 

послуг Корюківської міської територіальної громади на 2022-2025 роки», даним 

проєктом пропонується затвердити Комунікаційний план у сфері удосконалення 

медичних послуг Корюківської міської територіальної громади на 2022-2025 рр., 

що є додатком до Плану удосконалення медичних послуг Корюківської міської 

територіальної громади на 2022-2025 роки 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

програми гендерної рівності на 2022-2025 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 проєктом рішення 

пропонується затвердити Комплексну програму забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на території Корюківської міської територіальної 

громади на 2022-2025 роки. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по шостому питанню порядку денного «Про затвердження Методики 

розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіну Людмилу 

Михайлівну, яка проінформувала присутніх про те, що з метою врегулювання 

процесу передачі в оренду майна, що перебуває в комунальній власності 

територіальної громади, створення єдиного механізму надання в оренду майна 

комунальної власності, відповідно до Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна», постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 року 

№ 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», даним проєктом 

рішення пропонується затвердити Методику розрахунку орендної плати за майно 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сьомому питанню порядку денного «Про прийняття майна у 

комунальну власність Корюківської міської територіальної громади» головного 

спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату 

міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну, яка проінформувала присутніх про те, 

що розглянувши лист Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА від 

14.01.2022 року № 01-11/79, КП «Благоустрій» від 14.01.2022 року № 12, від 

17.01.2022 року № 15 та від 19.01.2022 року № 17, Договори про внесок у 

натуральній формі від 23.07.2021 року № СІК-D-0424 та від 09.09.2021 року № СІК-

D-0427, укладені між Глобал Комьюнітіз та Корюківською міською радою, 

враховуючи акти прийняття-передачі майна від 02.12.2021 року № АА-D-0477, від 

18.01.2022 року № АА-D-0479 та від 19.01.2022 року № АА-Т-0111, даним 

рішенням пропонується: 1) надати згоду на прийняття та безоплатно прийняти у 

комунальну власність Корюківської міської територіальної громади витрати по 

об’єкту «Капітальний ремонт вулиці Чернігівська в м.Корюківка, Корюківського 

району Чернігівської області» у сумі 11 736 736,48 грн (одинадцять мільйонів 

сімсот тридцять шість тисяч сімсот тридцять шість гривень 48 копійок), в тому 

числі: будівельні роботи – 9 507 072,00 грн, інші витрати підрядника – 58 208,00 



грн, податок на додану вартість – 1 913 056,00 грн, кошти на утримання служби 

замовника (включаючи кошти на здійснення технічного нагляду) – 238 084,48 грн, 

кошти на здійснення авторського нагляду (без ПДВ) – 20 316,00 грн; 2) прийняти у 

комунальну власність Корюківської міської територіальної громади матеріальні 

цінності в кількості 27 (двадцять сім) одиниць, загальною вартістю 623 200,00 грн 

(шістсот двадцять три тисячі двісті гривень 00 копійок). 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

комунальної власності» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіну Людмилу 

Михайлівну, яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши клопотання 

ВОКМтаС від 11.01.2022 року № 09-14/16, КП «Благоустрій» від 17.01.2022 року № 

15 від 19.01.2022 року № 17, даним рішенням пропонується: 1)припинити право 

оперативного управління та передати з балансу Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради на баланс Корюківської міської ради нерухоме 

майно, що знаходиться за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, 

місто Корюківка, вул. Хмельницького Б., буд. 4; 2) передати з балансу Відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради на баланс 

Корюківської міської ради котел опалювальний на твердому паливі первісною 

балансовою вартістю 91 900,00 грн (дев’яносто одна тисяча дев’ятсот гривень 00 

копійок), залишковою балансовою вартістю 90 368,00 грн (дев’яносто тисяч триста 

шістдесят вісім гривень 00 копійок), встановлений в будівлі, що знаходиться за 

адресою: Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, вул. 

