
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: 13 грудня 2022 року 

Час: 10.00 год. - 12.00 год. 

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

Корюківської міської ради. 

 

Присутні:    
Бабич Сергій Володимирович 

Батюк Тетяна Юріївна  

Земляний Олег Васильович  

Карасьов Юрій Валентинович 

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 

 

Відсутні:     Абинашний В’ячеслав Іванович  

Колобашкіна Наталія Миколаївна 

Лещенко Світлана Віталіївна 

Науменко Олександр Дмитрович 

Наумовець Маргарита Василівна  

Полубень Володимир Володимирович  

Титенко Ірина Євгенівна 

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 9 місяців 2022 року. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

2. Про внесення змін та доповнень до міських програм. 



Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

3. Про затвердження міських програм. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

4. Про бюджет Корюківської міської територіальної громади на 2023 рік (код 

бюджету 25507000000). 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

5. Про затвердження мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого 

бюджету Корюківської міської ради на 2023 рік. 

Інформує: секретар міської ради Плющ Анастасія Вікторівна. 

 

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

скликання від 10 грудня 2021 року № 7-10/VIII «Про План (Програму) соціально-

економічного та культурного розвитку Корюківської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки». 

Інформує начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму 

виконавчого апарату міської ради Кукуюк Оксана Леонідівна. 

 

7. 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. 

 

8. Про передачу майна міської комунальної власності. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

9. Про списання майна міської комунальної власності. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

10. Про затвердження рішень виконавчого комітету Корюківської міської ради. 

Інформує: секретар міської ради Плющ Анастасія Вікторівна. 

 

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 надання земельних ділянок в оренду (суборенду). 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

15. Про надання земельних ділянок у постійне користування. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

16. Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою на території 

Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

17. Про приватизацію земельних ділянок в межах населеного пункту міста 

Корюківка. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

18. Про приватизацію земельних ділянок на території Брецького старостинського 

округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

19. Про приватизацію земельних ділянок на території Будянського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 



20. Про приватизацію земельних ділянок на території Забарівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

21. Про приватизацію земельних ділянок на території Наумівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

22. Про приватизацію земельних ділянок на території Перелюбського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

23. Про приватизацію земельних ділянок на території Прибинського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

24. Про приватизацію земельних ділянок на території Рейментарівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

25. Про приватизацію земельних ділянок на території Рибинського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

26. Про приватизацію земельних ділянок на території Савинківського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

27. Про приватизацію земельних ділянок на території Сядринського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

28. Про приватизацію земельних ділянок на території Тютюнницького 

старостинського округу. 



Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

29. 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. 

 

30. 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. 

 

31. Про затвердження містобудівної документації «Генеральний план с. Наумівка 

Корюківського району Чернігівської області» та «План зонування території с. 

Наумівка Корюківського району Чернігівської області. 

Інформує: начальник Відділу архітектури та житлово-комунального господарства 

– головний архітектор Корюківської міської ради Лихотинська Лілія Анатоліївна. 

 

32. Про затвердження на посаду. 

Інформує: начальник загального відділу виконавчого апарату міської ради 

Лимаренко Ніна Петрівна. 

 

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

праці працівників. 

Інформує: начальник загального відділу виконавчого апарату міської ради 

Лимаренко Ніна Петрівна. 

 

34. Про внесення змін до Положення «Про відзнаки Корюківської міської ради». 

Інформує: начальник загального відділу виконавчого апарату міської ради 

Лимаренко Ніна Петрівна. 

 

35. Про план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік. 

Інформує: начальник юридичного відділу – державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради Бабич Вікторія Сергіївна. 

 

36. Про внесення змін до рішення десятої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 10 грудня 2021 року № 38-10/VIII «Про план діяльності з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік». 

Інформує: начальник юридичного відділу – державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради Бабич Вікторія Сергіївна. 

 

37. Про орієнтовний план роботи міської ради на 2023 рік. 



Інформує: секретар міської ради Плющ Анастасія Вікторівна. 

 

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 9 місяців 2022 року» 

начальника Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену 

Іванівну, яка проінформувала присутніх про те, що за підсумками 9 місяців 2022 

року до загального фонду бюджету Корюківської міської територіальної громади 

надійшло власних доходів (без урахування трансфертів) 127504,10 тис. грн, що 

складає 95,8% до призначень звітного періоду (-5633,90 тис.грн).  

Податку на доходи фізичних осіб надійшло 90058,10 тис.грн, або 101,3% до 

призначень звітного періоду (+1173,1). Питома вага ПДФО у власних доходах 

складає 70,6%. (з аналогічним періодом збільшилась на 15950,40 тис.грн). 

Рентної плати за використання природних ресурсів надійшло в сумі 5000,20 

тис.грн, що становить 87,5% до річних призначень (-714,8) (-2755,8). 

Виконання акцизного податку (з підакцизних товарів і пального) становить 43,0% 

призначень звітного періоду, надійшло 3347,60 тис.грн (-4432,4). На низький 

рівень виконання вплинуло зміни в законодавстві в частині встановлення нульової 

ставки на паливно-мастильну продукцію на період дії воєнного стану, періодичну 

заборону продажу алкогольних напоїв, тимчасова відсутність логістики 

унеможливила безперервний продаж тютюнових виробів (минунилий рік - 2025,3 

тис. грн). 

По результатам 9 місяців 2022 року місцевих податків і зборів надійшло в сумі 

25501,10 тис.грн, виконання склало 90,7%. (-3608,90 тис.грн). 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 (-3308,40 

тис.грн). 

Станом на 01 жовтня 2022 року до загального фонду міського бюджету надійшло 

неподаткових надходжень в сумі 1772,50 тис.грн, виконання становить 107,6% 

(+124,6). 

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 8686,10 тис.грн: екологічний 

податок – 96,30 тис.грн; власні надходження – 6749,80 тис.грн; кошти від продажу 

земельних ділянок – 1823,40 тис.грн; цільові фонди – 9,00 тис.грн. 

Видатки міського бюджету по загальному фонду за звітний період склали 141,60 

млн.грн. 

На освіту спрямовано – 80,90 млн.грн (власні – 39,70 млн.грн, освітня субвенція – 

39,10 млн.грн, залишок освітньої (укриття) 2040,10 тис.грн, особливі потреби 

81,50 тис.грн). 



На охорону здоров’я – 8629,40 тис.грн (КНП «Корюківська ЦРЛ» 7528,10 тис.грн, 

Корюківський центр сімейної медицини 1048,20 тис.грн, навчання студентів – 

53,40 тис.грн). 

На держане управління – 14,70 млн.грн. 

На соціальний захист – 10446,50 тис.грн (ЦНСП Корюківської міської ради 

9271,60 тис.грн, КУБ 475,00 тис.грн, рада ветеранів 182,60 тис.грн, надання 

соцпослуг - 153,30 тис.грн, м/д 248,80 тис.грн та на пільгові чорнобильські 

медикаменти 115,20 тис.грн (інша субвенція з обласного бюджету). 

