
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: 27 вересня 2022 року 

Час: 11.00 год. - 12.20 год. 

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

міської ради. 

 

Присутні:   Абинашний В’ячеслав Іванович  

Бабич Сергій Володимирович 

Колобашкіна Наталія Миколаївна 

Купрієнко Леонід Миколайович 

Левченко Олександр Григорович 

Милейко Сергій Олександрович 

Михліна Юлія Василівна 

Мостович Олег Сергійович  

Олійник Світлана Олександрівна 

Пивовар Сергій Григорович 

Пінченко Валентина Василівна 

Погребна Валентина Андріївна  

Погребняк Петро Петрович 

Савицький Андрій Олександрович 

Станіславський Максим Ігорович 

Тарасенко Василь Олексійович 

Титенко Ірина Євгенівна 

 

Відсутні:     Батюк Тетяна Юріївна  

Земляний Олег Васильович  

Карасьов Юрій Валентинович 

Лещенко Світлана Віталіївна 

Науменко Олександр Дмитрович 

Наумовець Маргарита Василівна  

Полубень Володимир Володимирович  

Шматок Микола Іванович 

 



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

Анастасія Вікторівна, перший заступник міського голови Савченко Олександр 

Миколайович, 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 відділу бухгалтерського обліку та звітності – 

головний бухгалтер виконавчого апарату міської ради Кожема Оксана Миколаївна, 

начальник загального відділу виконавчого апарату міської ради Лимаренко Ніна 

Петрівна, начальник Відділу архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства Корюківської міської ради – головний архітектор 

Лихотинська Лілія Анатоліївна. 

  

Відповідно до ст. 95 Регламенту роботи Корюківської міської ради восьмого 

скликання, якщо одночасно проводиться спільне засідання двох постійних комісій 

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

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

депутатів. 

За спільною пропозицією голів постійних комісій міської ради вести спільне 

засідання доручено секретарю міської ради Плющ Анастасії Вікторівні.  

Пропозиція голів постійних комісій міської ради підтримана одноголосно.  

 

Головуючим на спільному засіданні постійних комісій Плющ Анастасією 

Вікторівною запропоновано наступний порядок денний, а саме: 

 

 

Порядок денний: 

 

 

1. Про звіт про виконання 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. 

 

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

роботи спільного засідання постійних комісій міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

Корюківської міської територіальної громади за І півріччя 2022 року» начальника 

Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну, яка 

проінформувала присутніх про те, що за підсумками І півріччя 2022 року до 

загального фонду бюджету Корюківської міської територіальної громади надійшло 



власних доходів (без урахування трансфертів) 80825,8 тис. грн, що складає 95,6% 

до призначень звітного періоду (-3729,9т.грн.).  

Податку на доходи фізичних осіб надійшло 58113,9 тис.грн або 101,9% до 

призначень звітного періоду. Питома вага ПДФО у власних доходах складає 71,9%.  

Рентної плати за використання природних ресурсів надійшло в сумі 3493,9 

тис.грн, що становить 91,7% до річних призначень.  

Виконання акцизного податку (з підакцизних товарів і пального) становить 

45,1% призначень звітного періоду, надійшло 2001,1 тис.грн. На низький рівень 

виконання вплинуло зміни в законодавстві в частині встановлення нульової ставки 

на паливо-мастильну продукцію на період дії воєнного стану, періодичну заборону 

продажу алкогольних напоїв, тимчасова відсутність логістики унеможливила 

безперервний продаж тютюнових виробів.  

По результатам І півріччя 2022 року місцевих  податків і зборів надійшло в 

сумі 14676,5 тис.грн., виконання склало 80,2%. На низький рівень виконання 

вплинула тимчасова окупація території Корюківської громади, тимчасове 

припинення роботи деяких підприємств, організацій, ФОПів і відповідно 

особливість оподаткування у період дії воєнного часу.  

Станом на 01 липня 2022 року до загального фонду міського бюджету 

надійшло неподаткових надходжень в сумі 889,4тис.грн., виконання становить 

91,2%. На період окупації громади з 24 лютого по 04 квітня 2022 року, рішенням 

виконкому від 10.05.2022 року № 123 з послідуючим затвердженням на сесії міської 

ради, звільнено від орендної плати орендарів комунального майна. В цей же період 

ЦНАП не мав можливості надавати адміністративні послуги.  

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 1159,8тис.грн. 

- Екологічний податок – 63,3тис.грн.; 

- Власні надходження – 1088,9тис.грн. 

Видатки міського бюджету по загальному фонду за звітний період склали 87,6 

млн.грн. 

