
П Р О Т О К О Л   № 7 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 11 березня 2021 року 

Час: 10.00 год.- 11.00 год. 

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

Корюківської міської ради 

 

Присутні:   Ахмедов Ратан Ратанович 

Плющ Анастасія Вікторівна 

Савченко Олександр Миколайович 

Аполон Юрій Андрійович 

Гончаренко Ірина Василівна 

Григор’єв Ігор Олександрович 

Єгунова Алла Іванівна 

Козел Володимир Іванович 

Кравченко Олена Василівна 

Мисник Віктор Дмитрович 

Пилипенко Раїса Григорівна 

Помаз Геннадій Олексійович 

Редін Антон Леонідович 

Рябець Петро Олександрович 

Циклаурі Юрій Муссович 

Юденко Наталія Миколаївна 

Лісений Віктор Миколайович 

Кучеренко Леонід Анатолійович 

Барсук Олена Іванівна 

Ващенко Іван Олександрович 

Єрмоленко Яна Сергіївна 

Наумчик Ірина Володимирівна 

Селюк Анатолій Михайлович 

Скиба Тетяна Віталіївна 

Рачек Анатолій Євгенович 

Шумський Віктор Леонтійович 

Тосенко Андрій Володимирович 

Кривда Тетяна Федорівна 

Кожема Оксана Миколаївна 

 

Відсутні:     Биков Олександр Миколайович 

Галущенко Сергій Миколайович 

Кукуюк Оксана Леонідівна 

Лимаренко Ніна Петрівна 

 

Запрошені: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про перерозподіл видатків міського бюджету. (90) 

2. Про субвенції з державного бюджету. (91) 

3. Про використання субвенції з обласного бюджету. (92) 

4. Про фінансування Програми. (93) 

5. Про надання дозволу на попередню оплату, товарів, робіт і послуг на період 

карантину. (94) 

6. Про затвердження норм витрат пально-мастильних матеріалів для 

бензоінструменту міської ради. (95) 

7. Про внесення змін та доповнень до рішень виконавчого комітету 

Корюківської міської ради щодо організації підвозу учнів. (96) 

8. Про встановлення цін на платні послуги, які надають клубні заклади. (97) 

9. Про створення інклюзивної групи. (98) 

10. Про затвердження штатних розписів. (99) 

11.  Про затвердження фінансових планів. (100) 

12.  Про затвердження звітів про оцінку майна. (101) 

13.  Про проведення переоцінки об’єктів міської комунальної власності. (102) 

14.  Про оренду майна міської комунальної власності. (103) 

15.  Про затвердження умов продажу нежитлової будівлі, адмінбудівлі, що 

розташована за адресою: Чернігівська обл., Корюківський р-н., с. Тютюнниця, 

вулиця Хмельницького Б., будинок, 45 а. (104) 

16.  Про передачу в оренду на аукціоні майна міської комунальної власності. 

(105) 

17.  Про тарифи на платні стоматологічні послуги. (106) 

18.  Про затвердження графіків вивезення твердих побутових відходів 

Корюківською житлово-експлуатаційною конторою. (107) 

19.  Про виготовлення дубліката свідоцтва про право власності. (108) 

20.  Про надання матеріальної допомоги. (109) 

21.  Про надання допомоги на поховання. (110) 

22.  Про квартирний облік. (111) 

23. Про затвердження будівельних паспортів забудови земельної ділянки. (112) 

24.  Про впорядкування адресного господарства. (113) 

25.  Про привітання жителів громади з нагоди ювілеїв. (114) 

26.  Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради з нагоди 

Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового 

обслуговування населення. (115) 

27.  Про підтвердження факту недієздатності особи. (116) 

28.  Про порушення клопотання щодо надання довгострокового пільгового 

кредиту жителю с. Савинки, Корюківського району Бобровицькому М.О. (117) 

29.  Про знесення зелених насаджень. (118) 

30.  Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету щодо організації 

проведення державної реєстрації шлюбу. (119) 

31. Про продаж лісоматеріалів. (120) 

 



По першому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 90 «Про перерозподіл видатків міського 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. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 91 «Про субвенції з державного 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. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 92 «Про використання субвенції з обласного 

бюджету» приймається одноголосно /додається/. 

