
П Р О Т О К О Л   № 10 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 19 квітня 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 29 члени (список додається). 

 

Запрошені: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про заходи щодо збалансування міського бюджету у 2021 році в 

процесі його виконання. (169) 

2. Про звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2021 року. 

(170) 

3. Про Програму фінансової підтримки районного комунального 

спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» на 2021 рік. 

(171) 

4. Про програму «Шкільний громадський бюджет в Корюківській 

міській територіальній громаді на 2021-2024 роки». (172) 

5. Про внесення змін до рішення другої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/VIII «Про міський бюджет на 

2021 рік». (173) 

6. Про визначення виконавців житлово - комунальних послуг. (174) 

7. Про оренду майна міської комунальної власності. (175) 

8. Про затвердження звітів про оцінку майна. (176) 

9. Про передачу в оренду на аукціоні майна міської комунальної 

власності. (177) 

10. Про затвердження штатних розписів. (178) 
11. Про виготовлення дублікатів свідоцтв про право власності. (179) 

12. Про надання матеріальної допомоги. (180) 

13. Про надання допомоги на поховання. (181) 



14. Про квартирний облік. (182) 

15. Про визначення місць виїзної торгівлі. (183) 

16. Про впорядкування адресного господарства. (184) 

17. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради з 

нагоди 35-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС. (185) 

18. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради з 

нагоди 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. (186) 

19. Про виділення коштів на проведення офіційних заходів з нагоди Дня 

пам’яті та примирення і 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні. (187) 

20. Про привітання Білої Г.Д. з нагоди ювілею. (188) 

21. Про продаж лісоматеріалів. (189) 

22. Про затвердження будівельних паспортів забудови земельної ділянки. 

(190) 

23. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень для 

проектування об’єкта будівництва. (191) 

24. Про внесення змін та доповнень 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. (192) 

 

По першому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 169 «Про заходи щодо збалансування міського 

бюджету у 2021 році в процесі його виконання» 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 № 170 «Про звіт про виконання міського бюджету за І 

квартал 2021 року» 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 № 171 «Про Програму фінансової підтримки районного 

комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 

«Корюківкаліс» на 2021 рік» 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 № 172 «Про програму «Шкільний громадський бюджет в 

Корюківській міській територіальній громаді на 2021-2024 роки»» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По п’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 173 «Про внесення змін до рішення другої сесії 

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

2/VIII «Про міський бюджет на 2021 рік»» 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 № 174 «Про визначення виконавців житлово - 

комунальних послуг» 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 № 175 «Про оренду майна міської комунальної власності 

к» 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 № 176 «Про затвердження звітів про оцінку майна» 

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 № 177 «Про передачу в оренду на аукціоні майна міської 

комунальної власності» приймається одноголосно /додається/. 

 

По десятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 178 «Про затвердження штатних розписів» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По одинадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 179 «Про виготовлення дублікатів свідоцтв про право 

власності» приймається одноголосно /додається/. 

 

По дванадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 180 «Про надання матеріальної допомоги» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По тринадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 181 «Про надання допомоги на поховання» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По чотирнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу – державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко І.О.. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 182 «Про квартирний облік» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По п’ятнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 183 «Про визначення місць виїзної торгівлі» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По шістнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В. 



ВИРІШИЛИ: рішення № 184 «Про впорядкування адресного господарства» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По сімнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 185 «Про нагородження Почесною грамотою 

Корюківської міської ради з нагоди 35-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По вісімнадцятому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 186 «Про нагородження Почесною грамотою 

Корюківської міської ради з нагоди 76-ї річниці перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні» приймається одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятнадцятому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 187 «Про виділення коштів на проведення офіційних 

заходів з нагоди Дня пам’яті та примирення і 76-ї річниці перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні» приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцятому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 188 «Про привітання Білої Г.Д. з нагоди ювілею» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять першому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 189 «Про продаж лісоматеріалів» 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 № 190 «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 № 191 «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 фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 192 «Про внесення змін та доповнень 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» приймається одноголосно /додається/. 

 

 

Міський голова                                                                                    Р.АХМЕДОВ 

 

 

Секретар міської ради                 А.ПЛЮЩ 