На освіту спрямовано – 48,8 млн.грн (власні – 25,9 млн.грн, освітня субвенція 

– 22,8 млн.грн). 

На охорону здоров’я – 5504тис.грн (Корюківська ЦРЛ - 4852,2 тис.грн, 

Корюківський центр сімейної медицини 625,1 тис.грн, навчання студентів – 26,7 

тис.грн). 

На держане управління – 10,5 млн.грн. 

На соціальний захист – 6980,2 тис.грн (Корюківський центр сімейної медицини 

6215,1 тис.грн, КУБ - 336,9 тис.грн,  рада ветеранів 140,0 тис.грн, надання 

соцпослуг - 79,6 тис.грн, м/д 134,3 грн та на пільгові чорнобильські медикаменти 

74,2 тис.грн (інша субвенція з обласного бюджету). 

На заклади та заходи по культурі – 4362,7 тис.грн. 

На фізичну культуру та спорт –889,5 тис.грн. 



На підтримку комунальних підприємств – 5357,7 тис.грн (КП «Благоустрій» 

3502,8 тис.грн, КП «Убідьське» – 1445,0 тис.грн, КП «Корюківкаводоканал» – 217,0 

тис.грн, Корюківськка ЖЕК - 192,9 тис.грн). 

На благоустрій території громади – 632,4 тис.грн. 

На відшкодування різниці в тарифі по теплопостачанню – 948,6 тис.грн. 

На регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту – 50,0 тис.грн. 

На заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій – 1359,3 тис.грн 

(придбання пального, найм транспорту, послуги з харчування). 

На заходи та роботи з територіальної оборони – 329,1 тис.грн (найм 

транспорту, послуги з харчування). 

Із загальної суми фінансування на заробітну плату спрямовано 66,2 млн.грн, на 

енергоносії – 12,4 млн.грн. На захищені статті видатків спрямовано 79,0 млн.грн, 

або 90,2 % всіх видатків. 

По спеціальному фонду видатки склали 12230,4 тис.грн, в тому числі по 

власним надходженням бюджетних установ 990,3 тис.грн по бюджету розвитку 

11240.1 тис.грн (поповнено статутні капітали КП «Корюківкаводоканал» 10,0 

млн.грн, КП «Убідьське» 1152,0 тис.грн, виготовлено ПКД по об’єкту 

«Реконструкція системи забезпечення медичним киснем хірургічного відділення із 

встановленням та підключенням обладнання кисневого генератора Корюківської 

ЦРЛ» в сумі 49,0 тис.грн, здійснено корегування ПКД по об’єкту «Реконструкція 

існуючої системи медичним киснем окремих відділень терапевтичного відділення» 

в сумі 12,3 тис.грн. 

Офіційних трансфертів до бюджету надійшло 34,9 млн.грн, а саме: 

- освітня субвенція – 34760,8 тис.грн; 

- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами – 77,8 тис.грн; 

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

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 93,8 тис.грн 

медикаментами 

З міського бюджету надана інша субвенція обласному бюджету в сумі 165,0 

тис.грн (енергоносії Центру переливання крові) та районному бюджету в сумі 

1621,6 тис.грн (на виконання державних функцій та забезпечення разом з 

військовим командуванням здійснення заходів правового режиму воєнного стану, 

цивільного захисту, громадської безпеки і порядку на території Корюківського 

району 1616,6 тис.грн, виконання рішень суду 5,0 тис.грн). 

Враховуючи вищевикладене, даним проєктом рішення пропонується 

затвердити звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2022 року: 

 по доходах в сумі 116918,0тис.грн., в тому числі по загальному фонду 

115758,2тис.грн., по спеціальному – 1159,8тис.грн. 

 по видатках в сумі 99813,0тис.грн., в тому числі по загальному фонду 

87582,7тис.грн., по спеціальному – 12230,4тис.грн. 



Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по другому питанню порядку денного «Про затвердження програм» 

начальника Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну, 

яка проінформувала присутніх, що розглянувши рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 21.09.2022 року № 278 «Про програми Корюківської 

міської ради», даним проєктом рішення пропонується затвердити: 1) Програму 

«Членські внески на 2023 – 2025 роки»; 2) Програму підтримки та розвитку 

«Трудового архіву» Корюківської міської ради на 2023-2025 роки; 3) Програму 

запобігання безпритульності та розмноженню бродячих тварин на території 

населених пунктів Корюківської міської ради на 2023-2025 роки; 4) Програму 

призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги 

на 2023 рік; 5) Програму розроблення, оновлення, внесення змін до містобудівної 

документації та регулювання земельних відносин Корюківської територіальної 

громади на 2023-2025 роки; 6) Програму оздоровлення та відпочинку дітей 

Корюківщини на 2023-2025 роки; 7) Міську цільову програму національно-

патріотичного виховання на 2023-2025 роки; 8) Міську програму «Розвиток 

фізичної культури та спорту на 2023- 2025 роки», що додається. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала 

