
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: 07 лютого 2023 року 

Час: 10.00 год. - 11.30 год. 

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

міської ради. 

 

Присутні:   Абинашний В’ячеслав Іванович  

Бабич Сергій Володимирович 

Земляний Олег Васильович  

Карасьов Юрій Валентинович 

Колобашкіна Наталія Миколаївна 

Купрієнко Леонід Миколайович 

Левченко Олександр Григорович 

Михліна Юлія Василівна 

Науменко Олександр Дмитрович 

Наумовець Маргарита Василівна  

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  

Лещенко Світлана Віталіївна 

Милейко Сергій Олександрович 

Мостович Олег Сергійович  

Полубень Володимир Володимирович  

Шматок Микола Іванович 



Запрошені: перший заступник міського голови Савченко 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 бухгалтерського обліку та 

звітності – головний бухгалтер виконавчого апарату міської ради Кожема Оксана 

Миколаївна, 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 голові постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природнього середовища Олійник Світлані Олександрівні.  

Пропозиція голів постійних комісій міської ради підтримана одноголосно.  

 

Головуючим на спільному засіданні постійних комісій Олійник Світланою 

Олександрівною запропоновано наступний порядок денний, а саме: 

 

Порядок денний: 

 

1. Про звіт про виконання бюджету Корюківської міської територіальної громади 

за 2022 рік. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

2. Про внесення змін та доповнень до програм. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

3. Про внесення змін до рішення сімнадцятої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 15 грудня 2022 року № 4-17/VIII «Про бюджет 



Корюківської міської територіальної громади на 2023 рік (код бюджету 

2550700000)». 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

4. Про звіти старост старостинських округів Корюківської міської ради. 

Інформує: перший заступник міського голови Савченко Олександр Миколайович. 

 

5. 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. 

 

6. Про передачу майна міської комунальної власності. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

7. Про списання майна міської комунальної власності. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

8. 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. 

 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

11. 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. 

 

12. 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. 

 

13. Про виділення земельних часток (паїв) в натурі (на місцевості). 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

14. 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. 

 

15. Про приватизацію земельних ділянок на території Брецького старостинського 

округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

16. Про приватизацію земельних ділянок на території Будянського старостинського 

округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

17. Про приватизацію земельних ділянок на території Забарівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

18. Про приватизацію земельних ділянок на території Олександрівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

19. Про приватизацію земельних ділянок на території Охрамієвицького 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

20. Про приватизацію земельних ділянок на території Прибинського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 



21. Про приватизацію земельних ділянок на території Рибинського старостинського 

округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

22. Про приватизацію земельних ділянок на території Савинківського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

23. Про приватизацію земельних ділянок на території Сядринського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

24. Про приватизацію земельних ділянок на території Тютюнницького 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

25. 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. 

 

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

сільськогосподарського призначення. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

27. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення на 

території Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

28. Про затвердження детальних планів території. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

29. Про затвердження на посаду. 

Інформує: начальник юридичного відділу – державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради Бабич Вікторія Сергіївна. 



30. Про внесення змін 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». 

Інформує: начальник юридичного відділу – державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради Бабич Вікторія Сергіївна. 

 

31. Про затвердження Переліку адміністративних послуг.  

Інформує: начальник відділу адміністративних послуг виконавчого апарату міської 

ради Олійник Світлана Олександрівна. 

 

 

Вирішили: розглянути запропонований головуючою Олійник С.О. 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 2022 рік» начальника Фінансового 

відділу Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну, яка проінформувала 

присутніх про те, що за підсумками 2022 року до міського бюджету Корюківської 

міської територіальної громади всього надійшло доходів (з урахуванням 

трансфертів) 246672,70 тис.грн, що складає 98,9% уточненого річного плану.  

До загального фонду міського бюджету надійшло власних доходів (без 

урахування трансфертів) 179761,40 тис. грн, що складає 98,9% до призначень 

звітного року. (-1938,60 тис.грн) 

Податку на доходи фізичних осіб надійшло 124606,90 тис.грн, або 104,8% до 

призначень звітного періоду. В порівнянні з 2021 роком ріст надходження ПДФО 

склало 118,7% або 19,60 млн.грн. Питома вага ПДФО у власних доходах складає 

69,3%. 

Рентної плати за використання природних ресурсів надійшло в сумі 7319,0 

тис.грн., що становить 78,5% до річних призначень. В порівнянні з аналогічним 

періодом минулого 2021 року надходження зменшились на 2415,8 тис.грн. (75,2%). 

Питома вага рентної плати у власних доходах складає 4,1%. 

Виконання акцизного податку (з підакцизних товарів і пального) становить 

51,4% призначень звітного періоду, надійшло 5622,60 тис.грн. В порівнянні з 

минулим роком надходження акцизного податку зменшилось на 4717,70 тис.грн, 

Питома вага акцизного податку у власних доходах складає 3,1%. 

По результатам 2022 року місцевих  податків і зборів надійшло в сумі 37802,30 

тис.грн, виконання склало 93,8%. В порівнянні з надходженнями 2021 року, 

місцевих податків і зборів надійшло на 1913,10 тис.грн менше (або 95,2%). Питома 

вага місцевих податків у власних доходах складає 21,0%. 



