
ПРОТОКОЛ  

засідання п’ятнадцятої чергової сесії  

Корюківської міської ради восьмого скликання 

 

Дата: 29 вересня 2022 року 

Час: 10.00 год. – 10.40 год. 

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

Корюківської міської ради. 

 

Сесію відкриває і веде Корюківський міський голова Ахмедов Ратан 

Ратанович. 

Всього до міської ради обрано 26 депутатів.  

На п’ятнадцяту чергову сесію Корюківської міської ради восьмого 

скликання з’явилися і зареєструвалися міський голова та 18 депутатів (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 

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 

Бабич Вікторія Сергіївна, головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила 

Михайлівна, начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради Наумчик Ірина Володимирівна, начальник 

загального відділу виконавчого апарату міської ради Лимаренко Ніна Петрівна, 

начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер 

виконавчого апарату міської ради Кожема Оксана Миколаївна, начальник 

Відділу архітектури та житлово-комунального господарства – головний 

архітектор Корюківської міської ради Лихотинська Лілія Анатоліївна, 

начальник. 

 

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович оголошує про відкриття сесії о 

10 год. 00 хв.. 

 

/Лунає Державний Гімн України/ 

 

Порядок денний: 

 

1. Про звіт про виконання бюджету Корюківської міської територіальної 

громади за І півріччя 2022 року. 



Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

2. Про затвердження програм. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

3. Про внесення змін до рішення дев’ятої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання «Про затвердження Стратегії сталого розвитку 

Корюківської міської територіальної громади на 2021-2029 роки». 

Інформує: начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму 

виконавчого апарату міської ради Кукуюк Оксана Леонідівна. 

 

4. Про внесення змін до рішення дев’ятої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання «Про затвердження Положення про уповноважену особу 

Корюківської міської ради». 

Інформує: начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму 

виконавчого апарату міської ради Кукуюк Оксана Леонідівна. 

 

5. Про прийняття відумерлої спадщини у комунальну власність Корюківської 

міської територіальної громади. 

Інформує: начальник юридичного відділу – державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради Бабич Вікторія Сергіївна. 

 

6. Про надання згоди на прийняття та прийняття майна у комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

7. Про передачу майна міської комунальної власності. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

8. Про оренду майна міської комунальної власності. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

9. Про списання майна міської комунальної власності. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

10. 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. 

 



11. 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. 

 

12. 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. 

 

13. Про затвердження технічних документацій з нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

14. Про затвердження документації із землеустрою щодо оформлення 

комунальної власності. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

15. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

цільове призначення якої змінюється. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

18. Про внесення змін до діючих договорів оренди земельних ділянок 

комунальної власності. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

19. Про видачу дозволів на спеціальне використання природних ресурсів. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 



20. 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. 

 

21. Про затвердження на посаду.  

Інформує: начальник загального відділу виконавчого апарату міської ради 

Лимаренко Ніна Петрівна. 

 

22. Про затвердження Переліку адміністративних послуг. 

Інформує: начальник відділу надання адміністративних послуг Олійник 

Світлана Олександрівна. 

 

23. Про внесення змін до рішення міської ради та проведення повторних 

громадських слухань. 

Інформує: начальник відділу архітектури та житлово-комунального 

господарства – головний архітектор Корюківської міської ради Лихотинська 

Лілія Анатоліївна. 

 

24. Про внесення змін до установчих документів. 

Інформує: секретар міської ради Плющ Анастасія Вікторівна. 

 

25. Про затвердження рішень виконавчого комітету Корюківської міської ради. 

Інформує: секретар міської ради Плющ Анастасія Вікторівна. 

 

26. Про надання згоди на отримання кредиту та передачу в заставу грошових 

коштів. 

Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 

 

27. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення на 

території Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

РІЗНЕ. 

 

Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем вноситься пропозиція 

проголосувати за запропонований ним порядок денний. Голосування 

проводиться за допомогою СЕГ «Mobile-Rada». 

Порядок денний пленарного засідання сесії приймається одноголосно (за - 

19, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 0). 

