
П Р О Т О К О Л   № 1 

позачергового засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 04 січня 2021 року 

Час: 10.00 год.- 10.15 год. 

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

Корюківської міської ради 

 

Присутні:   Ахмедов Ратан Ратанович 

Плющ Анастасія Вікторівна 

Савченко Олександр Миколайович 

Биков Олександр Миколайович 

Аполон Юрій Андрійович 

Гончаренко Ірина Василівна 

Григор’єв Ігор Олександрович 

Єгунова Алла Іванівна 

Козел Володимир Іванович 

Кравченко Олена Василівна 

Кучеренко Леонід Анатолійович 

Лісений Віктор Миколайович 

Мисник Віктор Дмитрович 

Пилипенко Раїса Григорівна 

Помаз Геннадій Олексійович 

Редін Антон Леонідович 

Рябець Петро Олександрович 

Циклаурі Юрій Муссович 

Юденко Наталія Миколаївна 

Барсук Олена Іванівна 

Ващенко Іван Олександрович 

Галущенко Сергій Миколайович 

Кожема Оксана Миколаївна 

Кукуюк Оксана Леонідівна 

Лимаренко Ніна Петрівна 

Наумчик Ірина Володимирівна 

Селюк Анатолій Михайлович 

Скиба Тетяна Віталіївна 

 

Відсутні:     Тосенко Андрій Володимирович 

Єрмоленко Яна Сергіївна 

Рачек Анатолій Євгенович 

Шумський Віктор Леонтійович 

Кривда Тетяна Федорівна 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження штатних розписів. 

2. Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання 

та водовідведення. 

3. Про надання дозволу на списання безнадійної дебіторської 

заборгованості. 

4. Про квартирний облік. 

5. Про привітання жителів громади з нагоди ювілеїв. 

6. Про преміювання. 

7. Про затвердження калькуляції комунального підприємства «Убідьське» 

Корюківської міської ради. 

8. Про визначення уповноважених осіб. 

 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І., начальник комунального підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради Галущенко С.В., начальник комунального 

підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради Селюк А.М., які 

повідомили, що даним рішенням будуть затверджені штатні розписи, що 

стосується їх особисто, тому у них наявний конфлікт інтересів і участі в 

голосуванні приймати не будуть, про що відповідно до ст.591  Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» вони надали відповідні 

повідомлення. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 1 «Про затвердження штатних розписів» 

приймається більшістю голосів /додається/. 

 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 2 «Про встановлення тарифів на послуги з 

централізованого водопостачання та водовідведення» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу - державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 3 «Про надання дозволу на списання безнадійної 

дебіторської заборгованості» приймається одноголосно /додається/. 

 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу - державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 4 «Про квартирний облік» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 



ВИСТУПИЛИ: начальник загального відділу виконавчого апарату міської 

ради Лимаренко Н.П. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 5 «Про привітання жителів громади з нагоди 

ювілеїв» приймається одноголосно /додається/. 

 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 6 «Про преміювання» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7 «Про затвердження калькуляції комунального 

підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу-державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 8 «Про визначення уповноважених осіб» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 

 

 

Секретар міської ради              А.ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04 січня 2021 року                            м. Корюківка                                            № 1 

 

Про затвердження штатних розписів  

  

Розглянувши клопотання комунального підприємства «Рампа» 

Корюківської міської ради від 30.12.2020 року № 557/12-20, комунального 

підприємства «Убідське» Корюківської міської ради від 30.12.2020 року № 

122, комунального некомерційного підприємства «Корюківська центральна 

районна лікарня» Корюківської міської ради від 30.12.2020 року № 03-

05/1380, комунального підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської 

міської ради від 04.01.2021 року №№ 1, 2, фінансового відділу Корюківської 

міської ради від 04.01.2021 № 1, комунального підприємства «Благоустрій» 

Корюківської міської ради від 04.01.2021 року № 3 щодо затвердження 

штатних розписів, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити з 01 січня 2021 року штатний розпис комунального 

підприємства «Рампа» Корюківської міської ради, що додається. 

 

2. Затвердити з 01 січня 2021 року штатний розпис комунального 

підприємства «Убідське» Корюківської міської ради, що додається. 

 

3. Затвердити з 01 січня 2021 року штатний розпис комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради, що додається. 

 

4. Затвердити штатні розписи комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради, що додаються, з: 

- з 01 січня 2021 року по 31 січня 2021 року; 

- з 01 лютого 2021 року пор 04 квітня 2021 року; 

- з 05 квітня 2021 року по 30 червня 2021 року. 

