
П Р О Т О К О Л   № 14 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 08 червня 2021 року 

Час: 10.00 год. - 10.45 год. 

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

Корюківської міської ради 

 

Засідання виконавчого комітету веде Корюківський міський голова 

Ахмедов Ратан Ратанович. 

Рішенням другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

15.12.2020 року № 14-2/VIІІ «Про затвердження персонального складу 

виконавчого комітету міської ради» було затверджено персональний склад 

виконавчого комітету у кількості 33 осіб. 

На засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 21 травня 

2021 року з’явилися 28 членів (список додається). 

 

Запрошені: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про субвенцію з державного бюджету. (238) 

2. Про перерозподіл видатків міського бюджету. (239) 

3. Про внесення змін та доповнень до міських Програм. (240) 

4.  Про зміну назви робочого проєкту. (241) 

5. Про затвердження дефектного акту та локального кошторису. (242) 

6. Про затвердження проєктної документації. (243) 

7. Про оренду майна міської комунальної власності. (244) 

8. Про встановлення розміру плати за навчання в Корюківській школі 

мистецтв ім. О.С. Корнієвського на 2021-2022 навчальний рік. (245) 

9. Про виключення із числа службового жилого приміщеня. (246) 

10. Про встановлення тарифів для споживачів, які не є суб’єктами 

господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення. (247) 

11. Про затвердження штатного розпису. (248) 

12. Про затвердження калькуляції вартості послуги. (249) 

13.  Про надання допомоги на поховання. (250) 

14. Про надання матеріальної допомоги. (251) 

15. Про впорядкування адресного господарства. (252) 

16. Про присвоєння адреси. (253) 

17. Про затвердження будівельного паспорта забудови земельної ділянки. 

(254) 



18. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень для 

проектування об’єктів будівництва. (255) 

19. Про надання дозволу на порушення об’єктів благоустрою. (256) 

20. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради. 

(257) 

21. Про знесення зелених насаджень. (258) 

22. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

водопостачання. (259) 

23. Про повернення субвенції з міського бюджету. (260) 

 

По першому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І., яка проінформувала присутніх про те, що враховуючи 

повідомлення ГУДКС у Чернігівській області від 28.05.2021 року № 18 про 

зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду державного 

бюджету (міжбюджетні трансферти) на 2021 рік, а саме помісячний розпис 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що виділена згідно 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 року                     

№ 468-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій», даним рішенням пропонується затвердити 

помісячний розпис субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 238 «Про субвенцію з державного бюджету» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По другому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І., яка проінформувала присутніх про те, що даним рішенням 

пропонується зменшити призначення по загальному фонду міського бюджету 

по КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога» в 

сумі 320000,00 грн. (в частині оплати електроенергії); збільшити призначення 

по спеціальному фонду (бюджету розвитку) міського бюджету по КПКВМБ 

0117322 «Будівництво медичних установ та закладів» в сумі 320000,00 грн. для 

оплати виконання робіт по об’єкту «Реконструкція системи забезпечення 

медичним киснем окремих приміщень операційно-реанімаційного блоку та 

пологового відділення Комунального некомерційного підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради за 

адресою: 15300, Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 101». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 239 «Про перерозподіл видатків міського бюджету» 

приймається одноголосно /додається/. 



По третьому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І., яка проінформувала присутніх про те, що даним рішенням 

пропонується внести зміни та доповнення до Комплексної програми 

профілактики правопорушень на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 

двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 

2018 року (зі змінами, рішення четвертої сесії восьмого скликання від 25 

лютого 2021 року № 3-4/VІІІ); внести зміни до Програми розвитку, фінансової 

підтримки та поповнення статутних фондів комунальних підприємств 

Корюківської міської ради на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням тридцять 

першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 

року № 5-31/VIІ; внести зміни та доповнення до Програми підтримки розвитку 

вторинної медичної допомоги на території Корюківської міської територіальної 

громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням тридцять першої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року № 5-

31/VIІ (зі змінами, рішення п’ятої сесії восьмого скликання від 22 квітня 2021 

року № 2-5/VІІІ); внести зміни до Програми покращення матеріально-технічної 

бази Корюківського РТЦК та СП, проведення мобілізаційної підготовки 

місцевого значенні та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням 

військового обов’язку, призовом громадян України на строкову службу до лав 

Збройних Сил України та інших військових формувань на 2021 рік, 

затвердженої рішенням четвертої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 25 лютого 2021 року № 4-4/VІІІ. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 240 «Про внесення змін та доповнень до міських 

Програм» приймається одноголосно /додається/. 