Хмельницького Б., буд. 4; 3) передати з балансу Корюківської міської ради на 

баланс та до статутного капіталу Комунального підприємства «Благоустрій» 

Корюківської міської ради, матеріальні цінності в кількості 3 (три) одиниці, 

загальною первісною балансовою вартістю 151 320,00 грн (сто п’ятдесят одна 

тисяча триста двадцять гривень 00 копійок), розміщені на земельній ділянці 

кадастровий номер 7422410100:01:001:1421 за адресою: Чернігівська область, 

Корюківський район, місто Корюківка, вул. Ринкова, буд. 22-А. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по дев’ятому питанню порядку денного «Про повернення орендованого 

майна міської комунальної власності на баланс Корюківської міської ради» 

головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну, яка 



проінформувала присутніх про те, що з метою забезпечення безперебійного 

постачання теплової енергії в населених пунктах Корюківської міської 

територіальної громади, відповідно до Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна», Постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 року 

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

договір оренди цілісного майнового комплексу від 01.06.2003 року № 478, 

укладений між АТ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» та Корюківською міською 

радою, рішення десятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

10.12.2021 року № 39-10/VIІI «Про створення Комунального підприємства 

«Корюківкатеплоенерго» Корюківської міської ради», наказ ФДМУ від 07.08.1997 

року № 847 «Про затвердження Порядку повернення орендованих цілісних 

майнових комплексів державних підприємств після припинення або розірвання 

договору оренди», даним проєктом рішення пропонується: 1)порушити перед 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» питання щодо: 

повернення на баланс Корюківської міської ради орендованого за Договором майна, 

а саме: будівлі котелень за адресами: Чернігівська область, Корюківський район, 

м.Корюківка, вулиця Шевченка, номери 68, 80, 99 та 99а, обладнання та мережі 

теплопостачання, що відносяться до теплопостачання; дострокового розірвання 

договору оренди цілісного майнового комплексу від 01 червня 2003 року № 478 за 

згодою сторін, по закінченню опалювального сезону 2021-2022 років; 2) у разі 

досягнення домовленості, порушених в пункті 1 даного рішення, підписати 

додаткову угоду, що підтверджує досягнуту домовленість щодо дострокового 

розірвання Договору та повернення Майна, та передбачити в ній: Створення 

спільної комісії по прийому-передачі майна орендованого підприємством; 

проведення повної інвентаризації майна орендованого підприємством; погашення 

підприємством заборгованості по орендній платі; 3) у разі підписання Угоди, 

доручити виконавчому комітету Корюківської міської ради створити спільну 

комісію по прийому-передачі майна орендованого підприємством. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

комунальної власності» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіну Людмилу 

Михайлівну, яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши клопотання 

КНП «Корюківської ЦРЛ» від 02.12.2021 року № 03-05/1021, 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 Комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради транспортного засобу - легковий автомобіль УАЗ 31514 

Універсал-В, державний реєстраційний номер СВ2013ВН, 1994 року випуску, 

номер шасі (кузова) 31514R0505754, первісною балансовою вартістю 5 000,00 грн 

(п’ять тисяч гривень 00 копійок), знос 100%, та здійснити відповідні заходи щодо 

списання та зняття з реєстрації транспортного засобу. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

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

комунальної власності» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіну Людмилу 

Михайлівну, яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши заяву 

Управління соціального захисту населення Корюківської РДА від 06.01.2022 року 

№ 01-22/144, КНП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф» Чернігівської обласної ради від 17.11.2021 року № 1204 та від 

11.01.2022 року, ГО «Корюківська спілка воїнів - учасників АТО» від 04.11.2021 р. 