присутніх, що даним проєктом рішення пропонується внести зміни до рішення 

дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 10.12.2021 року № 

6-9/VIII «Про затвердження Стратегії сталого розвитку Корюківської міської 

територіальної громади на 2021-2029 роки», а саме: 1) у Розділ 6. «Стратегічні та 

операційні цілі», Стратегічна ціль 1. «Створення сприятливих умов для подальшого 

економічного розвитку громади», додати пункт 1.5. такого змісту: «Операційна ціль 

1.5. Створення нових інвестиційних продуктів»; 2) у Розділ 11. «Детальний план 

заходів Стратегії розвитку Корюківської територіальної громади на 2021-2025 

роки.» Стратегічна ціль 1. «Створення сприятливих умов для подальшого 

економічного розвитку громади.» Операційну ціль 1.1. «Розвиток бізнес 

середовища громади» доповнити пунктом 1.1.7. наступного змісту:  
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». 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх, що даним 

проєктом рішення пропонується внести зміни до рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 09.11.2021 року № 5-9/VIII «Про 

затвердження Положення про уповноважену особу Корюківської міської ради», а 

саме у Розділі ІІІ «Засади діяльності та вимоги до уповноваженої особи» пункт 3.9. 

доповнити абзацом такого змісту: «на період дії воєнного стану, введеного із 05 

години 30 хвилин 24.02.2022 року відповідно до Указу Президента України від 

24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), 

затвердженого Законом України від 24.02.2022 року № 2102-IX, організація та 

проведення закупівель, визначених у підпункті 1 пункту 1 постанови Кабінету 

Міністрів України від 28.02.2022 року № 169 «Деякі питання здійснення оборонних 

та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (зі 

змінами)». Також пропонується встановити, що дані зміни застосовуються з 

моменту набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 



року № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, 

робіт і послуг в умовах воєнного стану» (зі змінами), а саме з 28.02.2022 року. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» більшістю голосів. 

 

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, яка проінформувала присутніх, що на 

підставі рішення Корюківського районного суду Чернігівської області від 

01.06.2022 року № 736/79/22, відповідно до Цивільного кодексу України даним 

проєктом рішення пропонується прийняти у комунальну власність Корюківської 

міської територіальної громади відумерлу спадщину, а саме: квартиру № 2, що 

розташована в будинку № 24 по вулиці Червонохутірська в місті Корюківка 

Корюківського району Чернігівської області, та належала Окусок Ганні Федотівні 

на підставі рішення Корюківської міської ради № 171 від 27.12.1994 року (записано 

у реєстрову книгу № 4а під № 609); виконавчому апарату міської ради здійснити 

заходи щодо державної реєстрації квартири за Корюківською міською 

територіальною громадою в особі Корюківської міської ради та забезпечити 

проведення оцінки для цілей бухгалтерського обліку. А також пропонується 

включити квартиру № 2, що розташована в будинку № 24 по вулиці 

Червонохутірська в місті Корюківка Корюківського району Чернігівської області 

до переліку нерухомого майна Корюківської міської територіальної громади. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка 

проінформувала присутніх, що розглянувши лист Міністерства економіки України 

від 06.09.2022 року №3213-06/63777-06, лист головного управління Національної 

поліції в Чернігівській області, клопотання КНП «ЦПМСД «Корюківський центр 

сімейної медицини» від 23.08.2022 року №03-05/207, лист КНП «Корюківська ЦРЛ» 

від 19.09.2022 року, Договір про внесок у натуральній формі від 28.10.2021 року № 

СІК-F-0016, укладений між Глобал Комьюнітіз та Корюківською міською радою, 

рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 04.08.2022 року «Про 



надання згоди на передачу майна у комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади», рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 22.06.2022 року «Про погодження отримання майна у вигляді гуманітарної 

допомоги», рішення дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

09 листопада 2021 року №9-9/VІІІ «Про порушення клопотання щодо передачі у 

комунальну власність Корюківської міської територіальної громади нежитлової 

будівлі», акт прийняття-передачі майна від 25.07.2022 року № АА-К-057, даним 

проєктом рішення пропонуються: 1) надати згоду на передачу з державної власності 

у комунальну власність Корюківської міської територіальної громади нежитлової 

будівлі за адресою: Чернігівська обл., Корюківський р-н, м.Корюківка, вул. 