На утримання закладів та проведення заходів по культурі – 6675,90тис.грн. 

На фізичну культуру та спорт – 1390,70 тис.грн. 

На підтримку комунальних підприємств – 9295,90 тис.грн (КП «Благоустрій» 

6451,70 тис.грн, КП «Убідьське» – 2139,50 тис.грн, КП «Корюківкаводоканал» – 

393,00 тис.грн, Корюківська ЖЕК - 326,30 тис.грн). 

На благоустрій території громади – 913,0 тис.грн. 

На відшкодування різниці в тарифі по теплопостачанню – 948,60 тис.грн. 

На регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту – 50,00 тис.грн. 

На проведення ремонту доріг – 1069,60 тис.грн. 

На заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій – 1960,90 тис.грн 

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

На заходи та роботи з територіальної оборони – 2408,70 тис.грн (найм транспорту, 

послуги з харчування). 

Із загальної суми фінансування на заробітну плату спрямовано 100,70 млн.грн, на 

енергоносії – 16,40 млн.грн. На захищені статті видатків спрямовано 117,90 

млн.грн, або 83,3 % всіх видатків. 

По спеціальному фонду видатки склали 31407,80 тис.грн, в тому числі по власним 

надходженням бюджетних установ 6624,90 тис.грн, по бюджету розвитку 24713,30 

тис.грн (поповнено статутні капітали КП «Корюківкаводоканал» 22286,00 тис.грн, 

КП «Убідьське» 1152,00 тис.грн, придбано пересувну котельню – 1135,00 тис.грн, 

придбано котел та теплоакамулятор для Корюківського центру сімейної медицини 

– 52,20 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 49,00 

тис.грн, здійснено корегування ПКД по об’єкту «Реконструкція існуючої системи 

медичним киснем окремих відділень терапевтичного відділення» в сумі 12,30 

тис.грн. 

Офіційних трансфертів до бюджету надійшло 43,20 млн.грн, а саме: освітня 

субвенція – 42,80 млн.грн; субвенція на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами – 151,10 тис.грн, з обласного бюджету інша 

субвенція на пільгове обслуговування осіб, які постраждали внаслідок  

Чорнобильської катастрофи в сумі 141,90 тис.грн медикаментами; субвенція з 

обласного бюджету на закупівлю закладами охорони здоров’я послуг щодо 

проектування та встановлення кисневих станцій в сумі 95,70 тис.грн.  



З міського бюджету надана інша субвенція обласному бюджету в сумі 165,00 

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

1751,60 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 1746,6 тис.грн, виконання рішень суду 5,00 тис.грн). 

Враховуючи вищевикладене пропонується затвердити звіт про виконання міського 

бюджету за 9 місяців 2022 року: по доходах в сумі 179399,60 тис.грн, в тому числі 

по загальному фонду 170713,50 тис.грн, по спеціальному – 8686,10 тис.грн; по 

видатках в сумі 173021,00 тис.грн, в тому числі по загальному фонду 141613,20 

тис.грн, по спеціальному – 31407,80 тис.грн. 

Даний проєкт також розглядався на засіданні виконавчого комітету Корюківської 

міської ради 07.11.2022 року про що прийнято відповідне рішення № 350 «Про 

звіт про виконання бюджету Корюківської міської територіальної громади за 9 

місяців 2022 року». 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по другому питанню порядку денного «Про внесення змін та доповнень 

до міських програм» начальника Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук Олену Іванівну, яка проінформувала присутніх, що розглянувши рішення 

виконавчого комітету Корюківської міської ради від 24.11.2022 року № 371 «Про 

продовження терміну дії та внесення змін до Програми сприяння територіальній 

обороні та заходів національного спротиву Корюківської міської територіальної 

громади на 2022 рік», від 07.12.2022 року № 388 «Про внесення змін та доповнень 

до програм», від 13.12.2022 року № 406 «Про внесення змін та доповнень до 

програм», даним проєктом рішення пропонується внести зміни до наступних 

програм: Програми сприяння територіальній обороні та заходів національного 

спротиву Корюківської міської ради на 2022 рік, Програми забезпечення 

малочисельних та віддалених сіл громади товарами першої необхідності та хлібом 

на 2021-2023 роки, Програми запобігання та протидії домашньому насильству на 

території Корюківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, Міської 

програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою 

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

фінансової підтримки 9 державної пожежно-рятувальної частини (м.Корюківка) 2 

державного пожежно-рятувального загону Управління ДСНС України у 

Чернігівській області на покращення матеріально-технічного стану в 2020-2022 

роках, Програми розвитку, фінансової підтримки  та поповнення статутних фондів 

комунальних підприємств Корюківської міської ради на 2020-2022 роки, 

Програми призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги на 2023 рік, Програми соціальної підтримки учасників 



російсько-української війни, антитерористичної операції, операції Об’єднаних 

сил, членів їх сімей – мешканців Корюківської міської ради на 2021-2023 роки, 

Комплексної програми цивільного захисту на території Корюківської міської ради 

на 2021-2023 роки, Програми фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

«Корюківський центр сімейної медицини» на 2022-2024 роки. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 
Слухали: по третьому питанню порядку денного «Про затвердження міських 

програм» начальника Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олену Іванівну, яка проінформувала присутніх, що розглянувши рішення 

виконавчого комітету Корюківської міської ради від 24 листопада 2022 року № 

372, від 13 грудня 2022 року № 408 «Про програми Корюківської міської ради», 

даним проєктом рішення пропонується затвердити: 1) Програму розвитку та 

фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Корюківська 

центральна районна лікарня» Корюківської міської ради на 2023 – 2025 роки. 

Загальний обсяг фінансування 52 200,00 тис.грн; 2) Програму стимулювання 

створення, фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків (ОСББ) в Корюківській громаді на 2023-2025 роки. Загальний обсяг 

фінансування 3210,00 тис.грн; 3) Програму організації та проведення суспільно 

корисних робіт для правопорушників, на яких судом накладено адміністративне 

стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, на території 

Корюківської міської територіальної громади на 2023-2025 роки. Загальний обсяг 

фінансування 1140,00 тис. грн; 4) Програму компенсації затрат Комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на очистку 

притоків додаткових вод до системи централізованого водовідведення в м. 