Станом на 01 січня 2023 року до загального фонду міського бюджету надійшло 

неподаткових надходжень в сумі 2586,20 тис.грн, виконання становить 114,9%, або 

336,20 тис.грн. Перевиконання відбулось переважно за рахунок надходження плати 

за надання адмінпослуг (послуги ЦНАПу, державного реєстратора), здачі в оренду 

майна міської комунальної власності, інших надходжень. Питома вага у власних 

доходах складає 1,4%. 

До спеціального фонду бюджету Корюківської міської територіальної громади 

за 2022 рік надійшло 10651,50 тис.грн, а саме:  

- екологічний податок  - 128,00 тис.грн;  

- 7909,20 тис.грн власні надходження бюджетних установ;  

- кошти від продажу земельних ділянок – 2597,70 тис.грн;  

- цільові фонди – 9,00 тис.грн.  

На утримання міської ради та двох самостійних відділів по загальному фонду 

за 2022 рік виділено 20 040,30 тис. грн. 

Штатна чисельність затверджена в кількості 108 одиниць. Фактично на кінець 

року утримувалось 85 одиниць. 

Видатки по спеціальному фонду (бюджету розвитку) склали 1000,00 тис.грн, 

за рахунок яких придбано автомобіль.  

Видатки на іншу діяльність у сфері державного управління склали 272,50 

тис.грн, з яких на виконання Програми заходів з відзначення державних та 

професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою, 

здійснення представницьких та інших заходів на 2022-2026 роки спрямовано 71,20 

тис.грн, на підтримку «Трудового архіву» - 192,70 тис.грн. 

На галузь «Освіта» спрямовано 116 164,00 тис.грн, в тому числі по загальному 

фонду 112 269,60 тис.грн, по спеціальному фонду 3 894,40 тис.грн. Видатки по 

освіті в цілому виконані на 84,6% до уточнених річних призначень. (Освітня 

субвенція 58299,20 тис.грн, власні кошти – 53649,90 тис.грн, особливі потреби – 

154,50 тис.грн, інша субвенція з обласного бюджету – 165,00 тис.грн). 

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 94984,60 тис.грн. 

Відсоток використання річних призначень склав 92,9%.  

На придбання продуктів харчування використано 307,80 тис.грн по загальному 

фонду і 662,30 тис.грн по спеціальному фонду.  

На оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано 11161,10 тис.грн, 

в тому числі 10860,60 тис.грн по загальному фонду та 300,50 тис.грн по 

спеціальному фонду. Заборгованість відсутня. 

За звітний період здійснено капітальних видатків за рахунок бюджету розвитку 

на суму 2505,90 тис.грн, а саме придбано шкільний автобус та насос циркуляційний 

для Савинківського ліцею. 

За рахунок власних надходжень до спеціального фонду видатки склали 1388,50 

тис.грн. 

На утримання закладів та проведення заходів у сфері охорони здоров’я 

спрямовано 12457,90 тис.грн, в тому числі на підтримку КНП «Корюківська ЦРЛ» 



- 10245,50 тис.грн, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» - 2159,00 

тис.грн, на навчання студентів 53,40 тис.грн. Відсоток освоєння бюджетних коштів 

склав 94,1%. 

На видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню  спрямовано 

14722,00 тис.грн коштів загального фонду міського бюджету. Виконання планових 

показників складає 93,4% до призначень з урахуванням змін. 

На пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету 

використано 198,60 тис.грн. 

На утримання молодіжного центру «КУБ» та проведення його заходів 

спрямовано 798,60 тис.грн.  

На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку з бюджету виділено 270,30 тис.грн. 

На фінансову підтримку районної ради ветеранів у 2022 році спрямовано 

258,20 тис.грн. (66,2% річних призначень). 

На фінансування Центру надання соціальних послуг Корюківської міської 

ради виділено 12734,00 тис.грн. Планові призначення використані на 95,6%. На 

заробітну плату спрямовано 12122,40 тис.грн, на енергоносії 323,50 тис.грн.  

На надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян відповідно 

до програми «Соціальний захист окремих категорій населення на 2022-2024 роки» 

та «Програми соціальної підтримки учасників російсько-української війни, 

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

Корюківської міської ради на 2021-2023 роки» виділено 462,30 тис.грн. 

За рахунок залишку субвенції з державного бюджету для створення та 

забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від 

домашнього насильства  проведено часткову реконструкцію приміщення (26,80 

тис.грн).  

Загальний обсяг фінансування на галузь «Культура і мистецтво» склав 9187,50 

тис.грн, в тому числі загальний фонд 9149,30 тис.грн, спеціальний фонд 38,20 

тис.грн. Призначення виконані по загальному фонду – на 72,9%.,  

По загальному фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями 

спрямовано 7212,70 тис.грн. Відсоток використання бюджетних призначень склав 

81,0%.  

На оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано 1104,00 тис.грн, в 

т.ч. за рахунок загального фонду 1092,70 тис.грн та спеціального фонду – 11,30 

тис.грн. 

На проведення заходів використано 46,00 тис.грн. 