Шевченка, буд. 85 (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1295867874224), 

розміщеної на земельній ділянці площею 0,0376 га (кадастровий номер 

7422410100:01:003:0196); встановити, що Корюківська міська рада бере на себе 

зобов’язання використовувати майно зазначене в п.1 даного рішення за цільовим 

призначенням, а саме для розміщення структурних підрозділів Корюківської міської 

ради, і не відчужувати у приватну власність; доповнити техніко – економічне 

обґрунтування передачі об’єкта нерухомості з державної власності у комунальну  

власність Корюківської міської територіальної громади (Корюківської міської ради, 

код ЄДРПОУ 04061760),новим  текстом; прийняти безоплатно у комунальну 

власність Корюківської міської територіальної громади та на баланс Корюківської 

міської ради дану нежитлову будівлю; виконавчому апарату міської ради здійснити 

заходи щодо державної реєстрації даного об’єкта нерухомості; 2) надати згоду на 

передачу у комунальну власність Корюківської міської територіальної громади та на 

баланс Комунального некомерційного підприємства «Корюківський центр сімейної 

медицини»  Корюківської міської ради станції супутникового зв’язку Starlink V3, 

заводський номер КІТ300146439, в кількості одна одиниця, вартістю 43 882,35 грн. 

(сорок три тисячі вісімсот вісімдесят дві тисячі вісімсот вісімдесят дві гривні, 35 

копійок); 3) прийняти у комунальну власність Корюківської міської територіальної 

громади відеогастроскоп  EG-2990К, серійний номер М122348, вартістю 1 643 000,00 

грн (один мільйон шістсот сорок три тисячі гривень 00 копійок; передати 

відеогастроскоп EG-2990К на баланс Комунальному некомерційному підприємству 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради; 4) прийняти 

у комунальну власність Корюківської міської територіальної громади автомобіль 

швидкої екстреної медичної допомоги типу В з обладнанням «RENAULT MASTER», 

реєстраційний номер СВ8809ЕЕ; 5) відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого апарату міської ради, КНП «Корюківська ЦРЛ», КНП «ЦПМСД 

«Корюківський центр сімейної медицини», здійснити прийняття – передачу майна 

вказаного в проєкті рішення, відповідно до вимог чинного законодавства України. 



Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 
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, яка проінформувала присутніх про те, що з метою забезпечення 

господарської діяльності комунальних підприємств, установ та організацій 

Корюківської міської ради, розглянувши листи КП «Корюківкаводоканал» від 

15.07.2022 року № 120, РКСЛП «Корюківкаліс» від 12.08.2022 року № 85, 

Корюківської ЖЕК від 09.08.2022 року № 125, КНП «ЦПМСД «Корюківський 

центр сімейної медицини» від 09.08.2022 року № 03-05/202, ВОКМтаС 

Корюківської міської ради від 12.08.2022 року № 01-11/345, КНП «Корюківська 

ЦРЛ», даним проєктом рішення пропонується: 1) припинити право господарського 

відання та передати 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%; 2) 

припинити право господарського відання та передати з балансу Комунальному 

некомерційному підприємству «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради на баланс та в господарське відання Комунальному 

підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради транспортний засіб – 

автомобіль FIAT DUCADO, державний номер СВ 0903 ВЕ, 1998 року випуску, 

первісною балансової вартістю 44288,20 грн (сорок чотири тисячі двісті вісімдесят 

вісім гривень 20 коп.), знос 100%; 3) припинити право господарського відання та 

передати з балансу Комунального некомерційного підприємства «Корюківський 

центр сімейної медицини»  Корюківської міської ради на баланс та в господарське 

відання Корюківської житлово – експлуатаційної контори Корюківської міської 

ради транспортний засіб – автомобіль ВАЗ 21213, державний номер СВ 2619 АВ, 

2005 року випуску, балансової залишковою вартістю 1,00 грн (одна гривня, 00 

копійок); 4) передати з балансу Корюківської міської ради на баланс Районного 

комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» 

генератор НТР Thiet Hyundai HHY7000FEK в кількості одна одиниця, первісною 

балансовою вартістю 24049,00 грн. (двадцять чотири тисячі сорок дев’ять гривень, 

00 копійок); 5) передати з балансу Корюківської міської ради на баланс Відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради генератори НТР Thiet 



Hyundai HHY7000FEK в кількості п’ять одиниць, первісною балансовою вартістю 

24049,00 грн. (двадцять чотири тисячі сорок дев’ять гривень, 00 копійок), на 

загальну суму 120 245,00 (сто двадцять тисяч двісті сорок п’ять гривень, 00 

копійок); 6) відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату 

міської ради, ВОКМтаС Корюківської міської ради, КНП «Корюківська ЦРЛ», 

РКСЛП «Корюківкаліс», КП «Благоустрій», КП «Корюківкаводоканал», 

Корюківській ЖЕК здійснити прийняття–передачу майна вказаного в рішенні 

відповідно до вимог чинного законодавства України.  

