
П Р О Т О К О Л   № 5 

позачергового засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 16 лютого 2021 року 

Час: 10.00 год. - 10.30 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 

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 

Кожема Оксана Миколаївна 

Кривда Тетяна Федорівна 

Кукуюк Оксана Леонідівна 

Лимаренко Ніна Петрівна 

Наумчик Ірина Володимирівна 

Селюк Анатолій Михайлович 

Скиба Тетяна Віталіївна 

Єрмоленко Яна Сергіївна 

Рачек Анатолій Євгенович 

 

Відсутні:     Галущенко Сергій Миколайович 

Єгунова Алла Іванівна 

Тосенко Андрій Володимирович 

Шумський Віктор Леонтійович 

 

Запрошені: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про виконання бюджетів за 2020 рік. (59) 

2. Про перерозподіл видатків міського бюджету. (60) 

3. Про перерахування залишків коштів міського бюджету. (61) 

4. Про організацію забезпечення громадян, які страждають на рідкісні 

(орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими 

продуктами для спеціального дієтичного споживання. (62) 

5. Про встановлення знижки з плати за харчування. (63) 

6. Про затвердження звіту про оцінку майна. (64) 

7. Про продовження договорів оренди майна міської комунальної власності 

без аукціону. (65) 

8. Про надання статусу службового житла та видачу ордеру. (66) 

9. Про квартирний облік. (67) 

10. Про створення штабу з організації та проведення міського етапу 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»). (68) 

11. Про впорядкування адресного господарства. (69) 

12. Про внесення змін до рішень виконавчого комітету. (70) 

13. Про відключення будинку від мереж централізованого опалення. (71) 

14. Про продовження договору оренди майна міської комунальної власності за 

результатами проведення аукціону. (72) 

 

По першому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 59 «Про виконання бюджетів за 2020 рік» 

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 № 60 «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. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 61 «Про перерахування залишків коштів міського 

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 № 62 «Про організацію забезпечення громадян, які 

страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та 

відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По п’ятому 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 № 63 «Про встановлення знижки з плати за харчування» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По шостому 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 № 64 «Про затвердження звіту про оцінку майна» 

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 № 65 «Про продовження договорів оренди майна міської 

комунальної власності без аукціону» приймається одноголосно /додається/. 

 

По 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 № 66 «Про надання статусу службового житла та видачу 

ордеру» приймається одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу - державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко І.О. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 67 «Про квартирний облік» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По десятому 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 № 68 «Про створення штабу з організації та проведення 

міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»)» приймається одноголосно /додається/. 

 

По одинадцятому 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 № 69 «Про впорядкування адресного господарства» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По дванадцятому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу - державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко І.О. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 70 «Про внесення змін до рішень виконавчого 

комітету» приймається одноголосно /додається/. 

 

По тринадцятому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 71 «Про відключення будинку від мереж 

централізованого опалення» 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 № 72 «Про продовження договору оренди майна міської 

комунальної власності за результатами проведення аукціону» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 

 

 

Секретар міської ради              А.ПЛЮЩ 

 