На утримання установ і здійснення заходів з фізичної культури і спорту за 

звітний період із загального фонду використано 1892,5тис.грн, що складає 86,5% до 

уточнених річних призначень. 

На заробітну плату з нарахуваннями ДЮСШ спрямовано 1703,70 тис.грн.  

На проведення спортивних заходів та змагань виділено 167,30 тис.грн. 



На фінансування житлово-комунального господарства спрямовано 22157,0 

тис.грн, в т.ч. за рахунок загального 17529,20 тис.грн і спеціального фонду 4627,70 

тис.грн. Призначення по загальному фонду використані на 93,2%, по спеціальному 

фонду – 100,0%.    

Видатки на забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, 

постачання теплової енергії профінансовано в сумі 299,60 тис.грн. 

На підтримку комунальних підприємств міської ради спрямовано 14053,10 

тис.грн, коштів загального фонду. (Корюківська ЖЕК 797,70 тис.грн, КП 

«Корюківкаводоканал» - 788,70 тис.грн, КП «Убідьське» 2956,00 тис.грн, КП 

«Благоустрій» 9510,70 тис.грн). 

На благоустрій територій використано 3923,10 тис.грн, з яких по загальному 

фонду – 2228,00 тис.грн (на 82,3%), по спеціальному – 3492,70 тис.грн (на 100,0%).  

Загальний обсяг видатків склав 29688,20 тис.грн, в тому числі за рахунок 

коштів загального фонду – 1507,80 тис.грн та спеціального фонду – 28180,40 

тис.грн. 

На будівництво об’єктів соціально – культурного призначення використано 

156,90 тис.грн. Виготовлено ПКД «Реконструкція існуючої системи забезпечення 

медичним киснем хірургічного відділення із встановленням та підкюченням 

кисневого генератора» (49,00 тис.грн), відкореговано ПКД «Реконструкція 

існуючої системи забезпечення медичним киснем окремих приміщень 

терапевтичного відділення» (12,30 тис.грн) та за рахунок субвенції з обласного 

бюджету проведено видатки по об’єкту «Реконструкція існуючої системи 

забезпечення медичним киснем хірургічного відділення із встановленням та 

підключенням обладнання кисневого генератора Комунального некомерційного 

підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської 

ради за адресою: 15300, Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 101» (95,70 

тис.грн). 

На виконання програми «Перевезення пасажирів по місту Корюківка» 

спрямовано 96,60 тис.грн. Використання кошторисних призначень склало 60,4%. 

1333,40 тис.грн використано на ремонт дорожньої інфраструктури. 

На проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки виділено 24,60 

тис.грн. 

На внески до статутних капіталів комунальних підприємств Корюківської 

міської ради спрямовано 27998,30 тис.грн (КП «Корюківкаводоканал» - 26615,00 

тис.грн, КП «Убідьське» - 1316,50 тис.грн (техніка та комплект відеоспостер) і КП 

«Благоустрій» - 66,80 тис.грн). 

На сплату внесків до асоціацій виділено 20,90 тис.грн. 

На виконання «Програми забезпечення малочисельних та віддалених сіл 

громади товарами першої необхідності та хлібом» спрямовано 32,30 тис.грн, або 

90,0% призначень. 

На заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха спрямовано 3707,5 тис.грн. Видатки по загальному фонду склали 



2226,40 тис.грн, по спеціальному фонду – 1481,00 тис.грн, в тому числі за рахунок 

залишку освітньої субвенції – 140,40 тис.грн та залишку субвенції на розвиток 

комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки – 

300,00 тис.грн. 

4872,00 тис.грн коштів міського бюджету спрямовано на заходи та роботи з 

територіальної оборони. 

Кошти екологічного податку, що надходили до міського бюджету, використані 

в сумі 69,60 тис.грн на оплату послуг з ліквідації стихійного сміттєзвалища. 

Джерелами фінансування міського бюджету є залишки загального фонду  на 

загальну суму 29012,20 тис.грн та спеціального фонду на загальну суму 1231,00 

тис.грн. Також планувалась передача коштів із загального до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) в сумі 37017,00 тис.грн. 

На виконання міської «Програми підтримки індивідуального будівництва 

«Власний дім» за рахунок повернення наданих раніше коштів профінансовано 26,00 

тис.грн.  

З державного бюджету надійшли субвенції: 

- освітня субвенція  – 55553,40 тис.грн. 

З обласного бюджету надійшли: 

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету – 222,10 тис.грн; 

- інша субвенція на виконання доручень виборців депутатами обласної ради в 

сумі 190,00 тис.грн; 

- інша субвенція пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи – 198,60 тис.грн; 

- субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони 

здоров`я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок 

залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на 

початок бюджетного періоду в сумі 95,70 тис.грн. 

З бюджету Корюківської міської територіальної громади були перераховані 

наступні трансферти: 

- державному бюджету:  

- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально – економічного та культурного розвитку регіонів в сумі 277,80 тис.грн. 