№ 774/04-02 та від 21.01.2022 року, відповідно до Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна», постанови Кабінету Міністрів України від 

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

Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади, затвердженої рішенням дванадцятої 

сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 25.01.2022 року № 6-

12/VІII, враховуючи рішення сорокової сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20.08.2020 року № 8-40/VII «Про врегулювання відносин щодо 

оренди майна міської комунальної власності Корюківської міської територіальної 

громади», даним проєктом рішення пропонується: 1) передати в оренду без 

проведення аукціону нерухоме майно комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади, що перебуває на балансі Корюківської міської ради, а саме: 

приміщення загальною площею 386,7 кв.м. на І та ІІ поверхах двоповерхової 

нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: Чернігівська область, 

Корюківський район, м. Корюківка, вул. Вокзальна, буд. 9; 2) Передати в оренду 

без проведення аукціону нерухоме майно комунальної власності Корюківської 

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

молоді та спорту Корюківської міської ради, а саме: громадський будинок з 

господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, у тому числі: 

адмінбудівля загальною площею 1177,4 кв.м., котельня загальною площею 149,3 



кв.м., сарай площею 32,6 кв.м. та туалет площею 12,2 кв.м., що знаходяться за 

адресою: Чернігівська область, Корюківський район, с. Білошицька Слобода, вул. 

Шевченка, буд. 21-Б; 3) продовжити без проведення аукціону дію договорів оренди 

майна, що належить до комунальної власності, балансоутримувачем якого є 

Корюківська міська рада, а саме: договір оренди від 26.03.2019 року № 22/2019, 

укладений з Комунальним некомерційним підприємством «Обласний центр 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Чернігівської обласної ради, 

про оренду приміщення загальною площею 106,8 кв.м. на І поверсі двоповерхової 

нежитлової будівлі, за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, м. 

Корюківка, вул. Вокзальна, буд. 9, терміном на 5 років з орендною платою – 1 (одна) 

гривня в рік; договір оренди від 31.05.2016 року № 1, укладений з Громадською 

організацією «Корюківська спілка воїнів – учасників АТО», про оренду 

приміщення площею 20,5 кв.м. на І поверсі двоповерхової нежитловій будівлі, за 

адресою: Чернігівська область, Корюківський район, м. Корюківка, вул. Вокзальна, 

буд. 8а, терміном на 4 роки з орендною платою – 1 (одна) гривня в рік. Також 

пропонується включити дані об’єкти до Переліку другого типу. Пропонується  

укласти з 25 січня 2022 року договір оренди нерухомого майна комунальної 

власності, зазначеного в пункті 1 даного рішення з Управлінням соціального 

захисту населення Корюківської районної державної адміністрації під розміщення 

бюджетної установи, діяльність якої фінансується з державного бюджету, терміном 

на 5 років з орендною платою 1 (одна) гривня в рік. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по дванадцятому питанню порядку денного «Про продовження 

приватизації об’єкта малої приватизації» головного спеціаліста відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіну 

Людмилу Михайлівну, яка проінформувала присутніх про те, що з метою 

завершення приватизації об’єкта малої приватизації, що включений до Переліку 

об’єктів, які підлягають приватизації у 2019 році рішенням двадцять п’ятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 19.07.2019 року № 5-25/VII «Про 

включення нового об’єкту до Переліку об’єктів, які підлягають приватизації у 2019 

році», відповідно до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

24.01.2022 року № 19 «Про продовження приватизації об’єкта малої приватизації», 

даним проєктом рішення пропонується продовжити приватизацію об’єкта малої 

приватизації, що підлягав приватизації у 2019 році відповідно до рішення двадцять 

п’ятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 19 липня 2019 року                    

№ 5-25/VII «Про включення нового об’єкту до Переліку об’єктів, які підлягають 

приватизації у 2019 році». 



Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

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 заяви Мисника Валерія 

Михайловича, Потапенко Лідії Миколаївни та додані до них матеріали, даним 

проєктом рішення пропонується: 1) внести зміни до пункту 13 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 Миснику Валерію Михайловичу 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 «Рекорд», а 

саме: «№ 217 пасовище» замінити на «№ 289 пасовище»; 2) внести зміни до пункту 

1 рішення тридцять сьомої сесії Рибинської сільської ради сьомого скликання від 

02 червня 2020 року «Про дозвіл на виготовлення документацій із землеустрою», 

яким надано дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

посвідчує право власності на земельну ділянку для ведення особистого селянського 

господарства Потапенко Лідії Миколаївні (зареєстрована за адресою с. Рибинськ, 

вул. Перемоги, буд. 43) орієнтовною площею 0,95 га, яка розташована за адресою: 

вул. Перемоги, буд. 43, с. Рибинськ Корюківського району Чернігівської області, 

виклавши його в новій редакції, а саме: «Надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для подальшої передачі її 

безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 

Потапенко Лідії Миколаївні площею орієнтовно 0,95 га, яка розташована в межах 

населеного пункту с. Рибинськ, Корюківський район, Чернігівська область». 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

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, та у 

зв’язку з об’єднанням земельних ділянок. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення 

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: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

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 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 

Заборського Євгенія Владиславовича та Тихоновської Наталії Сергіївни щодо неї 

особисто та її малолітньої дитини Тихоновського Олександра Валерійовича 

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 Заборського Є.В. щодо відведення земельної ділянки площею 

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

земельної ділянки, що розташована в адміністративних межах Корюківської міської 



ради (біля села Верхолісся) Корюківського району Чернігівської області - відкласти 

у зв’язку з необхідністю додаткового та детального її вивчення. 

2. Розгляд заяви Тихоновської Н.С. щодо відведення земельної ділянки 

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

рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 7422489200:07:000:2272, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, Корюківського 

району, Чернігівської області - відкласти у зв’язку з необхідністю додаткового та 

детального її вивчення. 

3. Розгляд заяви Тихоновської Н.С. щодо відведення земельної ділянки 

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

рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 7422489200:07:000:2272, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, Корюківського 

району, Чернігівської області її малолітній дитині Тихоновському Олександру 

Валерійовичу - відкласти у зв’язку з необхідністю додаткового та детального її 

вивчення. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала 

присутніх про те, що даним проєктом рішення пропонується дати дозвіл 

Корюківській  міській раді на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки сільськогосподарського призначення з кадастровим 

номером 7422488300:03:000:1119 загальною площею 60,2033 га, що перебуває у 

комунальній власності Корюківської міської теритоіальної громади в особі 

Корюківської міської ради Чернігівської області згідно Витягу з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно від 22.01.2021 року, номер запису про 

право власності 40278144. Земельна ділянка знаходиться в адміністративних межах 

Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) Корюківського району 

Чернігівської області. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по вісімнадцятому питанню порядку денного «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

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

розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель 



сільськогосподарського призначення комунальної власності, даним проєктом 

рішення пропонується затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації земель сільськогосподарського призначення комунальної власності 

загальною площею 3,4100 га, що розташована на території Корюківської міської 

ради за межами населеного пункту села Сядрине Корюківського району 

Чернігівської області. Цільове призначення – 01.17 земельні ділянки запасу 

(земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянами або 

юридичними особами). Кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1461. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення 

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: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення 

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, та для будівництва індивідуальних 

гаражів. 

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

на адресу сесії ради надійшло повідомлення від депутатки Корюківської міської 

ради восьмого скликання Батюк Тетяни Юріївни, яка повідомила, що даним 

проєктом пропонується затвердити проєкти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок передачу їх безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 



ділянка) їй особисто та її близьким особам – Батюку Роману Станіславовичу та 

Павленко Наталії Віталіївні. У зв’язку з цим та відповідно до ст.591 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» у неї наявний конфлікт інтересів і воня не 

буде приймати участі в голосуванні на пленарному засіданні сесії ради уразі 

спрямування даного проєкту рішення на її розгляд. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять першому 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 

заяви Томащук І.В. та доданих до неї документів, даним проєктом рішення 

пропонується затвердити документацію із землеустрою та передати у приватну 

власність заявниці земельну ділянку на території Брецького старостинського округу 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 
Слухали: по двадцять другому 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. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» більшістю голосів.  

