
П Р О Т О К О Л   № 2 

позачергового засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 19 січня 2021 року 

Час: 10.00 год.- 10.40 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 

Гончаренко Ірина Василівна 

Григор’єв Ігор Олександрович 

Єгунова Алла Іванівна 

Козел Володимир Іванович 

Кравченко Олена Василівна 

Лісений Віктор Миколайович 

Мисник Віктор Дмитрович 

Пилипенко Раїса Григорівна 

Юденко Наталія Миколаївна 

Помаз Геннадій Олексійович 

Редін Антон Леонідович 

Рябець Петро Олександрович 

Циклаурі Юрій Муссович 

Кучеренко Леонід Анатолійович 

Барсук Олена Іванівна 

Ващенко Іван Олександрович 

Галущенко Сергій Миколайович 

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:     Аполон Юрій Андрійович 

Шумський Віктор Леонтійович 

Тосенко Андрій Володимирович 

 

Запрошені: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження Плану роботи виконавчого комітету Корюківської 

міської ради на І півріччя 2021 року. 

2. Про роботу зі зверненнями громадян. 

3. Про затвердження штатних розписів. 

4. Про визначення місць відбування покарань та видів громадських робіт. 

5. Про визначення переліку видів суспільно-корисних оплачуваних робіт. 

6. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 17 січня 2013 

року № 17 «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з 

вивезення побутових відходів». 

7. Про проведення конкурсу з визначення виконавця з надання послуг з 

вивезення побутових відходів. 

8. Про організацію оплачуваних громадських робіт. 

9. Про внесення змін до міської Програми. 

10. Про встановлення лімітів споживання енергоносіїв на 2021 рік. 

11. Про встановлення внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку. 

12. Про відключення будинку від мереж централізованого опалення. 

13. Про затвердження поточних технологічних нормативів використання 

питної води. 

14. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від. 10.12.2020 року № 418. 

15. Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 31 серпня 2020 року № 269 «Про 

організацію підвозу учнів сільської місцевості до загальноосвітніх 

навчальних закладів Корюківської міської  ради та затвердження схем 

маршрутів та розкладів руху шкільних автобусів на 2020 - 2021 

навчальний рік». 

16. Про затвердження календарних планів заходів на 2021 рік.  

17. Про знесення зелених насаджень. 

18. Про внесення змін до рішень виконавчого комітету. 

19. Про оренду майна міської комунальної власності. 

20. Про формування переліку об’єктів малої приватизації на 2021 рік. 

21. Про затвердження будівельних паспортів забудови земельної ділянки. 

22. Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання. 

23. Про надання допомоги на поховання. 

24. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 23.06.2020 № 210 «Про впорядкування адресного 

господарства в селі Кугуки». 
25. Про присвоєння поштової адреси. 

26. Про надання матеріальної допомоги. 

27.  Про порушення клопотання щодо надання довгострокового пільгового 

кредиту жителю м. Корюківка, Корюківського району Бондаренку М.П. 



28. Про квартирний облік. 

29. Про порушення клопотання про присвоєння почесного звання України 

«Мати-героїня». 

30. Про звернення Корюківської міської ради до Кабінету Міністрів України, 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, щодо усунення проблемних питань, 

зумовлених змінами в оплаті послуг з постачання та розподілу 

природного газу. 

31. Про привітання жителів громади з нагоди ювілеїв. 

 

По першому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 9 «Про затвердження Плану роботи виконавчого 

комітету Корюківської міської ради на І півріччя 2021 року» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По другому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник загального відділу виконавчого апарату міської ради 

Лимаренко Н.П. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 10 «Про роботу зі зверненнями громадян» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По третьому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 11 «Про затвердження штатних розписів» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По четвертому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу-державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко І.О. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 12 «Про визначення місць відбування покарань та 

видів громадських робіт» приймається одноголосно /додається/. 

 

По п’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 № 13 «Про визначення переліку видів суспільно-

корисних оплачуваних робіт» приймається одноголосно /додається/. 