 

По четвертому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І., яка проінформувала присутніх про те, що даним рішенням 

пропонується змінити назву робочого проєкту, а саме «Реконструкція покрівлі 

будівлі, з утепленням та гідроізоляцією, дошкільного навчального закладу № 4 

«Веселка», за адресою: пров. Бульварний, 8А в м. Корюківка, Чернігівської 

області» на «Капітальний ремонт частини покрівлі будівлі, з утепленням та 

гідроізоляцією, дошкільного навчального закладу №4 «Веселка» за адресою: 

провулок Бульварний, 8А, в м. Корюківка, Чернігівської області»; Змінити 

назву робочого проєкту, а саме «Реконструкція приміщення для розташування 

мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень методом ПЛР в КНП 

«Корюківська ЦРЛ» за адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. 

Шевченка, 101» на «Капітальний ремонт приміщення для розташування 

мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень методом ПЛР в КНП 

«Корюківська ЦРЛ» за адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. 

Шевченка, 101». 



ВИРІШИЛИ: рішення № 241 «Про зміну назви робочого проєкту» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По п’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М., який проінформував присутніх про те, що даним 

рішенням пропонується затвердити дефектний акт та локальний кошторис на 

правах зведеного кошторисного розрахунку «Поточний ремонт фасаду 

нежитлового приміщення розташованого за адресою: вул. Вокзальна 8А, м. 

Корюківка Чернігівської області». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 242 «Про затвердження дефектного акту та 

локального кошторису» приймається одноголосно /додається/. 

 

По шостому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів Биков О.М., який проінформував присутніх про те, що розглянувши 

експертний звіт ТОВ «Перша будівельна експертиза» від 04.06.2021 року № 

210603-3/В, керуючись абз. 4 п. 4 Порядку затвердження проектів будівництва і 

проведення їх експертизи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 11 травня 2011 року № 560, даним рішенням пропонується 

затвердити проєктну документацію по об’єкту «Реконструкція нежитлового 

приміщення під автомобільні бокси за адресою вул. Вокзальна, 9-а, м. 

Корюківка, Чернігівської обл. без зміни функціонального призначення та 

зовнішньої конфігурації будівлі» на суму 1645,269 тис. грн. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 243 «Про затвердження проєктної документації» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По сьомому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Л.М., яка 

проінформувала присутніх про те, що розглянувши звернення Північно-

Східного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Суми) від 

21.04.2021 року № 11017/12.8/8/21, враховуючи звіт про оцінку майна 

нежитлових приміщень площею 121,8 кв.м., що знаходяться за адресою: 

Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Вокзальна, 8а, відповідно до Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна», Методики 

розрахунку та порядку використання плати за оренду майна міської 

комунальної власності, затвердженої рішенням тридцять першої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 року № 8-31/VII, 

даним рішенням пропонується передати в оренду без проведення аукціону 

Північно-Східному міжрегіональному управлінню міністерства юстиції (м. 

Суми) приміщення загальною площею 121,8 кв.м. на другому поверсі 



двоповерхової нежитлової будівлі, розташованої за адресою: Чернігівська 

область, Корюківський район, м. Корюківка, вул. Вокзальна, буд. 8а. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 244 «Про оренду майна міської комунальної 

власності» приймається одноголосно /додається/. 

 

По восьмому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради Наумчик І.В., яка проінформувала присутніх про те, 

що керуючись ст. 14 Закону України «Про освіту», ст.ст. 26, 28 Закону України 

«Про позашкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 

06.05.2001 року № 433 «Про затвердження переліку типів позашкільних 

навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад», 

постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 року № 260 «Про 

встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного 

виховання дітей», наказу Міністерства культури України від 09.08.2018 року 

№ 686 «Про затвердження Положення про мистецьку школу», даним рішенням 

пропонується встановлення з 1 вересня 2021 року щомісячний розмір плати за 

навчання в Корюківській школі мистецтв ім. О.С. Корнієвського на 2021-2022 

навчальний рік: навчання гри на музичних інструментах: фортепіано – 80,00 

грн; скрипка – 80,00 грн; баян, акордеон, духові інструменти – 50,00 грн.; 