Субвенція надавалася на виконання відповідних програм, а саме: 9 державній 

пожежно – рятувальній частині (м.Корюківка) 2 державного пожежно – 

рятувального загону У ДСНС України (98,40 тис.грн загальний фонд та 21,60 

тис.грн спецфонд), Корюківському РВП ГУНП (157,80 тис.грн); 

- обласному бюджету: 

- субвенція на придбання комплектів зимового одягу для особового складу 

підрозділів Сил територіальної оборони Збройних сил України 2200,00 тис.грн (за 



рахунок залишку освітньої субвенції – 700,00 тис.грн та власних коштів – 1500,00 

тис.грн); 

- субвенція на оплату енергоносіїв КНП «Чернігівський обласний центр крові» 

(165,00 тис.грн),  

- районному бюджету - інша субвенція в сумі 1706,00 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 та виконання судових рішень. 

Виступили: головуюча спільного засідання постійних комісій ради Олійник 

Світлана Олександрівна, яка проінформувала присутніх про те, що на адресу сесії 

Корюківської міської ради надійшли повідомлення секретаря міської ради Плющ 

Анастасії Вікторівни, депутатів Корюківської міської ради восьмого скликання 

Пінченко Валентини Василівни, Михліної Юлії Василівни, Наумовець Маргарити 

Василівни про те, що дане рішення стосується їх особисто, тому у них наявний 

конфлікт інтересів і вони не прийматимуть участі в голосуванні при розгляді даного 

питання на пленарному засіданні сесії ради. 

Також головуюча Олійник С.О. повідомила про наявний у неї конфлікт 

інтересів так як дане рішення стосується і її особисто, тому вона не прийматиме у 

часті в голосуванні  на пленарному засіданні сесії ради. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» більшістю голосів.  

 

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

до програм» начальника Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олену Іванівну, яка проінформувала присутніх, що розглянувши рішення 

виконавчого комітету Корюківської міської ради від 02 лютого 2023 року № 28 

«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 

територіальної громади на 2022-2023 рік, Програми розвитку, фінансової підтримки 

та поповнення статутного фонду Комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на 2023-2025 роки, Програми 

розвитку, фінансової підтримки та поповнення статутного фонду Комунального 

підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради на 2023-2025 роки. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

сімнадцятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2022 



року № 4-17/VIII «Про бюджет Корюківської міської територіальної громади на 

2023 рік (код бюджету 2550700000)»» начальника Фінансового відділу 

Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну, яка проінформувала присутніх, 

що розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

02.02.2023 року № 29 «Про внесення змін до рішення сімнадцятої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2022 року № 4-17/VIII 

«Про бюджет Корюківської міської територіальної громади на 2023 рік (код 

бюджету 2550700000)»», даним проєктом рішення пропонується внести зміни до 

бюджету Корюківської міської територіальної громади на 2023 рік, а саме 

визначити:  

- доходи міського бюджету у сумі 240 961 120,00 гривень, в тому числі доходи 

загального фонду міського бюджету 231 811 120,00 гривень та доходи спеціального 

фонду міського бюджету 9 150 000,00 гривень згідно з додатком 1 цього рішення; 

- видатки міського бюджету у сумі 262 549 070,00 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету 230 268 970,00 гривень та видатки 

спеціального фонду міського бюджету 32 280 100,00 гривень; 

- повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі 

51 000,00 гривень; 

- надання кредитів з міського бюджету у сумі 263 400,00 гривень у тому числі 

надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 198 000,00 гривень та 

надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету - 65 400,00 гривень; 

- профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 16 997 750,00 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 16 997 750,00 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 10 000,00 

гривень, що становить 0,004 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, 

визначених цим пунктом. 

Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних 

програм у сумі 70 700 955,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по четвертому питанню порядку денного «Про звіти старост 

старостинських округів Корюківської міської ради» першого заступника міського 

голови Савченка Олександра Миколайовича, який проінформував присутніх про те, 

що відповідно до пп. 3.1.2. Глави 3.1. розділу ІІІ Положення про старосту 

Корюківської міської ради, що затверджене рішенням першої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 02.12.2021 року № 16-1/VIII, даним проєктом 

рішеня ппррпонується взяти до відома звіти старост старостинських округів 

Корюківської міської ради за 2022 рік та доручити старостам старостинських 



округів Корюківської міської ради виконувати доручення міського голови та 

виконавчого комітету, контролювати дотримання правил використання об’єктів 

комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території 

старостинських округів; проводити інформування населення сіл старостинських 

округів щодо роботи старости; контролювати дотримання на підвідомчій території 

правил благоустрою. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 

Слухали: по п’ятому 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 звернення директора 

Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ в Україні від 

23.01.2023 року та акт приймання – передачі гуманітарної допомоги, Протокол про 

співробітництво від 04.11.2022 року між Глобал Комьюнітіз та Корюківською 

міською радою, акти прийняття-передачі майна № АА-ER-0030 від 02.01.2023 року, 

№ АА-ER-0083 від 11.01.2023 року та № АА-ER-0109 від 23.01.2023 року, Договір 

про надання благодійної допомоги від 16.01.2023 року та акт приймання-передачі 

гуманітарної (благодійної) допомоги від 30.01.2023 року, укладені між Благодійною 