 

По шостому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 



ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу-державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко І.О. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 14 «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету від 17 січня 2013 року № 17 «Про проведення конкурсу з визначення 

виконавця послуг з вивезення побутових відходів»» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По 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 № 15 «Про проведення конкурсу з визначення виконавця 

з надання послуг з вивезення побутових відходів» 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 № 16 «Про організацію оплачуваних громадських робіт» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 17 «Про внесення змін до міської Програми» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По десятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 18 «Про встановлення лімітів споживання 

енергоносіїв на 2021 рік» приймається одноголосно /додається/. 

 

По одинадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 19 «Про встановлення внесків за обслуговування 

вузлів комерційного обліку» приймається одноголосно /додається/. 

 

По дванадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 



ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 20 «Про відключення будинку від мереж 

централізованого опалення» 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 № 21 «Про затвердження поточних технологічних 

нормативів використання питної води» приймається одноголосно /додається/. 

 

По чотирнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 22 «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від. 10.12.2020 року № 418» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По п’ятнадцятому 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 № 23 «Про внесення змін та доповнень до рішення 

виконавчого комітету Корюківської міської ради від 31 серпня 2020 року № 269 

«Про організацію підвозу учнів сільської місцевості до загальноосвітніх 

навчальних закладів Корюківської міської  ради та затвердження схем 

маршрутів та розкладів руху шкільних автобусів на 2020 - 2021 навчальний 

рік»» приймається одноголосно /додається/. 

 

По шістнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 24 «Про затвердження календарних планів заходів на 

2021 рік» приймається одноголосно /додається/. 

 

По сімнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 25 «Про знесення зелених насаджень» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По вісімнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 



ВИРІШИЛИ: рішення № 26 «Про внесення змін до рішень виконавчого 

комітету» приймається одноголосно /додається/. 

 

По дев’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 № 27 «Про оренду майна міської комунальної власності» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцятому 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 № 28 «Про формування переліку об’єктів малої 

приватизації на 2021 рік» 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 Єрморлекнко Я.С.  

ВИРІШИЛИ: рішення № 29 «Про затвердження будівельних паспортів 

забудови земельної ділянки» приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять другому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретаря міської ради Плющ А.В.  

ВИРІШИЛИ: рішення № 30 «Про затвердження Порядку надання допомоги на 

поховання» приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять третьому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретаря міської ради Плющ А.В.  

ВИРІШИЛИ: рішення № 31 «Про надання допомоги на поховання» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять четвертому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу-державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко І.О. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 32 «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 23.06.2020 № 210 «Про впорядкування 

адресного господарства в селі Кугуки»» приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять п’ятому питанню порядку денного 



СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретаря міської ради Плющ А.В.  

ВИРІШИЛИ: рішення № 33 «Про присвоєння поштової адреси» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По двадцять шостому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретаря міської ради Плющ А.В.  

ВИРІШИЛИ: рішення № 34 «Про надання матеріальної допомоги» 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 № 35 «Про порушення клопотання щодо надання 

довгострокового пільгового кредиту жителю м. Корюківка, Корюківського 

району Бондаренку М.П.» 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 № 36 «Про квартирний облік» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По двадцять дев’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник загального відділу виконавчого апарату міської ради 

Лимаренко Н.П. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 37 «Про порушення клопотання про присвоєння 

почесного звання України «Мати-героїня»» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По тридцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 38 «Про звернення Корюківської міської ради до 

Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо усунення 

проблемних питань, зумовлених змінами в оплаті послуг з постачання та 

розподілу природного газу» приймається одноголосно /додається/. 

 

По тридцять першому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 



ВИСТУПИЛИ: начальник загального відділу виконавчого апарату міської ради 

Лимаренко Н.П. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 39 «Про привітання жителів громади з нагоди 

ювілеїв» приймається одноголосно /додається/. 

 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 

 

 

Секретар міської ради              А.ПЛЮЩ 

 