 

5. Затвердити з 28 грудня 2020 року штатний розпис фінансового 

відділу Корюківської міської ради, що додається. 



 

6.  Затвердити з 11 січня 2021 року штатний розпис комунального 

підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради, що додається. 

   
 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04 січня 2021 року                         м. Корюківка                                              № 2 

 

Про встановлення тарифів  

на послуги з централізованого  

водопостачання та водовідведення 

 

Розглянувши клопотання комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради від 24.12.2020 року № 244 

щодо встановлення нових економічно обґрунтованих тарифів на послуги з 

централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів, які не є 

суб’єктами господарювання, приймаючи до уваги, що процедура доведення 

інформації до споживачів та обговорення тарифів закінчилась і пропозиції та 

зауваження на адресу підприємства не надходили, керуючись ст. 13 Закону 

України «Про питну воду та питне водопостачання», ст.ст. 28, 30, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Встановити тарифи на послуги комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради, в наступному розмірі:  

 

централізоване водопостачання для споживачів, які не є 

суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання: 

за 1 м. куб. – 18 грн. 22 коп. з урахуванням ПДВ; 

 

централізоване водовідведення для споживачів, які не є суб’єктами 

господарювання у сфері централізованого водовідведення: за 1 м. куб. – 

49 грн. 88 коп.  з урахуванням ПДВ; 

 

2. Дане рішення набирає чинності  з 01 січня 2021 року. 

 

3. З 01 січня 2021 року вважати таким, що втратило чинність рішення 

виконавчого комітету Корюківської міської ради від 16 жовтня 2019 року № 

390 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення» (зі змінами та доповненнями). 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бикова О.М.. 

 

 

Міський голова                 Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04 січня 2021 року                        м. Корюківка                                               № 3 

 

Про надання дозволу на списання  

безнадійної дебіторської заборгованості 

 
Розглянувши клопотання комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради щодо надання дозволу 

підприємству на закриття особових рахунків та списання безнадійної 

дебіторської заборгованості за надані послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення, строк позовної давності яких минув, 

відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 

«Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 08.10.1999 № 237, Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні», ст.ст. 29, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст. 257, 327 Цивільного кодексу України, 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на закриття особового рахунку, відкритого на ім’я 

Румілової Лідії Миколаївни, померлої 18.06.2006 року.  

 

2. Надати дозвіл комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на списання у встановленому законодавством 

порядку суми безнадійної дебіторської заборгованості споживача Румілової 

Л.М., строк позовної давності якої минув, у розмірі 32594,52 грн. (тридцять 

дві тисячі п’ятсот дев’яносто чотири гривні 52 копійки). 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бикова О.М. 

 

 

Міський голова                               Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04 січня 2021 року                        м. Корюківка                                               № 4 

 

Про квартирний облік 

 

Розглянувши клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА, 

управління соціального захисту населення Корюківської РДА, заяву 

Савченко А.О. лист Корюківського районного відділу державної реєстрації 

актів цивільного стану Північно-Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Суми), керуючись ст. 39 Житлового кодексу 

Української РСР, Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, 

постановою виконавчого комітету Чернігівської обласної ради народних 

депутатів і президії обласної ради президії професійних спілок від 07.01.1985 

«Про порядок обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і 

надання їм жилих приміщень у Чернігівській області», ст. 25 Закону України 

«Про охорону дитинства», ст. 33 Закону України «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», ст.ст. 30, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Поставити на квартирний облік: 

 

- Гриценко Аллу Анатоліївну, 18.10.2004 р.н., дитину, позбавлену 

батьківського піклування, черга позачергова, склад сім’ї – 1 особа. 

Підстава: клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА від 

06.11.2020 № 10-18/501; 

 

- Полегенька Станіслава Федоровича, 09.11.2002 р.н., дитину, 

позбавлену батьківського піклування, черга позачергова, склад сім’ї – 1 

особа. 

Підстава: клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА від 

09.11.2020 № 10-18/503. 

2. Переоформити квартирну чергу на ім’я Савченко Анни 

Олександрівни в зв’язку зі смертю її матері Савченко Олени Олександрівни, 



яка перебувала на квартирному обліку при виконавчому комітеті 

Корюківської міської ради. 

Підстава: заява вх. № 295/04-05 від 15.12.2020. 