навчання в класах: образотворчого мистецтва – 80,00 грн; сольного співу – 

50,00 грн.; у філіалах: селище міського типу Холми: баян та сольний спів - 

60,00 грн.; селах Наумівка та Сядрине: баян – 40,00 грн.; плата за навчання 

вноситься до 10 числа поточного місяця з вересня по травень включно; 

додатково встановити пільги з плати за навчання для таких категорій: повністю 

звільняються від плати за навчання: діти, що знаходяться під опікою; діти, які 

втратили годувальника; діти батьків-інвалідів І та ІІ груп; діти одиноких 

матерів; діти учасників бойових дій, учасників війни, член сім’ї загиблого 

учасника бойових дій, інваліда війни; звільняються від плати за навчання на 

50% від розмірів щомісячної плати: діти батьків –інвалідів ІІІ групи; діти сімей 

з яких навчається двоє дітей: за одного 100% (за менше оплачуваний 

інструмент), за другого 50% (за більше оплачуваний інструмент; діти, що 

навчаються на двох і більше відділах або інструментах, за перший 100% та 50% 

за наступні; пільги надаватимуться на підставі поданих батьками документів, 

що свідчать про можливість встановлення пільгової оплати лише по одній із 

вищезазначених категорій з 1 числа того місяця, до 15 числа якого батьки 

подали письмову заяву та необхідні документи; у разі хвороби учня протягом 

двох місяців і більше, при наявності документів лікувального закладу та заяви 

батьків, за перший місяць хвороби сплачується 100%, за наступні - 50%. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 245 «Про встановлення розміру плати за навчання в 

Корюківській школі мистецтв ім. О.С. Корнієвського на 2021-2022 навчальний 

рік» приймається одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятому питанню порядку денного 



СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В., яка проінформувала 

присутніх про те, що розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» від 

24.05.2021 року № 102-1 про виключення із числа службових житлових 

приміщень об’єкта нерухомості, керуючись Положенням про порядок надання 

службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР, 

затвердженим постановою Ради Міністрів УРСР від 04.02.1988 року № 37, 

ст.ст. 15, 118 Житлового кодексу Української РСР, даним рішенням 

пропонується виключити із числа службових житлових приміщень житловий 

будинок, що розташований за адресою: Чернігівська область, місто Корюківка, 

вулиця Червонохутірська, 84/2. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 246 «Про виключення із числа службового жилого 

приміщеня» приймається одноголосно /додається/. 

 

По десятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів Биков О.М., який проінформував присутніх про те, що розглянувши 

клопотання КП «Корюківкаводоканал» від 31.05.2021 року №107 щодо 

встановлення відкоригованих тарифів на послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення для споживачів, які не є суб’єктами 

господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, 

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», даним рішенням пропонується встановити з 01 

липня 2021 року тарифи на послуги Комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради в наступному розмірі: для 

споживачів які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого 

водопостачання: за 1 м. куб. – 18 грн. 28 коп. з урахуванням ПДВ; для 

споживачів які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого 

водовідведення: за 1 м. куб. – 49 грн. 75 коп. з урахуванням ПДВ. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 247 «Про встановлення тарифів для споживачів, які не 

є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення» приймається одноголосно /додається/. 

 

По одинадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В., яка проінформувала 

присутніх про те, що надійшло клопотання КП «Благоустрій» Корюківської 

міської ради, де зазначено, що у зв’язку із передачею майна з КП 

«Корюківкаводоканал», а саме автогрейдера, виникла необхідність внести 

зміни в штатний розпис підприємства та ввести 1 одиницю водія, та вивести 1 

одиницю опалювача, тому даним рішенням пропонується затвердити з 01 

червня 2021 року штатний розписи Комунального підприємства «Благоустрій» 



Корюківської міської ради, що додається, та пункт 2 рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради «Про затвердження структур та штатних 

розписів» від 30.03.2021 року № 143 вважати таким, що втратив чинність з 

01.06.2021 року. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Комунального підприємства «Благоустрій» 

Корюківської міської ради Селюк А.М., який повідоми, що даним рішенням 

планується затвердження штатного розпису, що стосується його особисто, тому 

у нього наявний конфлікт інтересів і участі в голосуванні приймати не буде, 

про що відповідно до ст.591  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» він надав відповідне повідомлення. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 248 «Про затвердження штатного розпису» 

приймається більшістю голосів /додається/. 