організацією «Благодійний фонд «Фортечний» та Корюківською міською радою, 

Договір дарування від 05.01.2023 року гуманітарної допомоги від міста Вальдкірх 

(Німеччина), відповідно до Закону України «Про передачу об’єктів права державної 

та комунальної власності», даним проєктом рішення пропонується надати згоду на 

прийняття та прийняти безоплатно від міста Вальдкірх (Німеччина) у комунальну 

власність Корюківської міської територіальної громади та на баланс Корюківської 

міської ради гуманітарну допомогу - дизельний генератор Caterpillar, DE450GC, 

4773x1630x2357 мм, потужністю 450 кВт, серійний номер: CATDE450ERZE00150; 

від Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ у 

комунальну власність Корюківської міської територіальної громади та на баланс 

Корюківської міської ради гуманітарну допомогу - подрібнювач деревини марки 

VERMEER, модель ВС230ХL загальною вартістю 957 384,90 грн; від Глобал 

Комьюнітіз у комунальну власність Корюківської міської територіальної громади 

та на баланс Корюківської міської ради матеріальні цінності в кількості 29 одиниць, 

загальною вартістю 364 180,98 грн; від Благодійної організації «Благодійний фонд 

«Фортечний» у комунальну власність Корюківської міської територіальної громади 

та на баланс Корюківської міської ради на безоплатній основі благодійну допомогу 

- матеріальні цінності в кількості 55  одиниць, загальною вартістю 457 384,21 грн; 

прийняти у комунальну власність Корюківської міської територіальної громади 

генератор змінного струму AKSA APD110A вартістю 373 050,00 грн, що переданий 



Офісом Управління ООН з обслуговування проектів в Україні і 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 шостому 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 «Убідьське» від 09.01.2023 року 

№ 06 та від 03.02.2023 року № 15, Корюківської ЖЕК від 05.01.2023 року № 4 та від 

01.02.2023 року № 12, РКСЛП «Корюківкаліс» від 24.01.2023 року № 20, КП 

«Благоустрій» від 27.01.2023 року № 28, від 01.02.2023 року № 31 та від 06.02.2023 

року № 38, КП «Корюківкаводоканал» від 01.02.2023 року № 27, ДНЗ № 1 

«Дельфін» від 27.01.2023 року № 18-05/11 та від 01.02.2023 року № 18-05/12, ДНЗ 

№ 4 «Веселка» від 27.01.2023 року № 01-20/15 та від 01.02.2023 року № 01-20/16, 

ВОКМтаС Корюківської міської ради від 31.01.2023 року № 01-11/40 та              № 

01-11/40а, КМЦ «КУБ» від 01.02.2023 року № 08, враховуючи рішення сімнадцятої 

сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15.12.2022 року № 7-17/VIII 

та № 8-17/VIII, даним проєктом рішення пропонується: 1) закріпити за 

Комунальним некомерційним підприємством «Корюківська центральна районна 

лікарня» Корюківської міської ради на праві оперативного управління 

транспортний засіб - автомобіль MERCEDES-BENS SPRINTER 906ВА50, номер 

VIN WDB9061531N700808, 2017 року випуску, реєстраційний номер СВ2746ЕІ, 

вартістю 2 344 962,00 грн; закріпити за Корюківським міським молодіжним 

центром «КУБ» Корюківської міської ради на праві оперативного управління 

транспортний засіб - автомобіль VOLKSWAGEN КОМБІ-Т6, номер VIN 

WV2ZZZ7HZNH044454, 2022 року випуску, реєстраційний номер СВ2748ЕІ, 

вартістю 1 680 556,00 грн; передати з балансу Корюківської міської ради на баланс, 

в господарське відання та до статутного капіталу Районного комунального 

спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» подрібнювач 

деревини марки VERMEER, модель ВС230ХL загальною вартістю 957 384,90 грн; 

внести до статутного капіталу Районного комунального спеціалізованого 

лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» навантажувач фронтальний 

ПГФ-1600, 2018 року випуску, заводський номер 22-18, первісною вартістю 

105 000,00 грн та ковш до навантажувача фронтального ПГФ-1600 00.070, 

первісною вартістю 19 000,00 грн; передати з балансу Корюківської міської ради на 

баланс Корюківського дошкільного навчального закладу № 1 «Дельфін» художньо-

естетичного напрямку Корюківської міської ради Чернігівської області матеріальні 



цінності в кількості 15 одиниць на загальну суму 101 552,37 грн; передати з балансу 

Корюківської міської ради на баланс Корюківського дошкільного навчального 

закладу № 4 «Веселка» еколого-натуралістичного напрямку Корюківської міської 

ради Чернігівської області матеріальні цінності в кількості 15 (п’ятнадцять) 

одиниць на загальну суму 103 912,68 грн; передати з балансу Корюківської міської 

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

ради матеріальні цінності в кількості 18 одиниць на загальну суму 220 753,86 грн; 

передати з балансу Корюківської міської ради на баланс Корюківського міського 

молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської ради матеріальні цінності в 

кількості 22 одиниці на загальну суму 21 243,94 грн; передати з балансу 

Корюківської міської ради на баланс та до статутного капіталу Комунального 

підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради матеріальні цінності в 