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши лист 

Корюківського районного територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки від 16.09.2022 року, відповідно до Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна» зі змінами, постанов Кабінету Міністрів 

України від 03.06.2020 року № 483 «Деякі питання оренди державного та 

комунального майна», від 27.05.2022 року № 634 «Про особливості оренди 

державного та комунального майна у період військового стану», 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 рішенням пропонується передати в оренду без проведення 

аукціону нерухоме майно комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади - одноповерхове нежитлове приміщення склад/майстерня 

загальною площею 161,7 кв.м., розташоване за адресою: Чернігівська область, 

Корюківський район, місто Корюківка, вулиця Костюк Г., будинок 20А, з цільовим 

використанням – розміщення органу державної влади, діяльність якого 

фінансується за рахунок державного бюджету, під розміщення підрозділів 

Збройних Сил України, що перебуває на балансі Корюківської міської ради; 

включити до Переліку другого типу Об’єкт оренди; встановити орендну плату в 

розмірі 1 гривня в рік за Об’єкт оренди. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  



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, яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши клопотання КП 

«Благоустрій» від 25.07.2022 року № 138, відповідно до Положення про порядок 

списання об’єктів комунальної власності Корюківської міської територіальної 

громади, що затверджений 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 підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради основних засобів згідно переліку. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, 

яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши заяви фізичних осіб та 

додані до них матеріали, даним проєктом рішення пропонується: 1) внести зміни до 

пункту 2 рішення дванадцятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання 

від 25 січня 2022 року № 15-12/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 

Бардакову Сергію Васильовичу на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) відповідно до протоколу про розподіл земельних ділянок між 

власниками земельних часток (паїв) та до проєкту землеустрою щодо організації 

території земельних часток (паїв) по колишньому колективному 

сільськогосподарському підприємству «ім. Куйбишева», а саме: «№ 83 рілля, № 83 

кормові угіддя» замінити на «№ 85 рілля, № 85 кормові угіддя»; 2) внести зміни до 

пункту 13 рішення дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

09 листопада 2021 року № 21-9/VIII «Про дозвіл на виготовлення документації із 

землеустрою на території Корюківської міської ради», яким надано дозвіл 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Центр Консалтинг» на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшим правом 

викупу площею орієнтовно 0,50 га, для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02). Земельна ділянка 

розташована на території Корюківської міської ради (Сядринський старостинський 

округ) Корюківського району Чернігівської області, а саме зазначену орієнтовну 

площу «0,50 га» замінити на «4,0 га» у зв’язку з фактичним обміром земельної 

ділянки. 



Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх про те, що 

розглянувши заяви громадян та юридичних осіб і додані до них матеріали, 

керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про порядок виділення 

в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил 

землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, 

запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», Законом України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов 

для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану», даним проєктом 

рішення пропонується надати відповідний дозвіл заявникам. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши заяви 

громадян та додані до них матеріали, відповідно до Земельного кодексу України, 

законів України «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», «Про 

порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 

часток (паїв)», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил 

землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, 

запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», даним проєктом 

рішення пропонується затвердити відповідні документації та передати у власність 

заявникам земельні ділянки (колишні земельні частки (паї).  

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 



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, яка проінформувала присутніх про те, що 

розглянувши технічні документації з нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок населених пунктів Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області, розроблені Приватним підприємством «Візер», даним 

проєктом рішення пропонується затвердити технічну документацію з нормативної 

грошової оцінки земельних ділянок села Ховдіївка Корюківської міської ради 

Корюківського району Чернігівської області та з нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок села Майбутнє Корюківської міської ради Корюківського 

району Чернігівської області. Пропонується встановити, що нормативна грошова 

оцінка земельних ділянок підлягає щорічній індексації відповідно до вимог чинного 

законодавства України, а також ввести в дію з 01 січня 2024 року нормативну 

грошову оцінку земельних ділянок населених пунктів Корюківської міської ради, а 

саме: сіл Ховдіївка та Майбутнє і вважати таким, що втратило чинність рішення 

тридцять п’ятої сесії Брецької сільської ради шостого скликання від 03.07.2015 року 

«Про затвердження технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів Брецької сільської ради Корюківського району Чернігівської 