 

3. Зняти з квартирного обліку при виконавчому комітеті Корюківської 

міської ради: 

 

3.1. у зв’язку із забезпеченням житловою площею: 

 

3.1.1. Вихор Любов Леонідівну, 09.03.1956 р.н.  

Підстава: свідоцтво про право власності САС № 482973 від 27.04.2010 на 

житловий будинок житловою площею 18,0 кв.м., видане Корюківською 

міською радою; договір купівлі-продажу № 1036 від 07.05.2007 будинку 

житловою площею 29,2 кв.м., посвідчений приватним нотаріусом 

Корюківського нотаріального округу. 

 

3.1.2. Батченко Любов Миколаївну, 31.12.1955 р.н. 

Підстава: декларація про готовість об’єкта до експлуатації ЧГ181190772192 

від 18.03.2019 на житловий будинок житловою площею 40 кв.м., видана 

Управлінням державної архітектурно-будівельної інспекції у Чернігівській 

області. 

 

3.1.3. Толстову Антоніну Михайлівну, 01.01.1950 р.н. 

Підстава: типовий договір про надання у безстрокове користування земельної 

ділянки для будівництва житлового будинку від 21.04.1992 житловою 

площею 52,4 кв.м., виданий виконкомом Корюківської міської ради; договір 

купівлі-продажу № 2090 від 28.09.2004 квартири житловою площею 52,87 

кв.м., посвідчений приватним нотаріусом Корюківського нотаріального 

округу; рішення суду від 06.02.1985 на 3/5 будинку житловою площею 21,5 

кв.м., видане Корюківським районним народним судом.  

 

3.1.4. Чубару Віктора Івановича, 02.01.1964 р.н. 

Підстава: договір купівлі-продажу № 1383 від 07.07.2004 квартири житловою 

площею 37,1 кв.м., посвідчений приватним нотаріусом Корюківського 

нотаріального округу; свідоцтво про право на спадщину № 1470 від 

28.09.2011 на житловий будинок житловою площею 43,6 кв.м., видане 

Корюківською державною нотаріальною конторою; свідоцтво про право на 

спадщину за заповітом № 1408 від 22.11.2017 на житловий будинок 

житловою площею 21,8 кв.м., видане Корюківською районною державною 

нотаріальною конторою; свідоцтво про право на спадщину № 1064 від 

23.10.2013 на 1/5 квартири житловою площею 25,9 кв.м., видане 

Корюківською районною державною нотаріальною конторою; свідоцтво про 

право на спадщину № 1069 від 23.10.2013 на 1/5 квартири житловою площею 

25,9 кв.м., видане Корюківською районною державною нотаріальною 

конторою 

 



3.1.5. Камишну Ольгу Василівну, 28.10.1958 р.н. 

Підстава: свідоцтво про право на спадщину № 2951 від 10.10.2001 на 

житловий будинок житловою площею 19,2 кв.м., видане Корюківською 

державною нотаріальною конторою; свідоцтво про право на спадщину № 495 

від 11.03.2010 на житловий будинок житловою площею 40,2 кв.м., видане 

приватним нотаріусом Корюківського нотаріального округу. 

 

3.1.6. Міщенко Олену Григорівну, 24.07.1964 р.н. 

Підстава: договір міни № 1293 від 24.10.2016 квартири житловою площею 

33,4 кв.м., посвідчений Дремлюгою Р.М., приватним нотаріусом 

Корюківського районного нотаріального округу; договір купівлі-продажу № 

1402 від 21.05.2008 квартири житловою площею 14,2 кв.м., посвідчений 

приватним нотаріусом Корюківського нотаріального округу. 

 

3.1.7. Воскобойникову Ірину Анатоліївну, 04.04.1963 р.н. 

Підстава: свідоцтво про право на спадщину за законом № 385 від 19.03.2019 

на квартиру житловою площею 20,4 кв.м., видане Борисовою Т.А., 

приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу. 

 

3.1.8. Філіпову Валентину Василівну, 21.01.1961 р.н. 

Підстава: свідоцтво про право на спадщину за законом № 36 від 19.01.2016 

на житловий будинок житловою площею 16,8 кв.м., видане Корюківською 

районною державною нотаріальною конторою; свідоцтво про право на 

спадщину за заповітом № 795 від 27.11.2019 на житловий будинок житловою 

площею 21,1 кв.м., видане Гайдук С.В., приватним нотаріусом 

Корюківського районного нотаріального округу; свідоцтво про право 

власності від 05.04.1999 на 7/25 квартири житловою площею 41,1 кв.м., 

видане Корюківською міською радою. 