Корюківка на 2023 рік. Загальний обсяг фінансування 700 000,00 тис. грн; 5) 

Програму розвитку, фінансової підтримки та поповнення статутного фонду 

Комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради на 2023-

2025 роки. Загальний обсяг фінансування 45 000,00 тис. грн; 6) Програму 

розвитку, фінансової підтримки та поповнення статутного фонду Корюківської 

житлово-експлуатаційної контори на 2023-2025 роки. Загальний обсяг 

фінансування 3 300,00 тис. грн; 7) Програму розвитку, фінансової підтримки та 

поповнення статутного фонду комунального підприємства «Убідьське» 

Корюківської міської ради на 2023-2025 роки. Загальний обсяг фінансування 12 

700,00 тис. грн; 8) Програму фінансової підтримки 9 державної пожежно-

рятувальної частини (м. Корюківка) 2 державного пожежно-рятувального загону 



Головного управління ДСНС України у Чернігівській області для покращення 

матеріально-технічного стану в 2023-2025 роках. Загальний обсяг фінансування 

1500,00 тис. грн; 9) Програму розвитку та фінансової підтримки Корюківського 

міського молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської ради на 2023-2025 

роки. Загальний обсяг фінансування 4 000,00 тис. грн. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по четвертому питанню порядку денного «Про бюджет Корюківської 

міської територіальної громади на 2023 рік (код бюджету 25507000000)» 

начальника Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену 

Іванівну, яка проінформувала присутніх, що розглянувши рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 13.12.2022 року № 409 «Про бюджет 

Корюківської міської територіальної громади на 2023 рік (код бюджету 

2550700000)», даним проєктом рішення пропонується прийняти бюджет 

Корюківської міської територіальної громади на 2023 рік, які включатиме такі 

показники: об’єм доходної частини міського бюджету на 2023 рік планується в 

обсязі 189150тис.грн., в т.ч. обсяг загального фонду – 180000,00 тис.грн; обсяг 

спеціального фонду – 9150,00 тис.грн; (екологічний податок – 175,00 тис.грн, 

власні надходження – 8975,00 тис.грн). Власні доходи міського бюджету 

складають 180 000,00 тис.грн. Найбільшу питому вагу займає ПДФО (126,60 

млн.грн або 70,0%, далі місцеві податки 36,40 млн.грн (20%) (податок на майно, 

єдиний податок). Видаткова частина міського бюджету складає 189150,00 тис.грн, 

в.т.ч.  по загальному фонду – 178351,4 тис.грн; по спеціальному фонду – 10798,6 

тис.грн. 

Плануємо наступні видатки: 

Видатки загального фонду міського бюджету на освіту становлять 77280,5 тис.грн 

за рахунок власних надходжень. У зв’язку зі змінами у законодавстві на даний час 

невідомий обсяг освітньої субвенції т субвенції на підтримку осіб з особливими 

освітніми потребами. 

На утримання шести дошкільних навчальних закладів (2 міських та 4 сільських) 

плануються кошти в сумі 27301,50 тис.грн: заробітна плата – 19695,20 тис.грн; 

енергоносії - 5032,60 тис.грн; продукти харчування – 1080,00 тис.грн; інші поточні 

потреби - 1493,70 тис.грн. 

Для забезпечення функціонування ліцеїв за виділяється 31829,30 тис.грн: 

заробітна плата обслуговуючого персоналу 15764,5 тис.грн; енергоносії – 9109,70 

тис.грн; продукти харчування – 1373,30 тис.грн; поточні видатки – 5581,80 тис.грн 

(паливно мастильні матеріали, ремонти, курсова підготовка та інше). 

Для функціонування в літній період пришкільних таборів плануються кошти в 

сумі 882,00 тис.грн. Планується оздоровити 630 дітей.  



Також плануємо придбати 50 путівок для оздоровлення дітей на 800,00 тис.грн. 

Для функціонування Корюківського центру дитячої та юнацької творчості 

планується 4057,50 тис.грн: зарплата – 3184,70 тис.грн; енергоносії – 635,50 

тис.грн; інші поточні видатки - 237,30 тис.грн. 

На утримання школи мистецтв – 5592,00 тис.грн: зарплата – 4822,60 тис.грн; 

енергоносії – 603,20 тис.грн; інші поточні видатки 166,20 тис.грн. 

На утримання інших установ освіти (ц/б, госпгрупа, метод) заплановано 7089,00 

тис.грн: зарплата - 4664,30 тис.грн; енергоносії –1696,70 тис.грн; інші видатки – 

728,00 тис.грн. 

На проведення заходів по освіті передбачено 435,50 тис.грн. 

На проведення заходів по культурі передбачено 613,00 тис.грн. 

На утримання публічної бібліотеки 2307,10 тис.грн: зарплата – 1692,20 тис.грн; 

енергоносії – 479,50 тис.грн; інші видатки – 135,40 тис.грн.  

Утримання історичного музею планується 954,80 тис.грн: зарплата – 806,80 

тис.грн; енергоносії – 99,30 тис.грн; інші видатки – 48,70 тис.грн. 

Видатки на будинки культури та клубні заклади плануються в сумі 8690,50 

тис.грн: зарплата - 6991,10 тис.грн; енергоносії – 1421,60 тис.грн; інші видатки – 

277,80 тис.грн.  

На проведення спортивних заходів планується – 338,00 тис.грн. 

На ДЮСШ плануємо – 2164,10 тис.грн: заробітна плата – 1865,10 тис.грн; 

проведення змагань – 150,00 тис.грн; поточні потреби - 149,00 тис.грн 

(спортінвентар, кубки, медалі та інше). 

На підтримку Корюківського центру сімейної медицини – 1500,00 тис.грн: 

заробітна плата (фельдшерські пункти) – 210,00 тис.грн; медикаменти – 428,30 

тис.грн(туберкулін, наркотичні засоби); енергоносії – 855,10 тис.грн; інші поточні 

видатки – 6,00 тис.грн. 

На фінансування КНП «Корюківська ЦРЛ» спрямовуємо кошти в сумі 11629,50 

тис.грн: енергоносії – 10369,50 тис.грн; навчання студентів – 90,00 тис.грн; 

пільгові рецепти – 150,00 тис.грн. 

На реконструкцію системи забезпечення медичним киснем окремих приміщень 

терапевтичного відділення планується виділити 1000,00 тис.грн. 

На утримання міської ради та двох самостійних відділів планується виділити 

25322,10 тис.грн: зарплата – 22325,90 тис.грн; енергоносії – 1480,60 тис.грн; інші 

видатки – 1515,60 тис.грн. 

На підтримку молодіжного центру «КУБ» планується 1070,00 тис.грн: зарплата 

677,10 тис.грн, енергоносії 215,10 тис.грн, поточні потреби та проведення заходів 

177,8тис.грн. 

На підтримку ветеранських організацій виділяється 383,00 тис.грн. 

На утримання «Трудового архіву» планується – 238,40 тис.грн. 

Для фінансування ЦНСП Корюківської міської ради спрямовується 13911,70 

тис.грн: заробітна плата 12730,0т.грн; енергоносії 405,10 тис.грн; інші видатки -

776,63 тис.грн. 



На надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян – 765,00 тис.грн. 

На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, 

які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 

планується 280,00 тис.грн. 