області» та рішення тридцять п’ятої сесії Білошицько-Слобідської сільської ради 

шостого скликання від 26.06.2015 року «Про затвердження технічних документацій 

з нормативної грошової оцінки земель сіл населених пунктів Білошицько-

Слобідської сільської ради Корюківського району Чернігівської області». 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх про те, що 

розглянувши документацію із землеустрою даним проєктом рішення пропонується 

затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною 

площею 0,0200 га у комунальну власність з цільовим призначенням – 11.04 для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та 

гарячої води, збирання, очищення та розподілення води), що розташована за 

адресою: м. Корюківка Корюківського району Чернігівської області (кадастровий 

номер земельної ділянки 7422410100:01:002:2069), та виконавчому апарату 



Корюківської міської ради зареєструвати право комунальної власності на дану 

земельну ділянку. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала 

присутніх про те, що розглянувши заяву Станіславського Максима Ігоровича та 

проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої 

змінюється, керуючись містобудівною документацією «Детальний план території 

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

уточнення рішень генерального плану населеного пункту», даним проєктом 

рішення пропонується затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється із земель «02.01 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)» площею 0,0746 га, що перебуває у власності Станіславського Максима 

Ігоровича, в землі «12.04 для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства», що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту м. 

Корюківка, вул. Кошового, 86) Корюківського району Чернігівської області, та 

змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,0746 га, кадастровий 

номер 7422410100:01:002:1434, що перебуває у власності Станіславського Максима 

Ігоровича (Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 28.09.2018 р., номер запису про право власності 

28141891), із земель «02.01 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» в землі «12.04 для 

розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та 

дорожнього господарства». 

Виступили: депутат Корюківської міської ради восьмого скликання, член 

постійної комісії з питань власності, бюджету соціально–економічного та 

культурного розвитку Станіславський Максим Ігорович, який повідомив присутніх 

про наявний у нього конфлікт інтересів, так як дане рішення стосується його 

особисто, а саме нерухомого майна, що перебуває у його приватній власності. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» більшістю голосів.  

 



Слухали: по шістнадцятому питанню порядку денного «Про надання земельних 

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

комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, 

яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши клопотання АТ 

«Чернігівобленерго» та додані до нього матеріали, даним проєктом рішення 

пропонується затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення комунальної власності для подальшої 

передачі її в оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії (КВЦПЗ 14.02.) 

Акціонерному товариству «Чернігівобленерго» загальною площею 0,0026 га, що 

розташована на території Брецького старостинського округу (в межах населеного 

пункту с. Бреч) Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області; надати Акціонерному товариству «Чернігівобленерго» в оренду земельну 

ділянку площею 0,0026 га з кадастровим номером 7422481500:07:000:0291 для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної енергії (КВЦПЗ 14.02.) терміном на 49 (сорок 

дев’ять) років із земель несільськогосподарського призначення комунальної 

власності, що розташована на території Брецького старостинського округу (в межах 

населеного пункту с. Бреч) Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області; встановити річну орендну плату за користування даною 

земельною ділянкою в розмірі 7 (сім) % (відсотків) від її нормативної грошової 

оцінки; виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з АТ 

«Чернігівобленерго» договір оренди землі; зареєструвати право оренди земельної 

ділянки, зазначеної в пункті 1.1. даного рішення, відповідно до норм чинного 

законодавства. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши клопотання 

Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Чернігівгаз» і 

додані до нього матеріали, даним проєктом рішення пропонується дати згоду 

Акціонерному товариству «Оператор газорозподільної системи «Чернігівгаз» на 

поновлення договору оренди земельної ділянки від 29.11.2007 року площею 0,0673 

га, яка розташована за адресою: м. Корюківка вул. Бульварна, 13 на наступний 

термін - строком на 5 ( п’ять ) років.; виконавчому апарату Корюківської міської 

ради укласти з Акціонерним товариством «Оператор газорозподільної системи 

«Чернігівгаз» додаткову угоду про поновлення договору оренди землі від 

29.11.2007 року; Акціонерному товариству «Оператор газорозподільної системи 



«Чернігівгаз» зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 1.1. даного 

рішення, відповідно до норм чинного законодавства. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх про те, що 

розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Племінне 

господарство «Бреч», даним проєктом рішення пропонується внести зміни до 

договору оренди водного об’єкта від 27.08.2015 року, відповідно до якого 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство «Бреч» 