 

3.1.9. Шимчук Ганну Йосипівну, 11.10.1947 р.н. 

Підстава: договір купівлі-продажу № 1139 від 07.05.2003 домоволодіння 

житловою площею 55,8 кв.м., посвідчений Корюківською державною 

нотаріальною конторою. 

 

2.1.10. Малиша Михайла Михайловича, 17.01.1968 р.н. 

Підстава: договір-купівлі продажу № 2655 від 10.11.2011 житлового будинку 

житловою площею 40,2 кв.м., посвідчений приватним нотаріусом 

Корюківського районного нотаріального округу; договір купівлі-продажу № 

1740 від 26.06.2020 квартири житловою площею 28,3 кв.м., посвідчений 

Беловою О.С., приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального 

округу. 

 

3.1.11. Розумійка Петра Вікторовича, 10.08.1958 р.н. 

Підстава: свідоцтво про право власності від 27.03.2003 на 2/4 квартири 

житловою площею 19,6 кв.м., видане Корюківським заводом будівельних 

матеріалів; договір купівлі-продажу № 454 від 25.04.1986 житлового будинку 



житловою площею 10 кв.м., посвідчений Бишою О.С., нотаріусом 

Корюківської державної нотаріальної контори; рішення суду від 15.02.2012 

на житловий будинок житловою площею від 14,0 кв.м., видане Корюківським 

районним судом Чернігівської області. 

 

3.1.12. Руду Ганну Петрівну, 18.01.1967 р.н. 

Підстава: свідоцтво про право на спадщину за законом № 641 від 04.05.2016 

на 1/2 частку житлового будинку житловою площею 18,1 кв.м., видане 

Корюківською районною державною нотаріальною конторою; свідоцтво про 

право власності в спільному майні подружжя № 639 від 04.05.2016 на 1/2 

частку житлового будинку житловою площею 18,1 кв.м., видане 

Корюківською районною державною нотаріальною конторою. 

 

3.1.13. Власенко Антоніну Олексіївну, 14.11.1950 р.н. 

Підстава: договір купівлі-продажу № 896 від 12.04.2007 квартири житловою 

площею 37,8 кв.м., посвідченого приватним нотаріусом Корюківського 

нотаріального округу. 

 

3.1.14. Лантух Аллу Миколаївну, 24.06.1971 р.н. 

Підстава: договір дарування № 2952 від 26.08.2003 квартири житловою 

площею 22,2 кв.м., посвідчений Дремлюгою Р.М., державним нотаріусом 

Корюківської державної нотаріальної контори; договір купівлі-продажу № 

2239 від 26.10.1996 житлового будинку житловою площею 26,9 кв.м., 

посвідчений завідуючою Корюківською державною нотаріальною конторою 

Дремлюгою Р.М. 

 

3.1.15. Земляного Олега Васильовича,21.08.1975 р.н. 

Підстава: договір дарування № 2118 від 28.05.2014 житлового будинку 

житловою площею 48,9 кв.м., посвідчений Гайдук С.В., державним 

нотаріусом Корюківської районної державної контори. 

 

3.1.16. Кисіля Івана Степановича, 30.09.1964 р.н. 

Підстава: договір купівлі-продажу № 1377 від 17.05.2008 квартири житловою 

площею 29,1 кв.м., посвідчений приватним нотаріусом Корюківського 

нотаріального округу; свідоцтво про право власності від 30.12.1996 на 2/3 

квартири житловою площею 41,45 кв.м., видане Охрамієвицькою ПМК № 

213; свідоцтво про право на спадщину за законом № 346 від 25.09.2020 на 

житловий будинок житловою площею 47,4 кв.м., видане Кравченко Т.В., 

державним нотаріусом Чернігівської районної державної нотаріальної 

контори Чернігівської області виконуючою обов’язки державного нотаріуса 

Корюківської районної державної нотаріальної контори. 

 

3.1.17. Мойсеєнка Сергія Миколайовича, 13.03.1974 р.н. 

Підстава: свідоцтво про право власності САВ № 237830 від 06.08.2008 на 

будинок житловою площею 42,6 кв.м., видане Корюківською міською радою. 

 



3.1.18. Мкртчян Тетяну Михайлівну, 15.12.1978 р.н. 

Підстава: свідоцтво про право на спадщину № 1871 від 02.09.2018 на 

будинок житловою площею 21,8 кв.м., видане Семенівською державною 

нотаріальною конторою; договір купівлі-продажу № 2196 від 22.08.2011 

квартири житловою площею 19,8 кв.м., посвідчений приватним нотаріусом 

Корюківського районного нотаріального округу. 