 

Міським головою Ахмедовим Ратаном Ратановичем пропонується 

затвердити регламент роботи пленарного засідання сесії: для інформації по 

питаннях порядку денного до 10 хвилин, для виступів до 5 хвилин, для 



повторних виступів до 3 хвилин. Для розгляду питання РІЗНЕ до 30 хв. 

Перерву зробити через 2 години роботи на 10 хвилин (при необхідності). 

Від депутатів пропозицій до зміни регламенту роботи сесії не надійшло. 

Голосування проводиться за допомогою СЕГ «Mobile-Rada». 

Регламент роботи сесії приймається одноголосно (за - 19, проти - 0, 

утримався - 0, не голосував - 0). 

 

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’ятнадцятої чергової сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання, пропонується головою 

лічильної комісії обрати Савицького Андрія Олександровича, секретарем 

лічильної комісії Погребну Валентину Андріївну. 

 Від депутатів пропозицій, змін, зауважень щодо складу комісії не 

надійшло. 

Пропозиція міського голови Ахмедова Ратана Ратановича щодо лічильної 

комісії у складі голови лічильної Савицького Андрія Олександровича, 

секретаря лічильної комісії Погребної Валентини Андріївни підтримано 

одноголосно (за - 19, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 0). 

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович запропонував лічильній комісії 

приступити до виконання своїх обов’язків відповідно до Регламенту. 

 

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

бюджету Корюківської міської територіальної громади за І півріччя 2022 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 бюджету Корюківської міської 

територіальної громади за І півріччя 2022 року» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по другому питанню порядку денного «Про затвердження 

програм» 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 затвердження програм» приймається більшістю 

голосів (за - 18, проти - 1, утримався - 0, не голосував - 0) (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

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

рішення дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання «Про 

затвердження Стратегії сталого розвитку Корюківської міської територіальної 



громади на 2021-2029 роки»» начальника відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму виконавчого апарату міської ради Кукуюк Оксану 

Леонідівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Стратегії 

сталого розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2021-2029 

роки»» приймається більшістю голосів (за - 17, проти - 0, утримався - 1, не 

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

 

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

рішення дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання «Про 

затвердження Положення про уповноважену особу Корюківської міської 

ради»» начальника відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму 

виконавчого апарату міської ради Кукуюк Оксану Леонідівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Положення 

про уповноважену особу Корюківської міської ради»» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

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

спадщини у комунальну власність Корюківської міської територіальної 

громади» начальника юридичного відділу – державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради Бабич Вікторію Сергіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про прийняття відумерлої спадщини у комунальну 

власність Корюківської міської територіальної громади» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по шостому питанню порядку денного «Про надання згоди на 

прийняття та прийняття майна у комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіну Людмилу 

Михайлівну. 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович, який повідомив 

депутатів про те, що враховуючи Договір дарування гуманітарної допомоги № 

2022/08/08/U25-Koriukiwska та акт приймання передачі від 29.08.2022 року, 

укладені між Фондом Міжнародної Солідарності та Корюківською міською 

радою, акт приймання–передачі майна від 14.09.2022 року, укладений між 

громадською організацією «Соціально – реабілітаційне об’єднання інвалідів та 

людей з особливими потребами «ДАНА-ЦЕНТР» та Корюківською міською 



радою, пропонується внести поправку в проєкт рішення, а саме доповнити його 

пунктами такого змісту: 

«5. Надати згоду на прийняття та безоплатно прийняти від Фонду Міжнародної 

Солідарності у комунальну власність Корюківської міської територіальної 

громади та на баланс Корюківськхї міської ради матеріальні цінності згідно 

переліку, що додається. 

6. Надати згоду на прийняття та безоплатно прийняти від громадської 

організацієї «Соціально – реабілітаційне об’єднання інвалідів та людей з 

особливими потребами «ДАНА-ЦЕНТР» у комунальну власність Корюківської 

міської територіальної громади та на баланс Корюківськхї міської ради 

дизельний генератор ARMAK AYDJ-22KVA 230/400 В 16 kW вартістю 

265 990,50 грн (двісті шістдесят п’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто гривень 50 

коп.).»,  

та доповнити відповідним додатком з переліком майна, що приймається у 

комунальну власність Корюківської міської територіальної громади. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: поправки до проєкту рішення, що були запропоновані міським 

головою Ахмедовим Р.Р. приймаються одноголосно.  