передано у строкове платне володіння і користування водний об’єкт із земельною 

ділянкою водного фонду загальною площею 1,9905 га для рибогосподарських 

потреб, в частині заміни сторони договору – орендодавця з «Брецька сільська рада 

Корюківського району Чернігівської області» на «Корюківська міська 

територіальна громада в особі Корюківської міської ради». Кадастровий номер 

земельної ділянки 7422481500:01:000:0151; виконавчому апарату Корюківської 

міської ради укласти з Товариством з обмеженою відповідальністю «Племінне 

господарство «Бреч» додаткову угоду до договору оренди водного об’єкта від 

27.08.2015 року; Товариством з обмеженою відповідальністю «Племінне 

господарство «Бреч» зареєструвати дану додаткову угоду відповідно до норм 

чинного законодавства. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши клопотання 

Державного підприємства «Корюківське лісове господарство» щодо надання 

дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах території об’єкту 

природно-заповідного фонду місцевого значення, ботанічного заказника місцевого 

значення «Бурківщина» та «Турціївська дача», враховуючи ліміти на використання 

природних ресурсів у межах території та об’єктів природно-заповідного фонду 

місцевого значення по ДП «Корюківське лісове господарство» на 2022 рік від 

15.09.2022 року № 11/22, затверджені Департаментом екології та природних 



ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, даним проєктом рішення 

пропонується надати Державному підприємству «Корюківське лісове 

господарство» дозволи на спеціальне використання природних ресурсів у межах 

території та об’єктів природно-заповідного фонду на 2022 рік, а саме у межах 

ботанічних заказників місцевого значення «Бурківщина» на площі 13,2 га та 

«Турціївська дача» на площі 11,8 га (вибіркова санітарна рубка). 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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, яка проінформувала присутніх про те, що 

розглянувши клопотання Районного комунального спеціалізованого 

лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» та додані матеріали, даним 

проєктом рішення пропонується: 1) надати Районному комунальному 

спеціалізованому лісогосподарському підприємству «Корюківкаліс» дозвіл на 

розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою 

передачею у постійне користування орієнтовною площею 5600,00 га, для ведення 

лісового господарства і пов’язаних з ним послуг (КВЦПЗ 09.01). Земельні ділянки 

знаходяться на території Корюківської міської ради (за межами населених пунктів) 

Корюківського району Чернігівської області; 2) зобов’язати Районне комунальне 

спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Корюківкаліс» укласти договори 

на виконання робіт по розробці документації із землеустрою та подати розроблені 

документації із землеустрою на сесію Корюківської міської ради для прийняття 

рішення про передачу земельних ділянок у користування. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять першому питанню порядку денного «Про затвердження на 

посаду» начальника загального відділу виконавчого апарату міської ради 

Лимаренко Ніну Петрівну, яка проінформувала присутніх про те, що відповідно до 

Положення про застосування контрактної форми трудового договору з керівниками 

підприємств, установ, організацій та закладів, що належать до міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади, затвердженого рішенням 

тридцять шостої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 28.05.2020 

року № 8-36/VIІ «Про застосування контрактної форми трудового договору з 

керівниками підприємств, установ, організацій та закладів, що належать до міської 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади», даним 

проєктом рішення пропонується затвердити Гриценка Олександра Миколайовича 



на посаду директора Районного комунального спеціалізованого лісогосподарського 

підприємства «Корюківкаліс» з 01 серпня 2022 року по 31 липня 2025 року. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять другому питанню порядку денного «Про затвердження 

Переліку адміністративних послуг» начальника відділу надання адміністративних 

послуг виконавчого апарату міської ради Олійник Світлану Олександрівну, яка 

проінформувала присутніх про те, що з метою запровадження сучасних форм 

надання адміністративних послуг для можливості отримання усіх або найбільш 

поширених адміністративних послуг, що надаються органами виконавчої влади та 

структурними підрозділами Корюківської міської ради, відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 року № 969-р «Про 

внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. 

№ 523», даним проєктом рішення пропонується затвердити Перелік 

адміністративних послуг, що надаються через відділ надання адміністративних 

послуг виконавчого апарату міської ради. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» більшістю голосів.  

 

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, яка 

проінформувала присутніх про те, що розглянувши протокол громадських слухань 

щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території для будівництва житлових котеджів в с. 