 

3.1.19. Грешилова Ігоря Івановича, 15.03.1979 р.н. 

Підстава: договір купівлі-продажу № 1597 від 27.04.2006 квартири житловою 

площею 11,9 кв.м., посвідчений приватним нотаріусом Корюківського 

нотаріального округу; рішення суду від 05.03.2008 на 1/2 будинку житловою 

площею 46,8 кв.м., видане місцевим Корюківським районним судом 

Чернігівської області; договір купівлі-продажу № 442 від 26.06.2020 

житлового будинку житловою площею 18,8 кв.м., посвідчений Дремлюгою 

Р.М., приватним нотаріусом Корюківського районного нотаріального округу 

Чернігівської області. 

 

3.1.20. Янченко Ларису Володимирівну, 06.05.1954 р.н. 

Підстава: договір купівлі-продажу №1822 від 12.12.2018 квартири житловою 

площею 28,5 кв.м., посвідчений Дремлюгою Р.М., приватним нотаріусом 

Корюківського районного нотаріального округу Чернігівської області; 

свідоцтво про право власності № 1937 від 07.10.1999 на будинок житловою 

площею 42,9 кв.м., видане Корюківською державною нотаріальною 

конторою. 

 

3.1.21. Крота Олексія Олексійовича, 23.03.1976 р.н. 

Підстава: рішення суду від 05.03.2008 на 1/2 будинку житловою площею 46,8 

кв.м., видане місцевим Корюківським районним судом; свідоцтво про право 

на спадщину № 873 від 09.04.2003 на будинок житловою площею 25,6 кв.м., 

видане Корюківською державною нотаріальною конторою. 

 

3.1.22. Крицького Олександра Володимировича, 30.01.1974 р.н. 

Підстава: договір купівлі-продажу № 1351 від 14.05.2008 будинку житловою 

площею 22,6 кв.м., посвідчений приватним нотаріусом Корюківського 

нотаріального округу; рішення суду від 24.04.2008 на ½ частку будинку 

житловою площею 58,4 кв.м., видане місцевим Корюківським районним 

судом Чернігівської області. 

 

3.1.23. Лещенка Ігоря Миколайовича, 17.04.1984 р.н. 

Підстава: свідоцтво про право власності на нерухоме майно № 51003700 від 

28.12.2015 на житловий будинок житловою площею 21,4 кв.м., видане 

Реєстраційною службою Корюківського районного управління юстиції 

Чернігівської області; свідоцтво про право власності САЕ № 057720 від 

01.06.2011 на житловий будинок житловою площею 39,5 кв.м., видане 

Корюківською міською радою. 

 



3.1.24. Пуховець Анну Василівну, 11.11.1993 р.н. 

Підстава: договір дарування № 2820 від 28.11.2007 будинку житловою 

площею 49,0 кв.м., посвідчений Корюківською державною нотаріальною 

конторою. 

 

3.1.25. Батюк Тетяну Юріївну, 23.11.1984 р.н. 

Підстава: договір дарування № 301 від 21.05.2020 житлового будинку 

житловою площею 59,7 кв.м., посвідчений Дремлюгою Р.М., приватним 

нотаріусом Корюківського районного нотаріального округу. 

 

3.1.26. Лебеха Олександра Миколайовича, 05.10.1976 р.н. 

Підстава: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з 

відкриттям розділу) № 46038308 від 20.03.2019 на житловий будинок 

житловою площею 58,2 кв.м., прийняте Кугук А.І., державним реєстратором 

Корюківської міської ради. 

 

3.1.27. Пиркала Олександра Олександровича, 12.03.1987 р.н. 

Підстава: договір купівлі-продажу № 5954 від 26.12.2013 квартири житловою 

площею 17,1кв.м., посвідчений Денисенко О.В., приватним нотаріусом 

Чернігівського міського нотаріального округу; рішення суду від 04.06.2009 

на будинок житловою площею 27,1 кв.м., видане Корюківським районним 

судом Чернігівської області. 

 

3.1.28. Бондаренка Бориса Петровича, 04.05.1983 р.н. 

Підстава: декларація про готовність об’єкта до експлуатації ЧГ № 

141173451419 від 11.12.2017 на житловий будинок житловою площею 44,9 

кв.м., видана Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у 

Чернігівській області. 

 

3.1.29. Заболотного Максима Дмитровича, 09.12.1984 р.н. 