Інших змін та поправок до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання згоди на прийняття та прийняття майна у 

комунальну власність Корюківської міської територіальної громади» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сьомому питанню порядку денного «Про передачу майна 

міської комунальної власності» головного спеціаліста відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіну 

Людмилу Михайлівну. 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович, який повідомив 

депутатів про те, що до проєкту рішення пропонується внести наступні 

поправки: 

1) пункт перший проєкту рішення щодо передачі з балансу Комунальному 

некомерційному підприємству «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради на баланс та в господарське відання Комунальному 

підприємству «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради транспортний 

засіб – автомобіль FIAT DUCADO, державний номер СВ 4937 СС, 2006 року 

випуску, первісною балансової вартістю 133200,00 грн (сто тридцять три тисячі 

двісті гривень 00 коп.), знос 100% виключити; 

2) проєкт рішення доповнити пунктами наступного змісту: 

« 1. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс, в господарське 

відання та до статутного капіталу Комунальному підприємству 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради частину будівлі котельні, 

площею 223,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Чернігівська область, 

Корюківський район, місто Корюківка, вулиця Шевченка, 99, первісною 



балансовою вартістю 190 891,56 грн (сто дев’яносто тисяч вісімсот дев’яносто 

одна гривня 56 коп.) матеріальні цінності згідно додатку 1 до даного рішення.» 

2. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс та в оперативне 

управління Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради приміщення площею 146,7 кв.м., що знаходиться за адресою: Чернігівська 

область, Корюківський район, місто Корюківка, вулиця Бульварна, будинок 13, 

первісною балансовою вартістю 71 740,00 грн (сімдесят одна тисяча сімсот 

сорок гривень 00 коп.), знос 100%... 

…4. Передати з балансу Комунального некомерційного підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради на 

баланс Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради 

шини HANKOOK в кількості дві штуки загальною балансовою вартістю 

3 350,00 грн (три тисячі триста п’ятдесят гривень 00 коп.), шини RUNWAY в 

кількості дві штуки загальною балансової вартістю 2 540,00 грн (дві тисячі 

п’ятсот сорок гривень 00 коп.) та автошину бувшого використання в кількості 

одна штука… 

…8. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс та до статутного 

капіталу Комунальному підприємству «Убідьське» Корюківської міської ради 

матеріальні цінності в кількості 101 одиниця загальною вартістю 530 627,00 грн 

(п’ятсот тридцять тисяч шістсот двадцять сім гривень 00 коп.), згідно додатку 2 

до даного рішення. 

9.  Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс, в господарське 

відання та до статутного капіталу Комунальному підприємству «Благоустрій» 

Корюківської міської ради теплогенератор модульний транспортабельний ТМ-

Т-200 «OVK-KZOT»-K-200 первісною балансової вартістю 1 135 000,00 грн 

(один мільйон сто тридцять п’ять тисяч гривень 00 коп.) та димові труби для 

модульного теплогенератора транспортабельного ТМ-Т-200 «OVK-KZOT»-K-

200 первісною балансової вартістю 95 300,00 грн (дев’яносто п’ять тисяч триста 

гривень 00 коп.)»…; 

3) доповнити проєкт відповідними додатками з переліком майна, що 

передається з балансу Корюківської міської ради на баланс Комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради та що 

передається з балансу Корюківської міської ради на баланс та до статутного 

капіталу Комунального підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: поправки до проєкту рішення, що були запропоновані міським 

головою Ахмедовим Р.Р. приймаються одноголосно.  

Інших змін та поправок до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про передачу майна міської комунальної власності» 

приймається більшістю голосів (за - 18, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 

1) (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по восьмому питанню порядку денного «Про оренду майна 

міської комунальної власності» головного спеціаліста відділу земельних 



ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіну 

Людмилу Михайлівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про оренду майна міської комунальної власності» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по дев’ятому питанню порядку денного «Про списання майна 

міської комунальної власності» головного спеціаліста відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіну 

Людмилу Михайлівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про списання майна міської комунальної власності» 

приймається більшістю голосів (за - 18, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 

1) (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

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

деяких рішень міської ради із земельних питань» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу 

Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

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

земельних питань» приймається одноголосно (рішення, результати поіменного 

голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по одинадцятому питанню порядку денного «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

(паю)» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про дозвіл на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) земельної частки (паю)» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по дванадцятому питанню порядку денного «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

ради Скибу Тетяну Віталіївну. 



ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) земельної частки (паю)» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по тринадцятому питанню порядку денного «Про затвердження 

технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель населених 

пунктів Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження технічних документацій з 

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Корюківської міської 

ради Корюківського району Чернігівської області» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по чотирнадцятому питанню порядку денного «Про затвердження 

документації із землеустрою щодо оформлення комунальної власності» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження документації із землеустрою щодо 

оформлення комунальної власності» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по п’ятнадцятому питанню порядку денного «Про затвердження 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення 

якої змінюється» начальника відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИСТУПИЛИ: депутат Корюківської міської ради восьмого скликання 

Станіславський Максим Ігорович, який повідомив про конфлікт інтересів та 

зачитав відповідне повідомлення, так як даним рішенням пропонується 

затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове 

призначення якої змінюється, а  саме земельної ділянки, що перебуває у його 

приватній власності. У зв’язку з цим та відповідно до ст.591 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» у нього наявний конфлікт інтересів і 

він не прийматиме участь у голосуванні (повідомлення додаються). 

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 цільове призначення якої змінюється» 



приймається більшістю голосів (за - 18, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 

1) (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по шістнадцятому питанню порядку денного «Про надання 

земельних ділянок в оренду (суборенду)» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу 

Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися. 

ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання земельних ділянок в оренду (суборенду)» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по сімнадцятому 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. 

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 вісімнадцятому питанню порядку денного «Про внесення змін 

до діючих договорів оренди земельних ділянок комунальної власності» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до діючих договорів оренди 

земельних ділянок комунальної власності» приймається одноголосно (рішення, 

результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по дев’ятнадцятому питанню порядку денного «Про видачу 

дозволів на спеціальне використання природних ресурсів» начальника відділу 

земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради 

Скибу Тетяну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про видачу дозволів на спеціальне використання 

природних ресурсів» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцятому 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. 

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 на території Корюківської міської ради» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцять першому питанню порядку денного «Про 

затвердження на посаду» начальника загального відділу виконавчого апарату 

міської ради Лимаренко Ніну Петрівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження на посаду» приймається 

одноголосно (рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцять другому питанню порядку денного «Про 

затвердження Переліку адміністративних послуг» начальника відділу надання 

адміністративних послуг виконавчого апарату міської ради Олійник Світлану 

Олександрівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження Переліку адміністративних послуг» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцять третьому питанню порядку денного «Про внесення 

змін до рішення міської ради та проведення повторних громадських слухань» 

начальника відділу архітектури та житлово-комунального господарства – 

головного архітектора Корюківської міської ради Лихотинську Лілію 

Анатоліївну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до рішення міської ради та 

проведення повторних громадських слухань» приймається одноголосно 

(рішення, результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцять четвертому питанню порядку денного «Про внесення 

змін до установчих документів» секретаря міської ради Плющ Анастасію 

Вікторівну. 

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 двадцять п’ятому питанню порядку денного «Про 

затвердження рішень виконавчого комітету Корюківської міської ради» 

секретаря міської ради Плющ Анастасію Вікторівну. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження рішень виконавчого комітету 

Корюківської міської ради» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцять шостому питанню порядку денного «Про надання 

згоди на отримання кредиту та передачу в заставу грошових коштів» 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 згоди на отримання кредиту та передачу 

в заставу грошових коштів» приймається одноголосно (рішення, результати 

поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: по двадцять сьомому питанню порядку денного «Про продаж 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення на території 

Корюківської міської ради» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну, яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши звіт з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки даним рішенням пропонується 

взяти до відома звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, на якій знаходиться нерухоме майно, 

що належить Мальчевському Віктору Анатолійовичу на праві приватної 

власності. Земельна ділянка розташована за адресою: вулиця Шевченка, 52,     

м. Корюківка Корюківського району Чернігівської області, кадастровий номер 

земельної ділянки: 7422410100:01:002:0700, площею 0,0284 га, цільове 

використання – для будівництва та обслуговування будівель кредитно-

фінансових установ (КВЦПЗ 03.09). Звітом з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки встановлена ринкова вартість земельної ділянки в розмірі 

32 985,00 грн (тридцять дві тисячі дев’ятсот вісімдесят п’ять гривень 00 коп.) 