Бреч Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області 

орієнтовною площею 1,50 га» від 09.02.2022 року, відповідно до ст.ст. 8, 10, 16, 19, 

21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови 

Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 555 «Про затвердження Порядку 

проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час 

розроблення містобудівної документації на місцевому рівні», Порядку розроблення 

містобудівної документації, затвердженого наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 

16.11.2011 року № 290 та Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та 

затвердження містобудівної документації, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 01.09.2021 року № 926, даним проєктом рішення 



пропонується внести зміни до пункту 1.3 рішення дев’ятої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 09.11.2021 року № 47-9/VIII «Про розроблення 

детальних планів територій», виклавши в новій редакції, а саме: «1.3. Детального 

плану території для будівництва готельного комплексу в с. Бреч Корюківської 

міської ради Корюківського району Чернігівської області орієнтовною площею 1,55 

га.». також пропонується провести повторні громадські слухання щодо проєкту 

містобудівної документації «Детального плану території для будівництва 

готельного комплексу в с. Бреч Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області орієнтовною площею 1,55 га» (далі – Детальний план) 17 

жовтня 2022 року о 13:00 годині в приміщенні Корюківської міської ради за 

адресою: м. Корюківка, вул. Бульварна, 6, II поверх (зала засідань). 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять четвертому питанню порядку денного «Про внесення змін до 

установчих документів» секретаря міської ради Плющ Анастасію Вікторівну, яка 

проінформувала присутніх про те, що розглянувши клопотання КНП «Корюківська 

ЦРЛ», з метою забезпечення належного рівня діяльності комунального 

некомерційного підприємства, даним проєктом рішення пропонується доповнити 

пункт 3.2 Розділу 3 «МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ» Статуту Комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради абзацом наступного змісту: « - надання працівникам 

Підприємства додаткових соціальних гарантій, у тому числі купівля житла.», та 

затвердити даний статут в новій редакції. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

рішень виконавчого комітету Корюківської міської ради» секретаря міської ради 

Плющ Анастасію Вікторівну, яка проінформувала присутніх про те, що даним 

проєктом рішення пропонується затвердити рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради, що були прийняті в міжсесійний період, а саме від 30 

серпня 2022 року № 256 «Про внесення змін до Положення про умови та порядок 

надання громадянам разової адресної матеріальної допомоги» та від 30 серпня 2022 

року № 257 «Про внесення змін до Порядку надання разової матеріальної допомоги 

учасникам російсько-української війни, антитерористичної операції (операції 

об’єднаних сил) та членам сімей загиблих». 



Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять шостому питанню порядку денного «Про надання згоди на 

отримання кредиту та передачу в заставу грошових коштів» міського голову 

Ахмедова Ратана Ратановича, яка проінформувала присутніх про те, що 

розглянувши клопотання РКСЛП «Корюківкаліс», даним проєктом рішення 

пропонується: 1) надати дозвіл Районному комунальному спеціалізованому 

лісогосподарському підприємству «Корюківкаліс» (ЄДРПОУ 05389126) (надалі – 

РКСЛП «Корюківкаліс») на відкриття відновлюваної кредитної лінії з лімітом 

2 000 000,00 грн (два мільйона гривень 00 коп.) строком на 12 місяців на 

фінансування обігових коштів (розрахунки з постачальниками, тощо) зі сплатою 

13% річних за користування кредитними коштами; уповноважити директора 

РКСЛП «Корюківкаліс» Гриценка Олександра Миколайовича, або на час його 

відсутності особу, яка його заміщує, укласти кредитний договір з уповноваженим 

банком на умовах зазначених в пункті 1 цього рішення з можливістю самостійного 

визначення інших умов цього договору на власний розсуд, виконувати усі дії та 

вчиняти всі правочини, необхідні для реалізації цього рішення у тому числі 

підписувати договори про внесення змін до кредитного договору, договори про 

відкриття банківських рахунків у тому числі депозитних тощо, а також договори 

про внесення змін до них; 2) Надати дозвіл Комунальному некомерційному 

підприємству «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської 

ради (ЄДРПОУ 02006320) (надалі – КНП «Корюківська ЦРЛ») передати в заставу 

АТ «Укрексімбанк» грошові кошти в сумі 2 060 000,00 грн (два мільйона шістдесят 

тисяч гривень 00 коп.), що будуть розміщені в АТ «Укрексімбанк» на депозит 

строком понад 12 місяців, в якості забезпечення за договором відновлюваної 

кредитної лінії РКСЛП «Корюківкаліс» (ЄДРПОУ 005389126) в сумі 2 000 000,00 

грн (два мільйона гривень 00 коп.) строком на 12 місяців; Уповноважити тимчасово 

виконуючого обов’язки генерального директора КНП «Корюківська ЦРЛ» 

Пивовара Сергія Григоровича, або на час його відсутності особу, яка його заміщує, 

укласти договір застави з АТ «Укрексімбанк» на умовах зазначених в пункті 2 цього 

рішення з можливістю самостійного визначення інших умов цього договору на 

власний розсуд, виконувати усі дії та вчиняти всі правочини, необхідні для 

реалізації цього рішення у тому числі підписувати договори про внесення змін до 

договору застави, договори про відкриття банківських рахунків у тому числі 

депозитних тощо, а також договори про внесення змін до них. 

 



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 