На підтримку комунальних підприємств плануються кошти в сумі 18527,70 

тис.грн: КП «Благоустрій» - 13453,80 тис.грн; КП «Корюківкаводоканал» - 660,00 

тис.грн; КП «Убідьське» - 3623,90 тис.грн; Корюківська ЖЕК - 790,00 тис.грн. 

На проведення робіт з благоустрою території громади видатки складають 5915,00 

тис.грн.  

Передбачаються видатки на проведення робіт по поточному ремонту та 

утриманню доріг – 1800,00 тис.грн.  

З метою забезпечення перевезення населення в міських маршрутах плануються 

кошти в сумі 200,00 тис.грн. 

На виконання програми «Забезпечення малочисельних населених пунктів 

предметами першої необхідності» планується 55,00 тис.грн. 

Кошти в сумі 95,00 тис.грн плануються на оплату робіт із землеустрою (грошова 

оцінка землі, проєкти землеустрою, експертна оцінка землі та оплата послуг по 

підготовці землі до продажу на торгах). 

На виготовлення містобудівної документації (генплан та детальний план 

території) – 199,60 тис.грн.  

На внески в статутні фонди комунальних підприємств 300,00 тис.грн (КП 

«Корюківкаводоканал»). 

На попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій передбачено 500,00 

тис.грн. 

На заходи з територіальної оборони планується спрямувати 1799,60 тис.грн. 

На нагородження почесними грамотами міської ради – 122,00 тис.грн. 

На кредитування сільських забудовників фонд «Власний дім» - 198,00 тис.грн. 

Реверсна дотація до державного бюджету – 1064,30 тис.грн. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» більшістю голосів. 

 

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

розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету Корюківської міської 

ради на 2023 рік» начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – 

головного бухгалтера виконавчого апарату міської ради Кожему Оксану 

Миколаївну, яка проінформувала присутніх, що відповідно до законодавства 

України та згідно з п 4. наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 року 

№ 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів», даним проєктом рішення пропонується затвердити мережу 



розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету Корюківської міської 

територіальної громади на 2023 рік. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

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

№ 7-10/VIII «Про План (Програму) соціально-економічного та культурного 

розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки»» 

начальника відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму виконавчого 

апарату міської ради Кукуюк Оксану Леонідівну, яка проінформувала присутніх, що 

розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 07 

грудня 2022 року № 391 «Про внесення змін до Плану (Програми) соціально-

економічного та культурного розвитку Корюківської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки», даним проєктом рішення пропонується внести зміни 

до рішення десятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 10 

грудня 2022 року № 7-10/VIII «Про План (Програму)соціально-економічного та 

культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2022-2024 

роки», а саме затвердити План (Програму) соціально-економічного та культурного 

розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки у новій 

редакції. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 
Слухали: по сьомому 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 про те, що розглянувши рішення дванадцятої сесії 

Чернігівської обласної ради восьмого скликання від 29.11.2022 року № 16-12/VІІІ 

«Про безоплатну передачу медичного обладнання», лист Сновської міської ради 

від 06.12.2022 року № 06-05/2235, ВОКМтаС від 07.12.2022 року № 01-1/557, КНП 

«Корюківська ЦРЛ» від 06.12.2022 № 03-05/676, від 07.12.2022 року № 03-05/686 

та від 08.12.2022 року № 03-05/694, КП «Корюківкаводоканал» від 16.11.2022 року 

№ 189, Договір благодійної пожертви від 26.09.2022 року та акт приймання – 

передачі майна від 05.10.2022 року, укладені між громадською організацією 

«ДЕСПРО» та Корюківською міською радою, Угоду дарування UKR187, укладену 



між «Кімонікс Інтернешнл Інк» та Корюківською міською радою, відповідно до 

Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 

власності», даним проєктом рішення пропонується: 1) надати згоду на прийняття 

та безоплатно прийняти від громадської організації «ДЕСПРО» у комунальну 

власність Корюківської міської територіальної громади та на баланс Корюківської 

міської ради сонячну станцію (сонячна панель Axioma AX-170P потужністю 170 

Вт, інвертор напруги не нижче параметрів 12/220 В потужністю 800VA/500 W з 

чистою синусоїдою, акумулятор енергії GL 12650М6 12V/65 Ah, контролер заряду 

АКБ 12В з можливістю під’єднання USB, кабель сонячний 4мм2 – 10м, повний 

комплект кабелів та конекторів для з’єднання) вартістю 28 380,00 грн (двадцять 

вісім тисяч триста вісімдесят гривень 00 коп.); 2) надати згоду на прийняття та 

безоплатно прийняти від «Кімонікс Інтернешнл Інк» у комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади та на баланс Корюківської міської 

ради насос свердловинний погружний МР 630-15 в кількості дві одиниці, 

загальною вартістю 151 440,00 грн (сто п’ятдесят одна тисяча чотириста сорок 

гривень 00 коп.) та мотопомпу Honda WH20XT EX в кількості дві одиниці, 

загальною вартістю 58 400,00 грн (п’ятдесят вісім тисяч чотириста гривень 00 

коп.); передати з балансу Корюківської міської ради на баланс Комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради насос 

свердловинний погружний МР 630-15 в кількості дві одиниці; 3) надати згоду на 

прийняття та безоплатно прийняти з комунальної власності Сновської міської 

територіальної громади у комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади та на баланс Корюківської міської ради баки для 

зберігання води ємністю 300 літрів, в кількості  двадцять одиниць, загальною 

вартістю 37 839,60 грн (тридцять сім тисяч вісімсот тридцять дев’ять гривень 60 

коп.); передати з балансу Корюківської міської ради на баланс Комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради баки для зберігання води ємністю 300 літрів в кількості 

п’ять одиниць; передати з балансу Корюківської міської ради на баланс Відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради баки для зберігання 

води ємністю 300 літрів в кількості п’ятнадцять одиниць; 4) надати згоду на 

прийняття та безоплатно прийняти з спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Чернігівської області у комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади медичне обладнання – система рентгенівська діагностична 

IMAX 8200 в комплекті: цифровий плівковий принтер IMAX 250 1 штука, 

програмний продукт (комп’ютерна програма «RS MAKHAON» (модуль «Робоча 

станція лікаря: Рентген та УЗД»)) у кількості одна штука вартістю 2 500 000,00 грн 

(два мільйона п’ятсот тисяч гривень 00 коп.); Корюківська міська рада бере на 

себе зобов’язання використовувати медичне обладнання за цільовим 



призначенням і не відчужувати у приватну власність;  Комунальному 

некомерційному підприємству «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради прийняти на баланс медичне обладнання; 5) надати 

згоду на прийняття та безоплатно прийняти від Johanniter - Auslandshilfe у 

комунальну власність Корюківської міської територіальної громади транспортні 

засоби: карету швидкої допомоги та мікроавтобус; Комунальному 

некомерційному підприємству «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради прийняти на баланс карету швидкої допомоги та 

здійснити заходи щодо державної реєстрації даного транспортного засобу; 

Корюківському міському молодіжному центру «КУБ» Корюківської міської ради 

прийняти на баланс мікроавтобус та здійснити заходи щодо державної реєстрації 

даного транспортного засобу; 6) прийняти безоплатно від Волонтерської 

організації Ukraine Alive 2022 у комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади дизельний генератор ALIONSS AX-30, що перебуває на 

балансі Комунального  некомерційного підприємства «Корюківська центральна 

районна лікарня» Корюківської міської ради.  