 
Слухали: по двадцять третьому 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 та для індивідуального 

садівництва. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять четвертому 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 та для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять п’ятому 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: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять шостому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Охрамієвицького старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату 

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

розглянувши заяву Гончаренко Н.М. про передачу безоплатно у власність земельної 

ділянки та додані до неї матеріали, даним проєктом пропонується затвердити 

документацію із землеустрою та передати у приватну власність заявниці земельну 

ділянку на території Охрамієвицького старостинського округу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 



Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять сьомому 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 

розглянувши заяви Помаз Н.В. про передачу безоплатно у власність земельних 

ділянок та додані до них матеріали, даним проєктом пропонується затвердити 

документації із землеустрою та передати у приватну власність заявниці земельні 

ділянки на території Перелюбського старостинського округу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, та для 

ведення особистого селянського господарства. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять восьмому 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 будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, та для господарських будівель і споруд, та для ведення. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

земельних ділянок на території Рибинського старостинського округу» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

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

заяв фізичних осіб та доданих до них документів даним проєктом пропонується 

затвердити документації із землеустрою та передати у приватну власність даним 

громадянам земельні ділянки на території Рибинського старостинського округу для 

ведення особистого селянського господарства. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 



Слухали: по тридцятому питанню порядку денного «Про приватизацію земельних 

ділянок на території Рейментарівського старостинського округу» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

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

Романенко Н.Є. про передачу безоплатно у власність земельної ділянки та додані 

до неї матеріали, даним проєктом пропонується затвердити документацію із 

землеустрою та передати у приватну власність заявниці земельну ділянку на 

території Рейментарівського старостинського округу для ведення особистого 

селянського господарства. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

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 та для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

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. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

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

Тютюнницького старостинського округу» начальника відділу земельних ресурсів 

та комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, 

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



до них документів даним проєктом пропонується затвердити документації із 

землеустрою та передати у приватну власність даним громадянам земельні ділянки 

на території Тютюнницького старостинського округу для ведення особистого 

селянського господарства, та для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять четвертому питанню порядку денного «Про надання 

земельних ділянок в оренду (суборенду)» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, 

яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши звернення ПСП «Червоний 

Маяк» та додані до них матеріали, даним проєктом рішення пропонується: 1) 

затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості), які надаються в оренду                     

Приватному сільськогосподарському підприємству «Червоний Маяк» загальною 

площею 10,3022 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

рахунок земель невитребуваних земельних ділянок (паїв) на території Корюківської 

міської ради (за межами населеного пункту села Сядрине) Корюківського району 

Чернігівської області, та передати дані земельні ділянки в оренду терміном на 7 

років з річною орендною платою 10% від нормативної грошової оцінки цих 

земельних ділянок; 2) затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності для подальшої 

передачі її в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(КВЦПЗ 01.01.) Приватному сільськогосподарському підприємству «Червоний 

Маяк» загальною площею 22,0000 га, що розташована за адресою: вул. Шкільна, 

30Б, с. Стопилка, Корюківський район, Чернігівська область та передати дану 

земельну ділянку в оренду терміном на 49 років з річною орендною платою 10% від 

нормативної грошової оцінки цих земельних ділянок. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

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

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку» начальника відділу 

земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу 

Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки право оренди якої пропонується 

для продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку, даним проєктом рішення 



пропонується взяти затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки загальною площею 0,3500 га право оренди якої пропонується для продажу 

на конкурентних засадах (земельних торгах) для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку, яка розташована за адресою: м. Корюківка, 

вул. Франка, Корюківський район, Чернігівська область. Цільове призначення – 

02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. 

