
П Р О Т О К О Л   № 12 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 13 травня 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 19 квітня 

2021 року з’явилися 31 член виконкому (список додається). 

 

Запрошені: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про перерозподіл видатків міського бюджету. (194) 

2. Про затвердження проєктної документації. (195) 

3. Про встановлення тарнфів на послуги з поводження з твердими 

побутовими відходами. (196) 

4. Про погодження тарифів на платні транспортні послуги. (197) 

5. Про погодження цін на лісопродукцію та пиломатеріали. (198) 

6. Про затвердження штатних розписів. (199) 

7. Про завершення приватизації об’єкта малої приватизації. (200) 

8. Про списання майнових активів. (201) 

9. Про затвердження звіту про оцінку майна. (202) 

10. Про продовження договорів оренди майна міської комунальної 

власності без аукціону. (203) 

11. Про затвердження актів обстеження технічного стану, зміну назви 

об’єкта нерухомого майна міської комунальної власності. (204) 

12. Про затвердження протоколу про результати електронного аукціону 

про оренду приміщення загальною площею 2,0 кв.м., на І поверсі нежитлової 

будівлі, що розміщена за адресою: вул. Вокзальна, 9, м. Корюківка, 

Корюківський район, Чернігівська область. (205) 

13. Про передприватизаційну підготовку об’єктів малої приватизації. 

(206) 



14. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

водопостачання. (207) 

15. Про надання дозволу на проведення земляних робіт. (208) 

16. Про прийом документів для зарахування дітей до закладів загальної 

середньої освіти. (209) 

17. Про виготовлення дублікатів свідоцтв про право власності. (210) 

18. Про надання матеріальної допомоги. (211) 

19. Про надання допомоги на поховання. (212) 

20. Про впорядкування адресного господарства. (213) 

21. Про присвоєння адреси. (214) 

22. Про затвердження будівельних паспортів забудови земельних ділянок. 

(215) 

23. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень для 

проектування об’єкта будівництва. (216) 

24. Про виплату одноразової грошової стипендії. (217) 

25. Про продаж лісоматеріалів. (218) 

 

По першому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 194 «Про перерозподіл видатків міського бюджету» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По другому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник відділу відділу економіки, транспорту, інвестицій та 

туризму  виконавчого апарату міської ради Кукуюк О.Л. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 195 «Про затвердження проєктної документації» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По третьому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу – державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко І.О. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 196 «Про встановлення тарнфів на послуги з 

поводження з твердими побутовими відходами» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По четвертому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В. 



ВИРІШИЛИ: рішення № 197 «Про погодження тарифів на платні транспортні 

послуги» приймається одноголосно /додається/. 

 

По п’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 198 «Про погодження цін на лісопродукцію та 

пиломатеріали» приймається одноголосно /додається/. 

 

По шостому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 199 «Про затвердження штатних розписів» 

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. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 200 «Про завершення приватизації об’єкта малої 

приватизації» приймається одноголосно /додається/. 

 

По восьмому 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 № 201 «Про списання майнових активів» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятому 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 № 202 «Про затвердження звіту про оцінку майна» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По десятому 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 № 203 «Про продовження договорів оренди майна 

міської комунальної власності без аукціону» приймається одноголосно 

/додається/. 

 



По одинадцятому 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 № 204 «Про затвердження актів обстеження технічного 

стану, зміну назви об’єкта нерухомого майна міської комунальної власності» 

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 № 205 «Про затвердження протоколу про результати 

електронного аукціону про оренду приміщення загальною площею 2,0 кв.м., на 

І поверсі нежитлової будівлі, що розміщена за адресою: вул. Вокзальна, 9, м. 

Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область» 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 № 206 «Про передприватизаційну підготовку об’єктів 

малої приватизації» приймається одноголосно /додається/. 

 

По чотирнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 207 «Про надання дозволу на підключення до 

централізованої мережі водопостачання» приймається одноголосно /додається/. 