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

комунальної власності» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіну Людмилу 

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

господарської діяльності комунальних підприємств, установ та організацій 

Корюківської міської ради, розглянувши листи КП «Корюківкаводоканал» від 

05.12.2022 року № 199, КП «Убідьське» від 05.12.2022 року № 118 та від 

12.12.2022 року № 121, РКСЛП «Корюківкаліс» від 05.12.2022 року № 139, КП 

«Благоустрій» від 05.12.2022 року № 259 та від 14.12.2022 року № 269, 

Корюківської ЖЕК від 12.12.2022 року № 210 та від14.12.2022 року, КНП 

«Корюківська ЦРЛ» від 26.10.2022 року № 03-05/545 та від 07.12.2022 року № 03-

05/681, Корюківського центру сімейної медицини від 16.11.2022 року № 03-

05/273, № 03-05/274 та від 24.11.2022 року № 03-05/282, враховуючи звіт про 

оцінку майна: нежитлових будівель, що знаходяться за адресою: Чернігівська обл., 

м. Корюківка, вул. Шевченка, буд. 87, даним проєктом рішення пропонується: 1) 

передати з балансу Корюківської міської ради на баланс Комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради дизельний генератор ARMAK AYDJ-22KVA 230/400 В 



16 kW балансовою вартістю 265 990,50 грн (двісті шістдесят п’ять тисяч дев’ятсот 

дев’яносто гривень 50 коп.); 2) передати з балансу Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський 

центр сімейної медицини» Корюківської міської ради на баланс Корюківської 

житлово – експлуатаційної контори автомобільні шини ROSAVA в кількості 

чотири штуки загальною балансовою вартістю 4 420,00 грн (чотири тисячі 

чотириста двадцять гривень 00 коп.) та запасну автомобільну шину ROSAVA в 

кількості одна штука балансовою вартістю 473,40 грн; 3) вилучити зі статутного 

капіталу та передати з балансу Комунального підприємства «Убідьське» 

Корюківської міської ради на баланс та в господарське відання Районного 

комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» 

навантажувач фронтальний ПГФ-1600, 2018 року випуску, заводський номер 22-

18, первісною вартістю 105 000,00 грн (сто п’ять тисяч гривень 00 коп.) та ковш до 

навантажувача фронтального ПГФ-1600 00.070, первісною вартістю 19 000,00 грн 

(дев’ятнадцять тисяч гривень 00 коп.); 4) передати з балансу Комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради на баланс Комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради дизельний генератор ALIONSS 

AX-30 (30 кВт) балансовою вартістю 178 985,10 грн (сто сімдесят вісім тисяч 

дев’ятсот вісімдесят п’ять гривень 10 коп.); 5) включити до статутного капіталу та 

до балансу Комунального підприємства «Благоустрою» Корюківської міської ради 

нежитлову будівлю – гараж Г1-2, що знаходиться за адресою: Чернігівська обл., 

Корюківський район, місто Корюківка, вулиця Шевченка, 87, за ринковою 

вартістю 88 717,76 грн (вісімдесят вісім тисяч сімсот сімнадцять гривень 76 коп.); 

6) припинити право оперативного управління та передати з балансу Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

«Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради на баланс 

Корюківської міської ради будівлю Будянського ФП, що знаходиться за адресою: 

Чернігівська область, Корюківський район, село Буда, вулиця Центральна, буд. 6, 

1978 року введення в експлуатацію, залишковою балансовою вартістю 1,00 грн 

(одна гривня 00 коп.) та матеріальні цінності; 7) передати з балансу Корюківської 

житлово – експлуатаційної контори на баланс Комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради сіль кам’яну ДСТУ 4246:2003 сорт 

вищий (насипом) в кількості 9 (дев’ять) тон на загальну суму 82 500,00 грн 

(вісімдесят дві тисячі п’ятсот гривень 00 коп.); 8) передати з балансу Корюківської 

міської ради на баланс Комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської 

міської ради сіль кам’яну ДСТУ 4246:2003 сорт вищий (насипом) в кількості 9 

(дев’ять) тон на загальну суму 99 000,00 грн (дев’яносто дев’ять тисяч гривень 00 

коп.). 



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 

ВОКМтаС Корюківської міської ради від 14.10.2022 року № 01-12/479, КНП 

«Корюківської ЦРЛ» від 08.12.2022 року № 03-05/697, відповідно до Положення 

про порядок списання об’єктів комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади, затвердженого рішенням п’ятої сесії Корюківської 

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

рішення пропонується: 1) надати дозвіл на списання з балансу Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради транспортного засобу - 

вантажний автомобіль ГАЗ 53А, державний реєстраційний номер СВ4666ВІ, 

номер шасі 0526184, 1980 року випуску, первісною балансовою вартістю 3 640,00 

грн (три тисячі шістсот сорок гривень 00 коп.), знос 100%; 2) надати дозвіл на 

списання з балансу Комунального некомерційного підприємства «Корюківська 

центральна районна лікарня» Корюківської міської ради обладнання в кількості 15 

одиниці. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по десятому 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 від 26 жовтня 2022 року № 349 «Про прийняття-передачу майна». 

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 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 заяви фізичних та 

юридичних осіб та додані до них матеріали, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 93 

Земельного кодексу України, ст.ст. 7, 31-33 Закону України «Про оренду землі», 

ст. 288 Податкового кодексу України, 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 віповідні дозволи заявникам. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по чотирнадцятому питанню порядку денного «Про розірвання та 

поновлення договорів оренди (суборенди) землі» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну, яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши клопотання 

ПСП «Рекорд», СТОВ «Десна», ТОВ «Еталон-ліс», Єременка В.М., ТОВ 

«ВАНЕСА» і додані до них матеріали, керуючись Земельним кодексом України, 

ст.ст. 7, 31-33 Закону України «Про оренду землі», ст. 288 Податкового кодексу 

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», даним проєктом рішення пропонується 

припинити дію договорів оренди землі, укладеного з Приватним 

сільськогосподарським підприємством «Рекорд» від 26.07.2016 року, від 

01.08.2017 року та від 06.06.2017 року у частині витребуваних земельних ділянок 

громадянами; припинити дію договору оренди землі, укладеного з 

Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна» від 

05.02.2018 року у частині витребуваних земельних ділянок громадянами; 