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови Кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:002:2057, та  зареєструвати право комунальної 

власночті за Корюківською міською територіальною громадою в особі 

Корюківської міської ради.  

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять шостому питанню порядку денного «Про проведення 

земельних торгів у формі аукціону на земельну ділянку несільськогосподарського 

призначення» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала 

присутніх про те, що з метою наповнення місцевого бюджету, даним проєктом 

рішення пропонується: 1) включити в перелік земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення комунальної власності, які виставляються 

на земельні торги окремим лотом земельну ділянку несільськогосподарського 

призначення комунальної власності для продажу права оренди на земельних торгах 

у формі аукціону площею 0,3500 га, цільове використання – для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку (02.03). Місце 

розташування: Чернігівська область, Корюківський район, м. Корюківка, вул. 

Франка. Кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:2057; 

встановити: стартовий розмір річної орендної плати 3 (три) % (відсотки) від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить 27753,60 грн, крок 

земельних торгів у розмірі 1 (один) % (відсоток) від стартового розміру річної 

орендної плати, що становить 277,54 грн, гарантійний внесок у розмірі 30 

(тридцять) % (відсотків) стартового розміру річної орендної плати, що становить 

8326,08 грн, гарантій внесок, сплачений переможцем земельних торгів, зарахувати 

до купівельної ціни, строк дії договору оренди землі 7 (сім) років або до завершення 

будівництва багатоквартирного житлового будинку; 2) взяти до відома звіт з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки вільної від забудови площею 1,3000 

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

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що 

знаходиться за адресою: Чернігівська область, м. Корюківка, провулок Вокзальний, 

26 Б, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:001:1586, право 



власності якої пропонується для продажу на земельних торгах у формі аукціону. 

Ринкова вартість земельної ділянки визначена у сумі 545 143,00 грн (п’ятсот сорок 

п’ять тисяч сто сорок три гривні 00 коп.), включити в перелік дану земельну ділянку 

несільськогосподарського призначення комунальної власності для продажу права 

власності на земельних торгах у формі аукціону, встановити: стартову ціну продажу 

земельної ділянки в розмірі 558 771,58 грн, крок земельних торгів щодо продажу 

земельної ділянки на аукціоні в розмірі 5 відсотків від стартової ціни продажу 

земельної ділянки, що становить 27 938,58 грн, гарантійний внесок у розмірі 30 

відсотків стартової ціни продажу земельної ділянки, що становить 167 631,47 грн, 

продати у власність земельну ділянку вільну від забудови на земельних торгах у 

формі аукціону, що розташована за адресою: Чернігівська область, м. Корюківка, 

провулок Вокзальний, 26 Б, площею 1,3000 га, забезпечити організацію та 

проведення земельних торгів у формі аукціону з набуття права власності на 

земельну ділянку та оформлення договору купівлі-продажу земельної ділянки з 

переможцем аукціону, гарантій внесок, сплачений переможцем, зарахувати до 

купівельної ціни, власнику земельної ділянки виконувати обов’язки згідно з 

вимогами статті 91 Земельного кодексу України, витрати по укладенню договору 

купівлі-продажу земельної ділянки покласти на переможця торгів. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять сьомому питанню порядку денного «Про затвердження 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки право оренди якої 

пропонується для продажу 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 

розглянувши проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки право оренди 

якої пропонується для продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, даним проєктом рішення 

пропонуєтьсязатвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, право оренди якої 

пропонується для продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) зі зміною 

цільового призначення із 16.00 земель запасу (земельні ділянки кожної категорії 

земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним 

особам) на 01.01 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

Загальна площа земельної ділянки становить 11,2694 га. Земельна ділянка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів) Корюківського району Чернігівської області. Кадастровий 

номер земельної ділянки 7422480500:04:000:0864.  



Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять восьмому питанню порядку денного «Про проведення 

земельних торгів у формі аукціону на земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення» 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 включити в перелік земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, які виставляються на 

земельні торги окремими лотами, земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для продажу права оренди на земельних торгах 

у формі аукціону в кількості 15 ділянок. Встановити: стартовий розмір річної 

орендної плати 10 (десять) % (відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки, урок земельних торгів у розмірі 10 (десять) % (відсотків) від стартового 

розміру річної орендної плати, гарантійний внесок у розмірі 30 (тридцять) % 

(відсотків) стартового розміру річної орендної плати, гарантій внесок, сплачений 

переможцем земельних торгів, зарахувати до купівельної ціни, строк дії договору 

оренди землі 7 (сім) років. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок» начальника відділу 

земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу 

Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши заяву 

Мальчевського Віктора Анатолійовича, АТ «Слов’янські шпалери - КФТП» та 

додані до них матеріали, даним проєктом рішення пропонується: 1) дати дозвіл на 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0284 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:0700, що розташована по 

вул. Шевченка, 52 в м. Корюківка Корюківського району Чернігівської області, 

цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель кредитно-

фінансових установ, (КВЦПЗ 03.09), на якій розташоване нежитлове приміщення - 

об’єкт торгівлі, що належить Мальчевському Віктору Анатолійовичу на праві 

приватної власності, для подальшого придбання її у власність; 2) дати дозвіл на 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності 

площею 22,1416 га, кадастровий номер земельної ділянки 7422482000:06:001:0163, 

що знаходиться в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 



населеного пункту міста Корюківка) Корюківського району Чернігівської області, 

цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості, (КВЦПЗ 11.02), на якій розташовані нежитлові будівлі, що належать 

Приватному акціонерному товариству «Слов’янські шпалери - КФТП» на праві 

приватної власності, для подальшого придбання її у власність. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сороковому питанню порядку денного «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок комунальної 

власності» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала 

присутніх про те, що розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо 

об’єднання земельних ділянок комунальної власності, що перебувають у 

користування (на умовах оренди) в АТ «Слов’янські шпалери - КФТП», даним 

проєктом рішення пропонується затвердити технічну документацію із землеустрою 

щодо об’єднання земельних ділянок несільськогосподарського призначення 

комунальної власності з наступними кадастровими номерами 

7422410100:04:006:0067 площею 6,7837 га, 7422410100:04:074:0006 площею 2,6142 

га, 7422482000:06:001:0069 площею 5,8922 га, 7422482000:06:001:0039 площею 

6,3874 га, 7422410100:01:003:1192 площею 0,4641 га, що перебувають в 

користуванні (на умовах оренди) у Приватного акціонерного товариства 

«Слов’янські шпалери - КФТП», цільове призначення - для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

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

розташовані в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту міста Корюківка) Корюківського району Чернігівської області, 

та зареєструвати право комунальної власності за Корюківською міською 

територіальною громадою в особі Корюківської міської ради на новоутворену 

ділянку площею 22,1416 га, кадастровий номер земельної ділянки 

7422482000:06:01:0163. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сорок першому питанню порядку денного «Про розроблення 

детального плану території для будівництва конюшень та будинку конюха» 

начальника Відділу архітектури та житлово-комунального господарства – головний 

архітектор Корюківської міської ради Лихотинську Лілію Анатоліївну, яка 

проінформувала присутніх про те, що з метою визначення планувальної організації, 



функціонального призначення, просторової композиції та параметрів забудови 

земельних ділянок та врахування інтересів Корюківської міської територіальної 

громади, даним проєктом рішення пропонується замовити розроблення Детального 

плану території для будівництва конюшень та будинку конюха за межами міста 

Корюківка Корюківської територіальної громади Корюківського району 

Чернігівської області орієнтовною площею 4,00 га. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 
Слухали: по сорок другому питанню порядку денного «Про затвердження 