без урахування ПДВ. Визначити ціну продажу земельної ділянки, вказаної в 

пункті 1 даного рішення, у сумі 34 634,25 грн (тридцять чотири тисячі шістсот 

тридцять чотири гривні 25 коп.) без урахування ПДВ. Продати земельну 

ділянку, вказану в пункті 1 даного рішення, за 34 634,25 грн (тридцять чотири 

тисячі шістсот тридцять чотири гривні 25 коп.) без урахування ПДВ. 

Встановити авансовим внеском кошти в сумі 800,00 грн (вісімсот гривень 00 

коп.), що сплачені Мальчевським Віктором Анатолійовичем відповідно до 

договору від 20.09.2022 року № 1/2022 на рахунок Корюківської міської ради, в 

рахунок оплати ціни земельної ділянки площею 0,0284 га, що розташована за 



адресою: вулиця Шевченка, 52, м. Корюківка Корюківського району 

Чернігівської області. Встановити, що залишок коштів у розмірі 33 834,25 грн 

(тридцять три тисячі вісімсот тридцять чотири гривні 25 коп.) від загальної 

вартості земельної ділянки повинні бути сплачені Мальчевським Віктором 

Анатолійовичем до укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, що 

зараховуються до міського бюджету. Кошти від продажу земельної ділянки 

зараховуються на розрахунковий рахунок № 

UA038999980314131941000025639, отримувач: ГУК у Черніг. обл/тг 

м.Корюків/33010100, банк: Казначейство України (ел.адм.подат.), код 

37972475. Уповноважити міського голову Ахмедова Ратана Ратановича (а у разі 

його відсутності - секретаря міської ради Плющ Анастасію Вікторівну) укласти 

та підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки з Мальчевським 

Віктором Анатолійовичем. Усі витрати по даному договору покласти на 

Мальчевського Віктора Анатолійовича. Повний розрахунок Мальчевським 

Віктором Анатолійовичем за придбання земельної ділянки повинен бути 

підтверджений довідкою Корюківської міської ради про зарахування до 

місцевого бюджету всієї суми коштів. Припинити дію договору оренди 

земельної ділянки від 15.12.2022 р. з Мальчевським Віктором Анатолійовичем з 

дня укладання договору купівлі – продажу земельної ділянки, що розташована 

за адресою: вулиця Шевченка, 52, м. Корюківка Корюківського району 

Чернігівської області, площею 0,0284 га. 

ВИРІШИЛИ: проєкт рішення приймається за основу одноголосно. Зміни та 

поправки до проєкту рішення депутатами не вносилися.  

ВИРІШИЛИ: рішення «Про продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення на території Корюківської міської ради» 

приймається одноголосно (рішення, результати поіменного голосування 

додаються). 

 

По питанню РІЗНЕ виступили: 

Міський голова Ахмедов Ратан Ратанович, який проінформував депутатів про 

те, що Районне комунальне спеціалізоване підприємство «Корюківкаліс» на 

сьогдні набирає обертів у своїй господарській діяльності. А саме: має намір 

придбати нову сучасну техніку, оформити на праві постійного користуання 

землі лісовго фонду нашої громади. Все це дасть змогу даному підприємству 

ефективно і стабільно працювати, та давати відповідні позитинві надходження 

до нашого бюджету. 

Також міський голова зауважив, що таких потужностей підприємства вистачить 

і для використання вільних земель лісового фонду сусідніх громад. 

З даною вже було проведено зустріч з міським головою Семенівської громади, 

за результатами якої отримав попередньо згоду на укладення всіх необхідних 

документів та проведення відповідних процедур щодо отримання в оренду їх 

земель лісового фонду. 



Враховуючи дану попередню домовленість, міський голова звернувся до 

депутатів з проханням погодити текст звернення, а саме: 

«Вельмишановне панство! 