припинити дію договору оренди землі з Єременком Василем Миколайовичем від 

02.02.2015 року на земельну ділянку сільськогосподарського призначення 

комунальної власності загальною площею 0,0545 га з кадастровим номером 

7422482000:06:001:0035, яка використовувалася для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ 01.01) у зв’язку з продажем 

нерухомого майна; припинити дію договору оренди землі з Товариством з 

обмеженою відповідальністю «Еталон-ліс» від 14.02.2003 року на земельні 

ділянки несільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 6,4807 га (земельна ділянка площею 0,0729 га з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1474 та земельна ділянка площею 6,4078 га з кадастровим 

номером 7422410100:04:000:1475), які використовувалися для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02.) у зв’язку з 

продажем нерухомого майна. Місце розташування: Чернігівська область, 

Корюківський район, м. Корюківка, вул. Заводська, 3; поновити з 15 листопада 

2022 року договір оренди землі, укладений з Товариством з обмеженою 



відповідальністю «ВАНЕСА» 15.11.2018 року на земельну ділянку загальною 

площею 0,6110 га, яка розташована по вул. Дудка, 17-а, м. Корюківка, 

Корюківський район, Чернігівська область, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:04:000:0161, та використовується для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, терміном на 10 (десять) років та на тих 

самих умовах. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по п’ятнадцятому питанню порядку денного «Про надання земельних 

ділянок у постійне користування» 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», 

Державного підприємства «Корюківське лісове господарства» та додані матеріали, 

керуючись Земельним кодексом України, даним проєктом рішення пропонується 

затвердити проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передати 

такі ділянки заявникам у постійне користування. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по шістнадцятому питанню порядку денного «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою на території Корюківської міської 

ради» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про 

те, що розглянувши заяву Ячунскієнє Діани Аркадіївни та додані до неї матеріали, 

керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст.ст. 25, 

55 Закону України «Про землеустрій», даним проєктом рішення пропонується 

надати дозвіл заявниці на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель за рахунок земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення для подальшого оформлення права оренди для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва площею орієнтовно 0,7331 га. Кадастровий 

номер земельної ділянки 7422489200:06:000:0123, а також пропонується надати 

дозвіл Корюківській міській раді на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки з подальшим оформленням комунальної власності 

площею орієнтовно 0,50 га, з цільовим використанням - для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02.). Місце 



розташування земельної ділянки: м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська 

область. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сімнадцятому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок в межах населеного пункту міста Корюківка» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

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

розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність земельних 

ділянок та додані до них матеріали, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 122 Земельного 

кодексу України, даним проєктом рішення пропонується затвердити подані 

технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) для передачі їх у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні 

ділянки) в межах міста Корюківка та передати такі земельні ділянки у власність 

заявникам. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по вісімнадцятому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Брецького старостинського округу» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

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

розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність земельних 

ділянок та додані до них матеріали, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 122 Земельного 

кодексу України, даним проєктом рішення пропонується затвердити подані 

технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) для передачі їх у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні 

ділянки) в межах Брецького старостинського округу та передати такі земельні 

ділянки у власність заявникам. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

земельних ділянок на території Будянського старостинського округу» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 



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

розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність земельних 

ділянок та додані до них матеріали, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 122 Земельного 

кодексу України, даним проєктом рішення пропонується затвердити подані 

технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) для передачі їх у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні 

ділянки) в межах Будянського старостинського округу та передати такі земельні 

ділянки у власність заявникам. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцятому питанню порядку денного «Про приватизацію земельних 

ділянок на території Забарівського старостинського округу» начальника відділу 

земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради 

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

заяви громадян про передачу безоплатно у власність земельних ділянок та додані 

до них матеріали, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, 

даним проєктом рішення пропонується затвердити подані технічні документації із 

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

для передачі їх у власність для будівництва і обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) в межах Забарівського 

старостинського округу та передати такі земельні ділянки у власність заявникам. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять першому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Наумівського старостинського округу» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

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

розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність земельних 

ділянок та додані до них матеріали, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 122 Земельного 

кодексу України, даним проєктом рішення пропонується затвердити подані 

технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) для передачі їх у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні 

ділянки) в межах Наумівського старостинського округу та передати такі земельні 

ділянки у власність заявникам. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 



Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять другому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Перелюбського старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про 

те, що розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані до них матеріали, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 122 

Земельного кодексу України, даним проєктом рішення пропонується затвердити 

подані технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для передачі їх у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні 

ділянки) в межах Перелюбського старостинського округу та передати такі 

земельні ділянки у власність заявникам. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» більшістю голосів.  

 

Слухали: по двадцять третьому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Прибинського старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про 

те, що розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані до них матеріали, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 122 

Земельного кодексу України, даним проєктом рішення пропонується затвердити 

подані технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для передачі їх у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні 

ділянки) в межах Прибинського старостинського округу та передати такі земельні 

ділянки у власність заявникам. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять четвертому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Рейментарівського старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про 

те, що розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані до них матеріали, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 122 

Земельного кодексу України, даним проєктом рішення пропонується затвердити 



подані технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для передачі їх у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні 

ділянки) в межах Рейментарівського старостинського округу та передати такі 

земельні ділянки у власність заявникам. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

земельних ділянок на території Рибинського старостинського округу» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

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

розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність земельних 

ділянок та додані до них матеріали, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 122 Земельного 

кодексу України, даним проєктом рішення пропонується затвердити подані 

технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) для передачі їх у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні 

ділянки) в межах Рибинського старостинського округу та передати такі земельні 

ділянки у власність заявникам. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять шостому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Савинківського старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про 

те, що розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані до них матеріали, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 122 

Земельного кодексу України, даним проєктом рішення пропонується затвердити 

подані технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для передачі їх у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні 

ділянки) в межах Савинківського старостинського округу та передати такі 

земельні ділянки у власність заявникам. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  



 

Слухали: по двадцять сьомому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Сядринського старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про 

те, що розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані до них матеріали, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 122 

Земельного кодексу України, даним проєктом рішення пропонується затвердити 

подані технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для передачі їх у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні 

ділянки) в межах Сядринського старостинського округу та передати такі земельні 

ділянки у власність заявникам. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять восьмому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Тютюнницького старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про 

те, що розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані до них матеріали, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 122 

Земельного кодексу України, даним проєктом рішення пропонується затвердити 

подані технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для передачі їх у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні 

ділянки) в межах Тютюнницького старостинського округу та передати такі 

земельні ділянки у власність заявникам. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

земельної ділянки несільськогосподарського призначення на території 

Корюківської міської ради» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, 

яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши звіт з експертної грошової 