 

По дванадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів Биков О.М., який проінформував присутніх про те, що розглянувши 

клопотання КП «Благоустрій» Корюківської міської ради від 04.06.2021 року            

№ 159, даним рішенням планується затвердити з 16 червня 2021 року 

Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради 

калькуляцію вартості 1 км роботи автомобіля МАЗ 5550 С3 при швидкості руху 

40 км/год, що становить 19,57 грн. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 249 «Про затвердження калькуляції вартості послуги» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По тринадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В., яка проінформувала 

присутніх про те, що розглянувши звернення громадян та додані до них 

матеріали, відповідно до ст.ст. 8, 13 Закону України «Про поховання та 

похоронну справу», постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року 

№ 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких 

категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі, яка 

зобов’язалася поховати померлого», рішення виконкому Корюківської міської 

ради від 19.01.2021 року № 30 «Про затвердження Порядку надання допомоги 

на поховання, даним рішенням пропонується надати таку допомогу заявникам. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 250 «Про надання допомоги на поховання» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По чотирнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В., яка проінформувала 

присутніх про те, що розглянувши звернення громадян, депутатів міської ради 

восьмого скликання та додані до них матеріали, керуючись рішенням другої 

сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15.12.2020 року № 54-



2/VIІІ «Про затвердження Положення про порядок та умови надання 

громадянам разової адресної матеріальної допомоги» (зі змінами), даним 

рішенням пропонується надати матеріальну допомогу на лікування 

нехронічних захворювань відповідним громадянам. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 251 «Про надання матеріальної допомоги» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По п’ятнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В., яка проінформувала 

присутніх про те, що розглянувши звернення Бардакова М.І., даним рішення 

планується присвоїти нову поштову адресу житловому будинку та 

господарським будівлям, що розташований по вулиці Поліський в місті 

Корюківка, Корюківського району – Чернігівська область, Корюківський район, 

місто Корюківка, вулиця Польська, буд. 20А. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 252 «Про впорядкування адресного господарства» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По шістнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник відділу архітектури – головний архітектор 

Корюківської міської ради Єрмоленко Я.С., яка проінформувала присутніх про 

те, що розглянувши звернення юридичних та фізичних осіб, та додані до них 

документи, керуючись Тимчасовим порядком реалізації експериментального 

проєкту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого 

майна, затверджений Постановю КМУ від 27.03.2019 року № 367, Порядком 

присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території 

Корюківської міської територіальної громади, затвердженим рішенням шостої 

сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 25.05.2017 року, даним 

рішенням пропонується присвоїти адреси житловому будинку та 

господарським будівлям та закінченому об’єкту будівництва (ПС 35/10 кВ). 

ВИРІШИЛИ: рішення № 253 «Про присвоєння адреси» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По сімнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник відділу архітектури – головний архітектор 

Корюківської міської ради Єрмоленко Я.С., яка проінформувала присутніх про 

те, що розглянувши звернення Коноваленка І.В. про видачу будівельного 

паспорта забудови земельної ділянки та додані до заяви документи щодо 

намірів забудови земельної ділянки, відповідно до Наказу Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства 

України від 05.07.2011 року № 103 «Про затвердження Порядку видачі 

будівельного паспорта забудови земельної ділянки», керуючись ст. 27 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.ст. 5, 14 Закону 



України «Про основи містобудування», Законом України «Про архітектурну 

діяльність», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення містобудівної діяльності», даним рішенням 

пропонується затвердити будівельний паспорт забудови земельної ділянки 

«Нове будівництво індивідуального житлового будинку по вул. Миру, 7 в м. 

Корюківка Чернігівської області». Власник земельної ділянки - Коноваленко 

Іван Володимирович (3228603115), документ, що підтверджує право власності - 

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, номер витягу 

НВ-7419590252021 від 14.01.2021 року на підставі рішення органу місцевого 

самоврядування, Про приватизацію земельних ділянок, серія та номер: 10 сесія 

7 скликання, виданого 03.10.2016 року Корюківською міською радою; 

кадастровий номер 7422410100:01:002:1533 (площа ділянки - 0,1 га» 

ВИРІШИЛИ: рішення № 254 «Про затвердження будівельного паспорта 

забудови земельної ділянки» приймається одноголосно /додається/. 