 

По четвертому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 93 «Про фінансування Програми» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По п’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 94 «Про надання дозволу на попередню оплату 

товарів, робіт і послуг на період карантину» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По шостому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник відділу відділу бухгалтерського обліку та звітності – 

головний бухгалтер виконавчого апарату міської ради Кожема О.М. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 95 «Про затвердження норм витрат пально-

мастильних матеріалів для бензоінструменту міської ради» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По сьомому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 



ВИСТУПИЛИ: начальника відділу освіти, молоді та спорту Корюківської 

міської ради Наумчик І.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 96 «Про внесення змін та доповнень до рішень 

виконавчого комітету Корюківської міської ради щодо організації підвозу 

учнів» приймається одноголосно /додається/. 

 

По восьмому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальника відділу освіти, молоді та спорту Корюківської 

міської ради Наумчик І.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 97 «Про встановлення цін на платні послуги, які 

надають клубні заклади» приймається одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальника відділу освіти, молоді та спорту Корюківської 

міської ради Наумчик І.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 98 «Про створення інклюзивної групи» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По десятому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 99 «Про затвердження штатних розписів» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По одинадцятому порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В.. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 100 «Про затвердження фінансових планів» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По дванадцятому 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. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 101 «Про затвердження звітів про оцінку майна» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По тринадцятому 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. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 102 «Про проведення переоцінки об’єктів міської 

комунальної власності» приймається одноголосно /додається/. 



По чотирнадцятому 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. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 103 «Про оренду майна міської комунальної 

власності» приймається одноголосно /додається/. 

 

По п’ятнадцятому 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. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 104 «Про затвердження умов продажу нежитлової 

будівлі, адмінбудівлі, що розташована за адресою: Чернігівська обл., 

Корюківський р-н., с. Тютюнниця, вулиця Хмельницького Б., будинок, 45 а.» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По шістнадцятому 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. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 105 «Про передачу в оренду на аукціоні майна міської 

комунальної власності» приймається одноголосно /додається/. 

 

По сімнадцятому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретаря міської ради Плющ А.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 106 «Про тарифи на платні стоматологічні послуги» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По вісімнадцятому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретаря міської ради Плющ А.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 107 «Про затвердження графіків вивезення твердих 

побутових відходів Корюківською житлово-експлуатаційною конторою» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятнадцятому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретаря міської ради Плющ А.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 108 «Про виготовлення дубліката свідоцтва про право 

власності» приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцятому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретаря міської ради Плющ А.В. 



ВИРІШИЛИ: рішення № 109 «Про надання матеріальної допомоги» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять першому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретаря міської ради Плющ А.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 110 «Про надання допомоги на поховання» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять другому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу – державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко І.О.. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 111 «Про квартирний облік» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По двадцять третьому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник відділу архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства – головний архітектор Єрмоленко Я.С. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 112 «Про затвердження будівельних паспортів» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять четвертому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник відділу архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства – головний архітектор Єрмоленко Я.С. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 113 «Про впорядкування адресного господарства» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять п’ятому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 114 «Про привітання жителів громади з нагоди 

ювілеїв» приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять шостому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 115 «Про нагородження Почесною грамотою 

Корюківської міської ради з нагоди Дня працівників житлово-комунального 

господарства і побутового обслуговування населення» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По двадцять сьомому питанню порядку денного: 



СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу – державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко І.О.. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 116 «Про підтвердження факту недієздатності особи» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять восьмому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу – державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко І.О.. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 117 «Про порушення клопотання щодо надання 

довгострокового пільгового кредиту жителю с. Савинки, Корюківського району 

Бобровицькому М.О» приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять дев’ятому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 118 «Про знесення зелених насаджень» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По тридцятому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 119 «Про внесення доповнень до рішення виконавчого 

комітету щодо організації проведення державної реєстрації шлюбу» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По тридцять першому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 120 «Про продаж лісоматеріалів» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 

 

 

Секретар міської ради              А.ПЛЮЩ 