оцінки земельної ділянки, керуючись Конституцією України, ст.ст. 628, 629 



Цивільного кодексу України, ст.ст. 12, 79-1, 122, 127, 128 Земельного кодексу 

України, рішенням четвертої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання 

від 25.02.2021 року № 54-4/VІIІ «Про внесення змін до рішень міської ради щодо 

вартості продажу земельних ділянок», даним проєктом рішення пропонується 

взяти до відома звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, на якій знаходиться нерухоме майно, що 

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

праві приватної власності. Земельна ділянка розташована в м. Корюківка 

Корюківського району Чернігівської області, кадастровий номер земельної 

ділянки: 7422482000:06:001:0163, площею 22,1416 га, цільове використання – для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Звітом з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки встановлена ринкова вартість 

земельної ділянки в розмірі 7 348 797,00 грн (сім мільйонів триста сорок вісім 

тисяч сімсот дев’яносто сім гривень 00 коп.) без урахування ПДВ. Визначити ціну 

продажу земельної ділянки, вказаної в пункті 1 цього рішення, у сумі 7 716 236,85 

грн (сім мільйонів сімсот шістнадцять тисяч двісті тридцять шість гривень 85 

коп.) без урахування ПДВ. Продати земельну ділянку, вказану в пункті 1 цього 

рішення, за 7 716 236,85 грн (сім мільйонів сімсот шістнадцять тисяч двісті 

тридцять шість гривень 85 коп.) без урахування ПДВ. Встановити авансовим 

внеском кошти в сумі 2 000,00 грн (дві тисячі гривень 00 коп.), що сплачені 

Приватним акціонерним товариством «Слов’янські шпалери-КФТП» відповідно 

до договору від 14.10.2022 року № 2/2022 на рахунок Корюківської міської ради, в 

рахунок оплати ціни земельної ділянки площею 22,1416 га, що розташована в м. 

Корюківка Корюківського району Чернігівської області. Встановити, що залишок 

коштів у розмірі 7 714 236,85 грн (сім мільйонів сімсот чотирнадцять тисяч двісті 

тридцять шість гривень 85 коп.) від загальної вартості земельної ділянки повинні 

бути сплачені Приватним акціонерним товариством «Слов’янські шпалери-

КФТП» до укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, що 

зараховуються до міського бюджету.  

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

рішень міської ради із земельних питань» начальника відділу земельних ресурсів 

та комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну 

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

Марини Миколаївни та додані до неї матеріали, керуючись ст.ст. 12, 79-1 



Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», даним 

проєктом рішення пропонується внести зміни до пункту 5 рішення тринадцятої 

сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 30 червня 2022 року № 37-

13/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 Яровій Марині Миколаївні 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 підприємств «ім. 

Гагаріна», а саме: «№ 290 сіножаті» замінити на «№ 291 сіножаті» у зв’язку 

накладкою земельних ділянок.  

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять першому питанню порядку денного «Про затвердження 

містобудівної документації «Генеральний план с. Наумівка Корюківського району 

Чернігівської області» та «План зонування території с. Наумівка Корюківського 

району Чернігівської області» начальника Відділу архітектури та житлово-

комунального господарства – головного архітектора Корюківської міської ради 

Лихотинську Лілію Анатоліївну, яка проінформувала присутніх про те, що 

розглянувши матеріали містобудівної документації «Генеральний план с. 

Наумівка Корюківського району Чернігівської області» та «План зонування 

території с. Наумівка Корюківського району Чернігівської області», з метою 

забезпечення планомірного, економічного, обґрунтованого і комплексного 

розвитку населеного пункту, підвищення його рівня благоустрою та створення 

сприятливих умов життєдіяльності населення, відповідно до ст.ст. 16, 17 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 12 Закону України «Про 

основи містобудування», Порядку розроблення містобудівної документації, 

затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України, що затверджений наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства від 16.11.2011 року № 290, ст.ст. 173, 174 Земельного кодексу 

України, даним проєктом рішення пропонується затвердити містобудівну 

документацію «Генеральний план с. Наумівка Корюківського району 

Чернігівської області» та «План зонування території с. Наумівка Корюківського 

району Чернігівської області», яку розроблено державним підприємством 



«Український державний науково-дослідний інститут проектування міст 

«Діпромісто» ім. Ю.М. Білоконя». 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять другому 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 

Селюка Анатолія Михайловича на посаду начальника Комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради на строк з 29 листопада 2022 року по 29 

листопада 2027 року включно та затвердити Пивовара Сергія Григоровича на 

посаду генерального директора Комунального некомерційного підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради з 14 

листопада 2022 року до заміщення вищезазначеної посади за результатами 

конкурсу, але не більше як 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного 

стану. 

Виступили: депутат Корюківської міської ради восьмого скликання Пивовар 

Сергій Григорович, який повідомив, що дане рішення стосується його особисто, 

тому у нього наявний конфлікт інтересів і він не прийматиме участі в голосуванні. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» більшістю голосів.  

 

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

рішень Корюківської міської ради щодо умов оплати праці працівників» 

начальника загального відділу виконавчого апарату міської ради Лимаренко Ніну 

Петрівну, яка проінформувала присутніх про те, що керуючись постановою 

Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування 

структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, 

органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами), даним проєктом 



рішення пропонується: 1) внести зміни до рішення першої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 02.12.2020 року № 14-1/VIІІ «Про 

затвердження Положення про виконавчий апарат міської ради та умови оплати 

праці її працівників», а саме викласти пункт 2.3. в наступній редакції: «Надбавка 

за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи міському 

голові, враховуючи, що він безпосередньо займається розробленням нормативно-

правових актів, проводить експертизу проєктів таких актів, встановлюється 

рішенням міської ради в розмірі до 100 відсотків посадового окладу з врахуванням 

надбавки за ранг та надбавки за вислугу років.»; 2) внести зміни до рішення 

першої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 02.12.2020 року № 

7-1/VIІІ «Про умови оплати праці Корюківського міського голови та секретаря 

міської ради», а саме доповнити його пунктом 1.4. такого змісту: «Надбавку за 

високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи міському 

голові, враховуючи, що він безпосередньо займається розробленням нормативно-

правових актів, проводить експертизу проєктів таких актів, встановлюється в 

розмірі 50 відсотків посадового окладу з врахуванням надбавки за ранг та 

надбавки за вислугу років.». 