кількості 10 одиниць на загальну суму 165 697,18 грн; передати з балансу 

Корюківської міської ради на баланс Корюківської житлово – експлуатаційної 

контори подовжувач на катушці Legrand H07RNF 3G2.5 mm² (25 м) 50758 в 

кількості 1 одиниця балансовою вартістю 19 689,27 грн; передати з балансу 

Корюківської міської ради на баланс Комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради матеріальні цінності в кількості 

2 одиниці на загальну суму 39 915,23 грн; передати з балансу Комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради на баланс Корюківської міської ради генератор змінного 

струму AKSA APD110A балансовою вартістю 373 050,00 грн та дизельний 

генератор ALIONSS AX-30 (30 кВт) балансовою вартістю 178 985,10 грн; 

припинити право господарського відання, вилучити зі статутного капіталу та 

передати з балансу Комунального підприємства «Убідьське» Корюківської міської 

ради на баланс, в господарське відання та до статутного капіталу Корюківської 

житлово–експлуатаційної контори засіб відеоспостереження первісною 

балансовою вартістю 97 498,28 грн; припинити право господарського відання, 

вилучити зі статутного капіталу та передати з балансу Комунального підприємства 

«Убідьське» Корюківської міської ради на баланс та в господарське відання 

Комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради 

транспортний засіб – трактор колісний МТЗ 80Л, 1992 року випуску, державний 

реєстраційний номер 15326СВ, первісною балансовою вартістю 15 514,22 грн. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сьомому 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 

Корюківської ЖЕК від 22.12.2022 року № 227, КП «Убідьське» від 03.02.2023 року 



№ 15, КП «Благоустрій» від 06.02.2023 року № 38, протоколи комісій по списанню 

майна, дефектні акти та акти обстеження технічного стану транспортних засобів, 

відповідно до Положення про порядок списання об’єктів комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади, затвердженого рішенням п’ятої сесії 

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

даним проєктом рішення пропонується надати дозвіл на списання з балансу 

Корюківської житлово – експлуатаційної контори бензотример X-135R (мотокоса), 

2016 року випуску, інвентарний номер 104080, первісною балансовою вартістю 

12 332,50 грн, знос 100%; надати дозвіл на списання з балансу Комунального 

підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради транспортного засобу – 

трактор колісний МТЗ 80Л, 1992 року випуску, державний реєстраційний номер 

15326СВ, первісною балансовою вартістю 15 514,22 грн, знос 100%; затвердити 

дефектний акт огляду трактора колісного МТЗ 80Л, 1992 року випуску, державний 

реєстраційний номер 15326СВ; списати з балансу Корюківської міської ради 

транспортний засіб - вантажний автомобіль самоскид САЗ 3507, державний 

реєстраційний номер СВ9528АО, 1990 року випуску, первісною балансовою 

вартістю 7 679,00 грн, знос 100%; затвердити дефектний акт огляду вантажного 

автомобіля самоскид САЗ 3507, державний реєстраційний номер СВ9528АО, 1990 

року випуску. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по восьмому 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 та 

юридичних осіб та додані до них матеріали, даним проєктом рішення пропонується 

внести зміни до пункту 13 рішення сьомої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 08 липня 2021 року № 30-7/VIII «Про дозвіл на виготовлення 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) земельної частки (паю)», яким надано 

дозвіл Миснику Валерію Михайловичу на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) відповідно до протоколу про розподіл земельних ділянок між 

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

території земельних часток (паїв) по колишньому колективному 

сільськогосподарському підприємств «Рекорд», а саме: «№ 201 сіножаті» замінити 

на «№ 410 сіножаті» у зв’язку накладкою земельних ділянок; внести зміни до 

пункту 7 рішення п’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 22 

квітня 2021 року № 42-5/VIII «Про дозвіл на виготовлення документації із 

землеустрою», яким надано дозвіл Корюківській житлово-експлуатаційній конторі 



на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

виклавши його в новій редакції, а саме: «Надати дозвіл Корюківській житлово-

експлуатаційній конторі на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки зі зміною цільового призначення із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності в земельні ділянки 

загального користування, відведені для цілей поводження з відходами (11.08), для 

подальшої передачі її у постійне користування, що розташована в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) Корюківського 

району Чернігівської області. Площа земельної ділянки 1,2944 га, кадастровий 

номер 7422410100:04:000:1502.». 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по дев’ятому 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 фізичних та 

юридичних осіб 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 договору оренди землі від 24 грудня 2013 року шляхом його 

розірвання з Киянцем Володимиром Васильовичем на земельну ділянку 

несільськогосподарського призначення комунальної власності, яка 

використовувалася для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у зв’язку з даруванням 

житлового будинку; припинити дію договору оренди землі від 06 червня 2017 року, 

укладеного з Приватним сільськогосподарським підприємством «Рекорд», у 

частині витребуваної земельної ділянки громадянином; припинити дію договору 

оренди землі від 15 листопада 2013 року, укладеного з Сільськогосподарським 

товариством з обмеженою відповідальністю «Десна», у частині витребуваної 

земельної ділянки громадянином; припинити дію договору оренди землі від 29 

травня 2020 року шляхом його розірвання з Селянським (фермерським) 