Підстава: свідоцтво про право на спадщину № 1157 від11.08.2017 на 

житловий будинок житловою площею 58,7 кв.м., видане Дремлюгою Р.М., 

приватним нотаріусом Корюківського районного нотаріального округу. 

 

 3.1.30. Тьому Тетяну Андріївну, 03.03.1967 р.н. 

Підстава: договір купівлі-продажу № 438 від 16.04.2019 квартири житловою 

площею 13,12 кв.м., посвідчений Дремлюгою Р.М., приватним нотаріусом 

Корюківського районного нотаріального округу Чернігівської області; 

свідоцтво про право власності від 11.07.2006 на 1/4 квартири житловою 

площею 20,3 кв.м., видане Корюківською міською радою. 

 

 3.1.31. Кравченка Василя Васильовича, 28.03.1972 р.н. 

Підстава: договір дарування № 427 від 05.03.2008 будинку житловою 

площею 17,3 кв.м., посвідчений Корюківською державною нотаріальною 

конторою; свідоцтво про право на спадщину за законом № 1330 від 

12.09.2018 на житловий будинок житловою площею 32,5 кв.м., видане 



Дремлюгою Р.М., приватним нотаріусом Корюківського районного 

нотаріального округу. 

 

 3.1.32. Толстова Анатолія Яковича, 07.05.1947 р.н. 

Підстава: типовий договір про надання у безстрокове користування земельної 

ділянки для будівництва житлового будинку від 21.04.1992 житловою 

площею 52,4 кв.м., виданий виконкомом Корюківської міської ради; договір 

купівлі-продажу № 2090 від 28.09.2004 квартири житловою площею 52,87 

кв.м., посвідчений приватним нотаріусом Корюківського нотаріального 

округу; рішення суду від 06.02.1985 на 3/5 будинку житловою площею 21,5 

кв.м., видане Корюківським районним народним судом. 

 

 3.1.33. Пастухову Олену Петрівну, 24.09.1968 р.н. 

Підстава: свідоцтво про право на спадщину № 831 від 08.06.2010 на 1/2 

квартири житловою площею 19,5 кв.м., видане Корюківською державною 

нотаріальною конторою; свідоцтво про право на спадщину № 838 від 

09.06.2010 на 1/2 частку квартири житловою площею 19,5 кв.м., видане 

Корюківською державною нотаріальною конторою; свідоцтво про право на 

спадщину за законом № 502 від 28.08.2020 на 1/2 частку квартири житловою 

площею 30,3 кв.м., видане Гайдук С.В., приватним нотаріусом 

Корюківського районного нотаріального округу Чернігівської області. 

 

 3.1.34. Лещенко Катерину Федорівну, 02.07.1936 р.н. 

Підстава: договір дарування № 488 від 04.12.2020 1/2 житлового будинку 

житловою площею 51,6 кв.м., посвідчений Кравченко Т.В., державним 

нотаріусом Чернігівської районної державної нотаріальної контори, в.о. 

державного нотаріуса Корюківської районної державної нотаріальної 

контори; договір купівлі-продажу № 1683 від 18.06.2008 квартири житловою 

площею 15,3 кв.м., посвідчений приватним нотаріусом Корюківського 

нотаріального округу; свідоцтво про право власності САВ № 237603 від 

28.11.2007 на будинок житловою площею 17,4 кв.м., видане Савинківською 

сільською радою. 

 

 3.1.35. Кириченка Сергія Григоровича, 17.04.1968 р.н. 

Підстава: договір купівлі-продажу № 403 від 05.12.2020 на квартиру 

житловою площею 29,7 кв.м., посвідчений Віктор Т.О., приватним 

нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу; договір міни № 

989 від 07.08.2015 3/4 житлового будинку житловою площею 37,5 кв.м., 

посвідченого Дремлюгою Р.М., приватним нотаріусом Корюківського 

районного нотаріального округу. 

 

 3.1.36. Валентея Віталія Сергійоріича, 24.12.1997 р.н. 

Підстава: договір дарування № 2820 від 28.11.2007 будинку житловою 

площею 49,0 кв.м., посвідчений Корюківською державною нотаріальною 

конторою. 

 



 3.1.37. Линника Віталія Георгійовича, 12.08.1969 р.н. 

Підстава: свідоцтво про право власності на частку в спільному майні 

подружжя № 311 від 17.03.2015 на 1/2 частку житлового будинку житловою 

площею 43,9 кв.м., видане Корюківською районною державною 

нотаріальною конторою; свідоцтво про право на спадщину за законом № 313 

від 17.03.2015 на 1/2 частку житлового будинку житловою площею 43,9 

кв.м., видане Корюківською районною державною нотаріальною конторою. 