Виступили: секретар міської ради – головуюча спільного засідання постійних 

комісій ради Плющ Анастасія Вікторівна, яка проінформувала присутніх про те, 

що на адресу сесї Корюківсько міської ради надійшло повідомлення міського 

голови Ахмедова Ратана Ратановича про те, що дане рішення стосується його 

особисто, тому у нього наявний конфлікт інтересів і він не прийматиме участі в 

голосуванні при розгляді даного питання на пленарному засіданні ради. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять четвертому питанню порядку денного «Про внесення змін 

до Положення «Про відзнаки Корюківської міської ради»» начальника загального 

відділу виконавчого апарату міської ради Лимаренко Ніну Петрівну, яка 

проінформувала присутніх про те, що з метою відзначення кращих трудових 

колективів, окремих громадян, підприємств, установ та організацій усіх форм 

власності, нагородження жителів громади з нагоди державних, професійних свят 

та інших урочистих подій, привітання жителів громади з нагоди ювілеїв та 

громадян, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Корюківка», 

даним проєктом рішення пропонується внести зміни до рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 09.11.2021 року № 49-9/VIІІ 

«Про затвердження Положення «Про відзнаки Корюківської міської ради», а саме 

викласти пункти 3.2. та 3.5. в новій редакції: «3.2. Нагородженим Почесною 



грамотою вручається Почесна грамота, матеріальна допомога в розмірі 500,00 грн 

(або подарунок на відповідну суму) та букет квітів.»; «3.5. При врученні Подяки 

нагородженим вручається Подяка та букет квітів.». 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять п’ятому питанню порядку денного «Про план діяльності з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік» начальника юридичного 

відділу – державного реєстратора виконавчого апарату міської ради Бабич 

Вікторію Сергіївну, яка проінформувала присутніх про те, що Керуючись ст. 7 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», даним проєктом рішення пропонується затвердити 

план діяльності із підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік, а саме 

планується підготувати такі регуляторні акти: 1) Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових 

відходів на території населених пунктів Корюківської міської територіальної 

громади; 2) Про встановлення місцевих податків і зборів. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять шостому питанню порядку денного «Про внесення змін до 

рішення десятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 10 грудня 

2021 року № 38-10/VIII «Про план діяльності з підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2022 рік»» начальника юридичного відділу – державного реєстратора 

виконавчого апарату міської ради Бабич Вікторію Сергіївну, яка проінформувала 

присутніх про те, що з метою врегулювання тарифу на перевезення пасажирів на 

міському автобусному маршруті загального користування, керуючись ст. 7 Закону 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності», даним проєктом рішення пропонується внести зміни до рішення 

десятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 10 грудня 2021 

року № 38-10/VIII «Про план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів 

на 2022 рік», а саме доповнити план пунктом 3 наступного змісту: «Про 

встановлення тарифу на перевезення пасажирів на міському автобусному 

маршруті загального користування». 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  



 

Слухали: по тридцять сьомому питанню порядку денного «Про орієнтовний план 

роботи міської ради на 2023 рік» секретаря міської ради Плющ Анастасію 

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

пропонується затвердити орієнтовний план роботи міської ради на 2023 рік. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: депутатку Корюківської міської ради восьмого скликання - голову 

постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища Олійник Світлану Олександрівну, яка проінформувала 

присутніх про те, що до неї надійшло письмове звернення жительки містка 

Корюківка, вулиці Галини Костюк, буд. 39 кв. 1 Сухомлин Валентина Василівна. 

В даному зверненні громадянка Сухомлин В.В. скаржиться на Корюківську 

житлово-експлуатаційну контору та на Комунальне підприємство 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради, дія та/або бездіяльність яких 

призвели до аварійного стану належного заявниці майна, а саме квартири 1 в 

будинку 39 по вулиці Галини Костюк в місті Корюківка. Тому заявниця просить 

довести дану інформацію до депутатів Корюківської міської ради восьмого 

скликання та доручити комісії по техногенних обставинах міськради провести 

обстеження даного будинку в цілому та зокрема квартири № 1. 

Виступили: міський голова Ахмедов Ратан Ратонович, який проінформував 

присутніх  про те, що 26.02.2019 року Корюківським районним судом відкрито 

провадження у справі за позовом Сухомлин Валентини Василівни до 

Корюківської житлово-експлуатаційної контрори, третя особа на стороні 

відповідача, яка не заявляє самостійних вимог  на предмет спору – Корюківська 

міська рада про захист прав споживача щодо невиконання договору Комунальним 

підприємством Корюківської міської ради «Корюківська ЖЕК» по ліквідації аварії 

на водопроводі, її наслідків та застосування наслідків невиконання умов договору 

про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.     

В свою чергу, Корюківський районний суд розглянувши матеріали справи 

відмовив Сухомлин В.В. в задоволенні позову. З таким рішенням позивачка не 

погодилась та звернулася з апеляційною скаргою до Чернігівського апеляційного 

суду. Під час судового розгляду, Сухомлин Валентина Василівна заявила 

клопотання про призначення будівельно – технічної експертизи. Судом доручено 

судовому експерту проведення такої експертизи. 

На вирішення експертизи поставлені питання: 



1. Чи наявні в будинку № 39 по вул. Г.Костюк в м.Корюківка Чернігівської 

області наступні пошкодження: просадка фундаменту та руйнація фасаду будинку, 

а також пошкодження підлоги та дверей у квартирі № 1 у вказаному будинку? 

2. Які причини пошкоджень (у разі їх наявності) у будинку № 39 по вул. 

Г.Костюк в м.Корюківка Чернігівської області: просадка фундаменту та руйнація 

фасаду будинку, а також пошкодження підлоги та дверей у квартирі № 1, і чи 

пов’язані ці пошкодження з аварією на центральному (вуличному) водопроводі по 

вул. Г.Костюк біля будинку № 39 у м.Корюківка, яка була усунута 15.04.2014 

шляхом заміни 33 метрів труби? 

За результатами дослідження, встановити зв’язок між виявленими 

пошкодженнями будівлі та квартири № 1 з аварією на центральному (вуличному) 

водопроводі по вул. Г.Костюк біля будинку № 39 у м.Корюківка Чернігівської 

області, яка була усунута 15.04.2014 року шляхом заміни 33 метрів труби не 

видається можливим. 

Виявлені пошкодження елементів житлового будинку № 39 та квартири №1 

цього будинку по вул. Г.Костюк в м.Корюківка Чернігівської області утворилися в 

цілому поступово протягом всього терміну служби об’єкта. 

Враховуючи вищевикладене, проведення комісійного обстеження будинку за 

адресою: вул. Г.Костюк, 39 в м.Корюківка є недоцільним, адже таке обстеження 

вже здійснено експертом, що має відповідні знання та навики у сфері проведення 

будівельно – технічної експертизи. А також даний експертний висновок не був 

оскаржений сторонами справи, зокрема апелянтом - Сухомлин Валентиною 

Василівною.   

Корюківська міська рада, Корюківська житлово-експлуатаційна контора, 

Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал»Корюківської міської ради діють 

виключно в межах чинного законодавства і в межах своїх повноважень, 

визначених відповідно Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

та статутами підприємств, про що заявниці неодноразово надавалися вичерпні 

відповіді. 

 

 

Головуючий на спільному засіданні  

постійних комісій міської ради  

(секретар міської ради)                     Анастасія ПЛЮЩ 