господарством «Довіра» на земельну ділянку сільськогосподарського призначення 

за добровільною згодою сторін; припинити дію договору оренди землі від 22 грудня 



2011 року шляхом його розірвання з Сільськогосподарським товариством з 

обмеженою відповідальністю «Олстас-льон» на земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення за добровільною згодою сторін; припинити 

дію договору оренди землі шляхом його розірвання з Акціонерним товариством 

«Облтеплокомуненерго» від 28 серпня 2013 року на земельну ділянку 

несільськогосподарського призначення комунальної власності, що 

використовувалася 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) у зв’язку з вилученням зі складу орендованого майнового 

комплексу приміщення котельні; припинити дію договорів оренди землі від 10 

грудня 2014 року та від 31 жовтня 2016 року шляхом його розірвання з Товариством 

з обмеженою відповідальністю «Забарівське» у частині витребуваної земельної 

ділянки громадянами. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по десятому 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 СТОВ «Олстас-

льон», ФОП Сидоренко О.В. 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 Сільськогосподарському товариству з обмеженою 

відповідальністю «Олстас-льон» в оренду земельні ділянки сілськогосподарського 

призначення під власним майном терміном на 49 років та 10% річної орендної 

плати; надати фізичній особі-підприємцю Сидоренку Олександру Васильовичу в 

оренду земельну ділянку для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств, терміном 

на 5 років та 5% річної орендної плати. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по одинадцятому 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 заяви фізичних та юридичних осіб та додані до них матеріали, даним 

проєктом рішення пропонується надати відповідні дозволи заявникам. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по дванадцятому 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 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 відповідні дозволи заявникам.  

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тринадцятому питанню порядку денного «Про виділення земельних 

часток (паїв) в натурі (на місцевості)» 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 надати 

віповідні дозволи заявникам. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  



 

Слухали: по чотирнадцятому 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 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) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та для будівництва 

індивідуальних гаражів в межах міста Корюківка та передати такі земельні ділянки 

у власність заявникам. 

Виступили: депутат Корюківської міської ради восьмого скликання – голова 

постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціально- 

економічного та культурного розвитку Бабич Сергій Володимирович, який 

проінформував присутніх про те, що даним проєктом рішення пропонується 

затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі її у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

його близькій особі – Бабичу Івану Сергійовичу. У зв’язку з цим та відповідно до 

ст.591 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у нього наявний 

конфлікт інтересів і він не прийматиме участі в голосуванні при розгляді даного 

питання по суті на пленарному засіданні сесії ради. 

Депутат Корюківської міської ради восьмого скликання – член постійної комісії 

міської з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту Левченко Олександр 

Григорович, який проінформував присутніх про те, що даним проєктом рішення 

пропонується затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі її у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд його близькій особі – Герасименко Ользі Леонідівні. У зв’язку з 

цим та відповідно до ст.591 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» у нього наявний конфлікт інтересів і він не прийматиме участі в 

голосуванні при розгляді даного питання по суті на пленарному засіданні сесії ради 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення 

Голосували: «за» більшістю голосів.  

 



Слухали: по п’ятнадцятому 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), 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 

житлового будинку, 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 шістнадцятому 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), 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 

житлового будинку, 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 сімнадцятому 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), 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 

житлового будинку, 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 вісімнадцятому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Олександрівського старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату 

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

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 

Олександрівського 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 територіїОхрамієвицького 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 

Охрамієвицького 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 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 першому 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 другому 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 

Савинківсьбкого 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 третьому 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 четвертому 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) та для 

індивідуального дачного будівництва 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 п’ятому 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 Мальчевського Віктора Анатолійовича та 

проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої 

змінюється, керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 

процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення», 

Законом України «Про землеустрій», даним проєктом рішення пропонується 

затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове 

призначення якої змінюється із земель «03.09 для будівництва та обслуговування 

будівель кредитно-фінансових установ» загальною площею 0,0284 га, що перебуває 

у власності Мальчевського Віктора Анатолійовича, в землі «03.07 для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі», що розташована за адресою: м. Корюківка, 

вул. Шевченка, 52 нежитлове приміщення 1 Корюківського району Чернігівської 

області та змінити цільове призначення ділянки. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять шостому питанню порядку денного «Про проведення 

земельних торгів у формі аукціону на земельну ділянку сільськогосподарського 

призначення» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала 

присутніх про те, що з метою наповнення місцевого бюджету, керуючись ст.ст. 134-

139 Земельного кодексу України, ст.ст. 6, 19 Закону України «Про оренду землі», 

даним проєктом рішення пропонується включити в перелік земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, які виставляються на 

земельні торги окремими лотами, земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для продажу права оренди на земельних торгах 

у формі аукціону, а саме земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва площею 11.2694 га, та затвердити умови продажу, а саме: стартовий 

розмір річної орендної плати 10 (десять) % (відсотків) від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки, крок земельних торгів у розмірі 10 (десять) % (відсотків) 

від стартового розміру річної орендної плати, строк дії договору оренди землі 7 

(сім) років. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 



Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять сьомому питанню порядку денного «Про продаж земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення на території Корюківської міської 

ради» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про 

те, що розглянувши звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, керуючись 

Конституцією України, ст.ст. 628, 629 Цивільного кодексу України, ст.ст. 12, 79-1, 

122, 127, 128 Земельного кодексу України, Постановою КМУ від 22.04.2009 року № 

381 «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу 

за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності», 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 взяти до відома звіт з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення, на якій 

знаходиться нерухоме майно, що належить Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Центр Консалтинг» на праві приватної власності. Земельна 

ділянка розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту села Сядрине, Сядринський старостинський округ) 

Корюківського району Чернігівської області, кадастровий номер земельної ділянки: 

7422488700:05:000:1477, площею 4,0000 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 

849 443,00 грн (вісімсот сорок дев’ять тисяч чотириста сорок три гривни 00 коп.) 