Даним листом висловлюємо вам свою повагу та звертаємось про наступне. 

На території Корюківської громади діє Районне комунальне спеціалізоване 

лісогосподарське підприємство «Корюківкаліс» (далі - РКСЛП 

«Корюківкаліс»). Дане підприємство є одним з найбільших платників податків 

громади та одним з найбільших роботодавців. За результатами 2021 року 

підприємство отримало майже 11 млн.грн чистого прибутку, сплатило понад 

4,5 млн.грн податків до бюджетів Корюківської та Холминської територіальних 

громад. 

В користуванні підприємства є майже 10,6 тис.га земель лісового фонду, 

щорічно підприємство заліснює понад 100 га, що становить 105-110% 

відновлення. Наступного року за рахунок земель комунальної власності 

Корюківської міської територіпльної громади загальний лісовий фонд 

підприємства збільшиться до 16,2 тис.га., а у 2029 році ще на 0,9 тис.га. 

Підприємство має всі необхідні ліцензії та дозволи, кваліфікований 

персонал, матеріально-технічну базу, що дозволяє вчасно виплачувати 

заробітну плату, забезпечувати бюджетні установи та населення необхідним 

паливом, а переробників лісу ресурсом. 

Пропонуємо вам на партнерських засадах утворити на території 

Семенівщини відокремлений підрозділ РКСЛП «Корюківкаліс», залучивши для 

цього заліснені безхазяйні земельні ділянки комунальної власності без зміни 

власника цих ділянок.  

Для цього Корюківська міська рада та Семенівська міська рада мають 

розробити та схвалити відповідний договір про співробітництво та 

зареєструвати його в установленому Законом порядку. Даний договір буде 

юридичним документом обов’язковим до виконанням обома сторонами. 

Для розробки договору пропонуємо створити спільну робочу групу до якої 

залучити представників зацікавлених сторін та фахівців галузі. 

Корюківська міська рада даним зверненням декларує наступні наміри: 

- зареєструвати на території Семенівської громади Семенівське лісництво 

РКСЛП «Корюківкаліс» як відокремлений підрозділ відповідно до Податкового 

Кодексу України; 

- внести до договору та статуту РКСЛП «Корюківкаліс» норму про 

затвердження штатного розпису та призначення керівника Семенівського 

лісництва з обов’язковим попереднім схваленням виконавчим комітетом 

Семенівської міської ради; 

- внести до договору норму про відрахування частини податку на прибуток 

та частки прибутку підприємства до Семенівського міського бюджету в сумі 

пропорційно обсягу виготовленої продукції на відповідній території; 

- на паритетних (рівних) умовах здійснити початкові інвестиції (закупівлю 

необхідної техніки та обладнання) пов’язаних з утворенням Семенівського 

лісництва РКСЛП «Корюківкаліс». 



Таким чином Семенівська громада отримає нового роботодавця та 

платника податків, узаконить і захистить наявні заліснені землі та збереже 

місцевий бюджет від втрат пов’язаних з незаконними рубками, зможе 

безпосередньо вирішувати питання забезпечення ресурсурсами та паливом 

місцевих споживачів, а РКСЛП «Корюківкаліс» збільшить обсяги виробництва 

продукції, що дозволить отримувати більше прибутку в інтересах Семенівської 

і Корюківської громад.  

Європейська практика показує, що співробітництво громад на договірних 

основах є найбільш ефективним методом взаємодії територіальних громад. 

Враховуючи вищевикладене, просимо здійснити комплекс заходів щодо 

розробки, схвалення та імплементації відповідного договору про 

співробітництво між нашим територіальними громадами, що дозволить 

розпочати його практичну реалізацію вже у 2024 році. 

 

Слава Україні!». 

 

Виступили голови постійних комісій Корюківської міської ради восьмого 

скликання Бабич Сергій Володимирович та Олійник Світлана Олександрівна, 

які пітримали таку пропозицію та погодили текст звернення. 

 

Всі питання порядку денного п’ятнадцятої чергової сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання розглянуто. 

 

Сесія оголошується закритою о 10 год. 40 хв.  

 

/Лунає Державний Гімн України/ 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 