детального плану території» начальника Відділу архітектури та житлово-

комунального господарства – головний архітектор Корюківської міської ради 

Лихотинську Лілію Анатоліївну, яка проінформувала присутніх про те, що 

відповідно до ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

ст. 12 Закону України «Про основи містобудування», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та 

зміст детального плану території», розглянувши містобудівну документацію 

«Детальний план території орієнтовною площею 8 га по вул. Садова в м. Корюківка 

Чернігівської області для уточнення рішень генерального плану населеного 

пункту», розроблений ПП фірма «Майстерня архітектора Травки В.А.», взявши до 

уваги протокол громадських слухань щодо врахування громадських та приватних 

інтересів під час розгляду пропозицій громадськості при розгляді містобудівної 

документації від 20.07.2021 року та рекомендації обласної архітектурно-

містобудівної ради при Управлінні містобудування та архітектури Чернігівської 

обласної державної адміністрації, даним проєктом рішення пропонується 

затвердити містобудівну документацію «Детальний план території орієнтовною 

площею 8 га по вул. Садова в м. Корюківка Чернігівської області для уточнення 

рішень генерального плану населеного пункту», та визначити, що «Детальний план 

території орієнтовною площею 8 га по вул. Садова в м. Корюківка Чернігівської 

області для уточнення рішень генерального плану населеного пункту» є 

невід’ємною складовою частиною містобудівної документації генерального плану 

міста Корюківка. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сорок третьому питанню порядку денного «Про внесення змін до 

установчих документів» начальника юридичного відділу – державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенка Івана Олександровича, який 

проінформував присутніх про те, що розглянувши клопотання Корюківської ЖЕК, 

даним проєктом рішення пропонується визначити статутний капітал Корюківської 

житлово-експлуатаційної контори у розмірі 2 272 830,23 грн (два мільйони двісті 



сімдесят дві тисячі вісімсот тридцять гривень 23 копійки), затвердити статут 

підприємства з даними змінами, керівнику підприємства здійснити відповідну 

державну реєстрацію змін. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сорок четвертому питанню порядку денного «Про орієнтовний план 

роботи міської ради на 2022 рік» секретаря міської ради Плющ Анастасію 

Вікторівну, яка проінформувала присутніх про те, що даним проєктом рішення 

пропонується затвердити орієнтовний план роботи міської ради на 2022 рік. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сорок п’ятому 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 та 

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

та штатної чисельності виконавчого апарату та 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 Корюківської міської ради. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сорок шостому питанню порядку денного «Про порядок забезпечення 

організаторами заходів харчуванням за рахунок коштів міського бюджету» 

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

Наумчик Ірину Володимирівну, яка проінформувала присутніх про те, що 

відповідно до рішення колегії Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 12.01.2022 року № 01 «Про затвердження норм 

витрат на проведення мистецьких, інтелектуальних, творчих конкурсів, олімпіад, 

конкурсів МАН, спортивних змагань та турнірів міських, районних, обласних та 

Всеукраїнських рівнів», постанов Кабінету Міністрів України від 18.09.2013 року 

№ 689 «Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів 



державного та міжнародного рівнів» (зі змінами), наказів Міністерства молоді та 

спорту України від 09.02.2018 року № 617 «Про затвердження Положення про 

порядок організації проведення офіційних спортивних змагань і навчально-

тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників», з метою 

соціального захисту спортсменів, тренерів та інших учасників міських, обласних та 

всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, враховуючи 

рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 24.01.2022 року № 33, 

даним проєктом рішення пропонується затвердити Порядок забезпеченням 

харчуванням учасників мистецьких, інтелектуальних, творчих конкурсів, олімпіад, 

конкурсів МАН, спортивних змагань та турнірів міських, районних, обласних та 

Всеукраїнських рівнів за рахунок коштів бюджету Корюківської міської 

територіальної громади. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

 

Головуючий на спільному засіданні  

постійних комісій міської ради  

(секретар міської ради)                     Анастасія ПЛЮЩ 