 

По п’ятнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 208 «Про надання дозволу на проведення земляних 

робіт» приймається одноголосно /додається/. 

 

По шістнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради Наумчик І.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 209 «Про прийом документів для зарахування дітей до 

закладів загальної середньої освіти» приймається одноголосно /додається/. 



По сімнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 210 «Про виготовлення дублікатів свідоцтв про право 

власності» приймається одноголосно /додається/. 

 

По вісімнадцятому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В. 

ВИСТУПИЛИ: староста Рейментарівського старостинського округ 

Корюківської міської ради Юденко Н.М., яка повідома, що даним рішенням 

планується надати матеріальну допомогу на лікування нехронічного 

захворювання її близькій особі, тому відповідно до ст.591  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» у неї наявний конфлікт інтересів і участі у 

голосуванні вона приймати не буде, про що надала відповідне повідомлення. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 211 «Про надання матеріальної допомоги» 

приймається більшістю голосів /додається/. 

 

По дев’ятнадцятому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 212 Про надання допомоги на поховання» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцятому 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 № 213 «Про впорядкування адресного господарства» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять першому 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 № 214 «Про присвоєння адреси» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По двадцять другому 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 № 215 «Про затвердження будівельних паспортів 

забудови земельної ділянки» 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 № 216 «Про затвердження та надання містобудівних 

умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва» приймається 

більшістю голосів/додається/. 

 

По двадцять четвертому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради Наумчик І.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 217 «Про виплату одноразової грошової стипендії» 

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 № 218 «Про продаж лісоматеріалів» приймається 

більшістю голосів /додається/. 

 

 

Міський голова                                                                                    Р.АХМЕДОВ 

 

 

Секретар міської ради                 А.ПЛЮЩ 



 

СПИСОК ПРИСУТНІХ ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ 

РАДИ 

13.05.2021 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 Аполон Юрій Андрійович 
староста Будянського старостинського 

округу 

6 Гончаренко Ірина Василівна староста Брецького старостинського округу 

7 Григор’єв Ігор Олександрович 
староста Наумівського старостинського 

округу 

8 Єгунова Алла Іванівна 
староста Домашлинського старостинського 

округу 

9 Козел Володимир Іванович 
староста Забарівського 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 Редін Антон Леонідович 
староста Олександрівкого старостинськго 

округу 

16 Рябець Петро Олександрович 
староста Прибинського старостинського 

округу 

17 Циклаурі Юрій Муссович 
староста Перелюбського старостинського 

округу 



18 Юденко Наталія Миколаївна 
староста Рейментарівського старостинського 

округу 

19 Барсук Олена Іванівна начальник фінансового відділу міської ради 

20 Ващенко Іван Олександрович 
начальник юридичного відділу – державний 

реєстратор виконавчого апарату міської ради 

21 
Галущенко Сергій 

Володимирович 

заступник начальника комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради 

22 Єрмоленко Яна Сергіївна 

начальник відділу архітектури, 

містобудування та житлово-комунального 

господарства – головний архітектор міської 

ради 

23 Кожема Оксана Миколаївна 

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності - головний бухгалтер виконавчого 

апарату міської ради 

24 Кривда Тетяна Федорівна 
директор комунального підприємства 

«Рампа» Корюківської міської ради 

25 Кукуюк Оксана Леонідівна 

начальник відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму виконавчого апарату 

міської ради 

26 Лимаренко Ніна Петрівна 
начальник загального відділу виконавчого 

апарату міської ради 

27 Наумчик Ірина Володимирівна 
начальник відділу освіти, культури, молоді 

та спорту міської ради 

28 Рачек Анатолій Євгенович пенсіонер 

29 Селюк Анатолій Михайлович 
начальник комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради 

30 Скиба Тетяна Віталіївна 

начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату 

міської ради 

31 Шумський Віктор Леонтійович 

завідувач інформаційно-аналітичним 

відділом Корюківської центральної районної 

лікарні 

 

 

Секретар міської ради                 А.ПЛЮЩ 

 