 

По вісімнадцятому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник відділу архітектури – головний архітектор 

Корюківської міської ради Єрмоленко Я.С., яка проінформувала присутніх про 

те, що розглянувши звернення Василенко О.Б., ТОВ «ДАРУМІ» та додані до 

них документи, відповідно до п.п. 9 п. «а» ч. 1 ст. 31 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», абз. 4 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про 

основи містобудування», ст. 29 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.05.2017 

року №135 «Про затвердження Порядку ведення реєстру містобудівних умов та 

обмежень», даним рішенням планується затвердити та надати містобудівні 

умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва: «Реконструкція 

нежитлового приміщення під магазин непродовольчих товарів з власним 

окремим виходом по вул. Вокзальна, 3, приміщення 3 в м. Корюківка 

Чернігівської області» Василенко Олені Борисівні (3179101424); «Нове 

будівництво складського приміщення виробництва дверей по вул. 

Індустріальній, 20 в м. Корюківка Чернігівської області» ТОВ «ДАРУМІ» 

(43903320). 

ВИРІШИЛИ: рішення № 255 «Про затвердження та надання містобудівних 

умов та обмежень для проектування об’єктів будівництва» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятнадцятому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник відділу архітектури – головний архітектор 

Корюківської міської ради Єрмоленко Я.С., яка проінформувала присутніх про 

те, що розглянувши звернення громадян, керуючись Порядком видачі дозволів 

на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, 

видачі дублікатів, анулювання дозволів, затверджений рішенням шостої сесії 



Корюківської міської ради сьомого скликання від 25.05.2017 року, ст. 26-1 

Закону України «Про благоустрій населених пунктів», даним рішенням 

пропонується надати дозвіл на порушення об’єкта благоустрою, а саме на 

встановлення тимчасового паркану на час проведення підготовчих та 

будівельних робіт з будівництва житлового будинку: Сидоренку Віктору 

Олексійовичу – по вулиці Слов’янська, 10 в м. Корюківка; Павленку Роману 

Анатолійовичу –по вулиці Вознесенська, 2 в м. Корюківка. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 256 «Про надання дозволу на порушення об’єктів 

благоустрою» приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцятому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник загального відділу виконавчого апарату міської ради 

Лимаренко Н.П., яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши 

клопотання підприємств, установ, організацій Корюківської міської 

територіальної громади щодо нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради громадян з нагоди Дня медичного працівника, 100-річчя від дня 

заснування села Рибинськ Корюківської міської територіальної громади, Дня 

молоді, даним рішенням пропонується нагородити відповідних громадян. 

ВИСТУПИЛИ: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І., яка повідомила, що даним рішенням пропонується нагородити 

близьку особу - доньку, тому у неї наявний конфлікт інтересів і участі в 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні» вона надала відповідне повідомлення. 

Староста Рибинського старостинського округу Корюківської міської ради 

Помаз Г.О., який повідомив, що даним рішенням пропонується нагородити 

його особисто, тому у нього наявний конфлікт інтересів і участі в голосуванні 

приймати не буде, про що відповідно до ст.591  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» він надав відповідне повідомлення. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 257 «Про нагородження Почесною грамотою 

Корюківської міської ради» приймається більшістю голосів /додається/. 

 

По двадцять першому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М., який проінформував присутніх про те, що відповідно 

до ст. 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», постанови 

Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 «Про затвердження 

Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», 

даним рішенням пропонується затвердити акти обстеження зелених насаджень, 

що підлягають видаленню на території Сядринського старостинського округу 

Корюківської міської ради від 03.06.2021 року № 143, Корюківської міської 

ради (м. Корюківка) від 03.05.2021 року №№ 144-145, від 19.05.2021 року № 

146-148, Савинківського старостинського округу Корюківської міської ради від 



21.05.2021 року №№ 149-152, Перелюбського старостинського округу 

Корюківської міської ради від 27.05.2021 року №№ 153-158. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 258 «Про знесення зелених насаджень» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По двадцять другому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів Биков О.М., який проінформував присутніх про те, що розглянувши 

клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради від 

03.06,.2021 року № 110, даним рішенням пропонується надати дозвіл 

Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради 

на підключення до централізованої мережі водопостачання житлових будинків: 

по вул. Слов’янська, буд. 10, м. Корюківка, власник – Сидоренко Віктор 

Олексійович; по вул. І.Франка, буд. 113, м. Корюківка, власник – Зборщик 

Валентина Петрівна; по вул. Г.Костюк, буд. 6/1, м. Корюківка, власник – 

Заболотний Ігор Дмитрович; надати дозвіл Комунальному підприємству 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на виконання земляних робіт 

по підключенню зазначених будинків до міської мережі водопостачання; 

зобов’язати Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал» Корюківської 

міської ради та власників житлових будинків, до яких проводиться 

підключення, дотримуватися п. 4 «Проведення земляних робіт» Правил 

благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання 

вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші у 

громадських місцях м. Корюківки, що затверджені рішенням вісімнадцятої сесії 

Корюківської міської ради п’ятого скликання від 30.04.2008 року (зі змінами). 