 

 3.1.38. Стельмах Світлану Миколаївну, 30.12.1988 р.н. 

Підстава: свідоцтво про право на спадщину за законом № 800 від 10.07.2019 

на житловий будинок житловою площею 48,7 кв.м., видане Дремлюгою Р.М., 

приватним нотаріусом Корюківського районного нотаріального округу 

Чернігівської області. 

 

 3.2. У зв’язку із виїздом на постійне місце проживання до іншого 

населеного пункту: 

 

 3.2.1. Бусс Наталю Микитівну, 24.10.1935 р.н. 

Підстава: реєстрація місця проживання в м. Чернігів 27.02.2020. 

 

 3.2.2.  Білого Юрія Олександровича, 06.03.1967 р.н. 

Підстава: реєстрація місця проживання в м. Ірпінь Київської області 

22.08.2019. 

 

 3.3. У зв’язку із смертю: 

  

3.3.1. Буру Людмилу Борисівну, 22.08.1963 р.н., яка померла 

11.11.2020. 

Підстава: актовий запис про смерть № 264, складений Корюківським 

районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Північно-

Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) 

12.11.2020. 

 

 3.3.2. Доропія Леоніда Ілліча, 19.04.1940 р.н., який помер 26.10.2018. 

Підстава: актовий запис про смерть № 257, складений Корюківським 

районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Північно-

Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) 

29.10.2018. 

 

 3.3.3. Демиденко Любов Федорівну, 07.12.1971 р.н., яка померла 

01.11.2019. 

Підстава: актовий запис про смерть № 247, складений Корюківським 

районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Північно-

Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) 

01.11.2019. 

 



 4. Затвердити списки квартирного обліку осіб, які перебувають на 

обліку за місцем проживання та потребують поліпшення житлових умов 

(додаються): 

1) на позачергове отримання жилих приміщень – 89 осіб;  

2) загальна черга – 162 особи, в тому числі:  

- на першочергове отримання жилих приміщень – 70 осіб. 

 

5. Згідно п. 36 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, 

затвердити на 2021 рік таке співвідношення у розподілі житлової  площі: 

1) у порядку загальної черги – 50%; 

2) у першу чергу – 25 %; 

3) позачергове – 25% 

від житлової площі, яка підлягає розподілу. 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М. 

 

 

Міський голова                                                                               Р. АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

04 січня 2021 року                          м. Корюківка                                               № 

5 

 

Про привітання жителів громади 

з нагоди ювілеїв 

 

Розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів 

ВІД 04.01.2021 № 1, керуючись Положенням про відзнаки Корюківської 

міської ради, затверджене рішенням двадцятої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 20.12.2018, ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. З нагоди ювілейного дня народження вручити вітальну листівку                     

з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 500 грн. (п’ятсот гривень 00 

коп.) кожному: 

- Устименко Ганні Дмитрівні – жительці с. Сядрине (15.01.1931 р.н.); 

- Губенко Вірі Венедиктивні – жительці с. Олександрівка (22.01.1931 

р.н.); 

- Свиридку Афанасію Демидовичу – жителю с. Воловики (31.01.1931 

р.н.). 

Підстава: клопотання Корюківської районної організації ветеранів від 

04.01.2021 № 1. 

 

2. Фінансовому відділу Корюківської міської ради (Барсук О.І.) 

профінансувати кошти в сумі 1500 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень 00 коп.) 

для виплати матеріальної допомоги та в сумі 150 грн. (сто п’ятдесят гривень 

00 коп.) для придбання квітів.  

 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату 

міської ради (Кожема О.М.) на виконання даного рішення забезпечити 

перерахування відповідних коштів. 

 

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04 січня 2021 року                   м. Корюківка                                              

№ 6 

 

Про преміювання   

 

Розглянувши подання заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М. щодо преміювання начальника 

комунального підприємства «Убідське» Корюківської міської ради, 

керуючись Положенням про призначення, звільнення, умови оплати праці та 

преміювання керівників підприємств, установ та організацій, що належать до 

міської комунальної власності Корюківської міської територіальної громади, 

затвердженим рішенням тринадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 05.03.2018, ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

1. Затвердити Подання на преміювання начальника комунального 

підприємства «Убідське» Корюківської міської ради Малюк Лариси 

Миколаївни, що додається. 