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

1 цього рішення, у сумі 934 387,30 грн (дев’ятсот тридцять чотири тисячі триста 

вісімдесят сім гривень 30 коп.) без урахування ПДВ. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять восьмому питанню порядку денного «Про затвердження 

детальних планів території» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, 

яка проінформувала присутніх про те, що відповідно до ст. 19 Закону України «Про 

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

містобудування», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», 

розглянувши містобудівну документацію «Детальний план території для 

будівництва готельного комплексу в с. Бреч Корюківської міської ради 

Корюківського району Чернігівської області орієнтовною площею 1,55 га.», 



розроблений ПП фірма «Майстерня архітектора Травки В.А.» та «Детальний план 

території земельної ділянки орієнтовною площею 0,36 га за межами села Сядрине 

Корюківського району Чернігівської області (поблизу вулиці Робочої) для 

розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій», розроблений ПП 

«Портал-М», взявши до уваги протоколи громадських слухань щодо врахування 

громадських та приватних інтересів під час розгляду пропозицій громадськості при 

розгляді містобудівної документації від 17.10.2022 року та 19.07.2022 року, а також 

рекомендації обласної архітектурно-містобудівної ради при Управлінні 

містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації, 

даним проєктом рішення пропонується затвердити містобудівну документацію 

«Детальний план території для будівництва готельного комплексу в с. Бреч 

Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області 

орієнтовною площею 1,55 га.» та «Детальний план території земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,36 га за межами села Сядрине Корюківського району 

Чернігівської області (поблизу вулиці Робочої) для розміщення та експлуатації 

об’єктів і споруд телекомунікацій». 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

посаду» начальника юридичного відділу – державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради Бабич Вікторію Сергіївну, 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 Бабича Сергія 

Володимировича на посаду начальника Комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на строк з 02 лютого 2023 року 

по 03 лютого 2025 року включно та Іваненко Тетяну Вікторівну на посаду 

директора «Трудового архіву» Корюківської міської ради на строк з 01 січня 2023 

року по 31 грудня 2027 року включно.  

Виступили: депутат Корюківської міської ради восьмого скликання – голова 

постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціально- 

економічного та культурного розвитку Бабич Сергій Володимирович, який 



проінформував присутніх про те, що даним проєктом рішення пропонується 

затвердити затвердити його на посаду начальника Комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради. У зв’язку з цим та відповідно до 

ст.591 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у нього наявний 

конфлікт інтересів і він не прийматиме участі в голосуванні при розгляді даного 

питання по суті на пленарному засіданні сесії ради. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» більшістю голосів.  

 

Слухали: по тридцятому питанню порядку денного «Про внесення змін 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» начальника 

юридичного відділу – державний реєстратор виконавчого апарату міської ради 

Бабич Вікторію Сергіївну, яка проінформувала присутніх про те, що з метою 

вдосконалення порядку призначення та звільнення керівників підприємств, 

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

Корюківської міської територіальної громади, керуючись Кодексом законів про 

працю України, постановами Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 року № 170 

«Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору», від 

02.08.1995 року № 597 «Про типову форму контракту з керівником підприємства, 

що є у державній власності», від 19.05.1999 року № 859 «Про умови і розміри 

оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній 

власності, та об’єднань державних підприємств», даним проєктом рішення 

пропонується внести зміни до рішення 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», а саме пункт 2.1. викласти в такій 

редакції: «Призначення на посаду керівника Підприємства здійснюється міським 

головою одноособово за контрактною формою трудового договору.»; пункт 2.1.1. 

виключити; в додатку 1 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 виключити підпункт б) пункту 6.3. Розділу 6 Внесення змін і доповнень до 

контракту та його припинення.  

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 



Слухали: по тридцять першому питанню порядку денного «Про затвердження 

Переліку адміністративних послуг» головуючу на спільному засіданні постійних 

комісій ради - голову постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природнього середовища - начальника відділу 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», Закону України «Про адміністративні послуги», даним проєктом рішення 

пропонується затвердити Перелік адміністративних послуг, що надаються через 

відділ надання адміністративних послуг виконавчого апарату міської ради, 

доповнивши його послугою «Реєстрація декларації відповідності матеріально-

технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної 

безпеки». 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

 

Головуюча на спільному засіданні  

постійних комісій міської ради - 

голова постійної комісії міської ради  

з питань житлово-комунального господарства,  

регулювання земельних відносин,  

будівництва та охорони навколишнього  

природнього середовища                Світлана ОЛІЙНИК  