ВИРІШИЛИ: рішення № 259 «Про надання дозволу на підключення до 

централізованої мережі водопостачання» приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять третьому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І., яка проінформувала присутніх про те, що у зв’язку з 

невикористанням у повному обсязі субвенції з місцевого бюджету на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщення для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, яка була виділена 

згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації  від  27 серпня 

2020 № 447 «Про розподіл  субвенції на будівництво (придбання) житла», а 

саме  в сумі 1500,00грн.(ККД 41050900), керуючись п.15 рішення другої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року №7-

2/VIII «Про міський бюджет на 2021 рік», даним рішення пропонується кошти 

субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщення для розвитку сімейних та інших форм 



виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету, які були невикористані за цільовим 

призначенням в сумі 1500,00грн. підлягають поверненню до бюджету 

Корюківської міської територіальної громади на КПКВКМБ 0116083 

«Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщення для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 260 «Про субвенцію з державного бюджету» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

 

Міський голова                                                                                    Р.АХМЕДОВ 



 

СПИСОК ПРИСУТНІХ ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

МІСЬКОЇ РАДИ 

08.06.2021 року 

1 Ахмедов Ратан 

Ратанович 

міський голова 

2 Плющ Анастасія 

Вікторівна 

секретар міської ради 

3  Савченко Олександр 

Миколайович 

перший заступник міського голови 

4  Биков Олександр 

Миколайович 

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

5 Гончаренко Ірина 

Василівна 

староста Брецького старостинського 

округу 

6 Григор’єв Ігор 

Олександрович 

староста Наумівського старостинського 

округу 

7 Єгунова Алла Іванівна староста Домашлинського 

старостинського округу 

8 Козел Володимир 

Іванович 

староста Забарівського старостинського 

округу 

9 Кравченко Олена 

Василівна 

староста Сядринського старостинського 

округу 

10 Кучеренко Леонід 

Анатолійович 

староста Тютюнницького 

старостинського округу 

11 Лісений Віктор 

Миколайович 

староста Савинківського старостинського 

округу 

12 Мисник Віктор 

Дмитрович 

староста Охрамієвицького 

старостинського округу 

13 Пилипенко Раїса 

Григорівна 

староста Хотіївського старостинського 

округу 

14 Помаз Геннадій 

Олексійович 

староста Рибинського старостинського 

округу 

15 Рябець Петро 

Олександрович 

староста Прибинського старостинського 

округу 

16 Циклаурі Юрій 

Муссович 

староста Перелюбського старостинського 

округу 

17 Юденко Наталія 

Миколаївна 

староста Рейментарівського 

старостинського округу 

18 Барсук Олена Іванівна начальник фінансового відділу міської 

ради 

19 Єрмоленко Яна 

Сергіївна 

начальник відділу архітектури, 

містобудування та житлово-

комунального господарства – головний 

архітектор міської ради 



20 Кожема Оксана 

Миколаївна 

начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності - головний бухгалтер 

виконавчого апарату міської ради 

21 Кривда Тетяна 

Федорівна 

директор комунального підприємства 

«Рампа» Корюківської міської ради 

22 Кукуюк Оксана 

Леонідівна 

начальник відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму виконавчого 

апарату міської ради 

23 Лимаренко Ніна 

Петрівна 

начальник загального відділу 

виконавчого апарату міської ради 

24 Наумчик Ірина 

Володимирівна 

начальник відділу освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради 

25 Рачек Анатолій 

Євгенович 

пенсіонер 

26 Селюк Анатолій 

Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради 

27 Скиба Тетяна Віталіївна начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого 

апарату міської ради 

28 Шумський Віктор 

Леонтійович 

завідувач інформаційно-аналітичним 

відділом Корюківської центральної 

районної лікарні 

 