 

2. Керівнику зазначеного підприємства забезпечити виконання цього 

рішення згідно вимог чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Міський голова                                                       Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

04 січня 2021 року                         м. Корюківка                                               № 7 

 

Про затвердження калькуляції 

комунального підприємства «Убідьське» 

Корюківської міської ради  

 

Розглянувши клопотання комунального підприємства «Убідьське» 

Корюківської міської ради від 31.12.2020 № 124 щодо затвердження вартості 

тракторних послуг, що надаються підприємством, керуючись ст.ст. 29, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити станом на 01 січня 2021 року калькуляцію вартості однієї  

години послуг тракторів МТЗ-80 та Т-40 комунального підприємства 

«Убідьське» Корюківської міської ради з очищення доріг від снігу, що 

додаються. 

 

2. Затвердити станом на 01 січня 2021 року калькуляцію вартості однієї 

години послуг трактора Т-40 комунального підприємства «Убідьське» 

Корюківської міської ради з очищення доріг від снігу для потреб бюджетних 

організацій і населення, що додається. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Міський голова                                                                               Р. АХМЕДОВ 



                                                                
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04 січня 2021 року                       м. Корюківка                                              № 8 

 

Про визначення уповноважених осіб 

 

На підставі рішення першої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 02.12.2020 року № 15-1/VIІІ «Про затвердження на посади 

старости», рішень другої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 15.12.2020 року № 11-2/VIІІ «Про затвердження на посади 

старости» та № 10-2/VIІІ «Про утворення старостинських округів 

Корюківської міської ради», відповідно до Положення «Про головного 

державного соціального інспектора та державного соціального інспектора», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2001 

№1091 та постанови Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 № 18 «Про 

внесення змін до Положення про головного державного соціального 

інспектора», ст.ст. 34, 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Визначити уповноваженими особами на складання актів обстеження 

матеріально - побутових умов сім’ї для призначення державних соціальних 

допомог та на прийняття заяв громадян з необхідними документами для 

призначення житлових субсидій та передачі їх до управління соціального 

захисту населення Корюківської РДА:  

- на території населених пунктів Брецького старостинського округу – 

старосту Гончаренко Ірину Василівну;  

- на території населених пунктів Будянського старостинського округу – 

старосту Аполона Юрія Анатолійовича;  

- на території населених пунктів Забарівського старостинського округу 

– старосту Козела Володимира Івановича;  

- на території населених пунктів Наумівського старостинського округу 

– старосту Григор’єва Ігоря Олександровича;  

- на території населених пунктів Рейментарівського старостинського 

округу – старосту Юденко Наталію Миколаївну;  



- на території населених пунктів Сядринського старостинського округу 

– старосту Кравченко Олену Василівну; 

- на території населених пунктів Тютюнницького старостинського 

округу – старосту Кучеренка Леоніда Анатолійовича; 

- на території населених пунктів Хотіївського старостинського округу – 

старосту Пилипенко Раїсу Григорівну;  

- на території населених пунктів Домашлинського старостинського 

округу – старосту Єгунову Аллу Іванівну;  

- на території населених пунктів Олександрівського старостинського 

округу – старосту Редіна Антона Леонідовича;  

- на території населених пунктів Савинківського старостинського 

округу – старосту Лісеного Віктора Миколайовича; 

- на території населених пунктів Охрамієвицького старостинського 

округу – старосту Мисника Віктора Дмитровича; 

- на території населених пунктів Прибинського старостинського округу 

– старосту Рябця Петра Олександровича; 

- на території населених пунктів Перелюбського старостинського 

округу – старосту Циклаурі Юрія Муссовича; 

- на території населених пунктів Рибинського старостинського округу – 

старосту Помаза Геннадія Олексійовича. 

 

1.1. Визначити уповноваженою особою на складання актів обстеження 

матеріально - побутових умов сім’ї для призначення державних соціальних 

допомог на території м. Корюківка, с. Трудовик, с. Лебіддя  

- головного спеціаліста сектору реєстрації місця проживання відділу 

надання адміністративних послуг виконавчого апарату міської ради 

Демяненко Ірину Віталіївну; 

-  спеціаліста І категорії сектору реєстрації місця проживання відділу 

надання адміністративних послуг виконавчого апарату міської ради Хижняк 

Наталію Олексіївну.; 

- за посадою – начальник відділу надання адміністративних послуг 

виконавчого апарату міської ради. 

 

2. Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

15.03.2019 року № 92 «Про визначення уповноважених осіб вважати таким, 

що втратило чинність. 

 

3. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Міський голова                        Р.АХМЕДОВ 


