
П Р О Т О К О Л   № 13 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 21 травня 2021 року 

Час: 10.00 год. - 10.25 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 21 травня 

2021 року з’явилися 28 членів (список додається). 

 

Запрошені: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про субвенцію з державного бюджету. (219) 

2. Про затвердження дефектного акту та локального кошторису. (220) 

3. Про створення комісії. (221) 

4. Про затвердження штатного розпису. (222) 

5. Про затвердження калькуляції вартості послуги. (223) 

6. Про затвердження калькуляції вартості лісоматеріалу та дров’яної 

деревини. (224) 

7. Про затвердження звітів про оцінку майна. (225) 

8. Про продовження договорів оренди майна міської комунальної 

власності без аукціону. (226) 

9. Про знесення зелених насаджень. (227) 

10. Про квартирний облік. (228) 

11. Про надання матеріальної допомоги. (229) 

12. Про впорядкування адресного господарства. (230) 

13. Про присвоєння адреси. (231) 

14. Про привітання жителів громади з нагоди ювілеїв. (232) 

15. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради з 

нагоди Дня журналіста. (233) 

16. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

водопостачання. (234) 

17. Про затвердження проектної документації. (235) 



18. Про надання дозволу на тимчасове розміщення пересувних дитячих 

атракціонів під час проведення заходів з нагоди святкування Дня захисту дітей. 

(236) 

19. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради. 

(237) 

 

По першому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І., яка проінформувала присутніх про те, що згідно розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 року № 468-р «Деякі питання 

розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» 

міському бюджету виділена субвенція з державного бюджету в сумі 10 000 

000,00 грн. (ККД 41034500). У зв’язку з цим, керуючись п. 15 рішення другої 

сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 

7-2/VIII «Про міський бюджет на 2021 рік». Даним рішенням пропонується 

визначити головним розпорядником коштів субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій – Корюківську міську раду; одержувачем 

бюджетних коштів – Комунальне некомерційне підприємство «Корюківська 

центральна районна лікарня» Корюківської міської ради; Комунальному 

некомерційному підприємству «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради забезпечити цільове використання коштів субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій, а саме на придбання 

обладнання відповідно до додатку 1 вищезазначеного розпорядження: 

- автоклава в сумі 480 000,00грн.; 

- апарату штучної вентиляції легень в сумі 1 700 000,00грн.; 

- дефібриляторів (2 шт.) в сумі 520 000,00грн.; 

- дозаторів лікувальних речовин (5 шт.) в сумі 220 000,00грн.; 

- систем моніторингу фізіологічних показників (4 шт.) в сумі 240 

000,00грн.; 

- системи мамографічної рентгенівської в сумі 6 840 000,00грн. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 219 «Про субвенцію з державного бюджету» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По другому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М., який проінформував присутніх про те, що даним 

рішенням пропонується затвердити дефектний акт та локальний кошторис на 

правах зведеного кошторисного розрахунку по об’єкту «Поточний середній 

ремонт автомобільних доріг комунальної власності в м. Корюківка, (окремими 



ділянками (додаткові послуги) (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 

45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, 

доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь). ГБН Г.1-218-

182:2011. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 220 «Про затвердження дефектного акту та 

локального кошторису» 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., який проінформував присутніх 

про те , що з метою оперативного реагування на випадки отруєння бджіл на 

території Корюківської міської територіальної громади, враховуючи звернення 

Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області, 

Інструкції з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами 

захисту рослин затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України від 19 лютого 2021 року № 338 

«Про деякі питання у сфері бджільництва», даним рішенням пропонується 

утворити Постійно діючу комісію із встановлення факту отруєння бджіл (далі – 

Комісія) у наступному складі: 

Голова комісії: Савченко Олександр Миколайович, перший заступник 

міського голови. 

Секретар комісії: Аухімік Андрій Володимирович, начальник 

Корюківського управління Головного управління Держпродспоживслужби в 

Чернігівській області – відповідальний за організацію збирання і проведення 

засідань комісії, веде протокол комісії, контролює виконання рішень комісії. 

Члени комісії: 

Представник Корюківського районного відділу поліції ГУНП у 

Чернігівській області; 

Представник Державної екологічної інспекції у Чернігівській області (за 

згодою); 

Староста (відповідно до місцезнаходження пасіки) або особи, на яких 

покладено виконання обов’язків старост. 

Комісія діятиме в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Інструкцією з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами 

захисту рослин, що затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України від 19 лютого 2021 року № 338 

«Про деякі питання у сфері бджільництва». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 221 «Про створення комісії» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По четвертому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В., яка проінформувала 

присутніх про те, що надійшло клопотання КП «Благоустрій» Корюківської 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0280-21#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0280-21#n10


міської ради, де зазначено, що у зв’язку із передачею майна з КП 

«Корюківкаводоканал», а саме автогрейдера, виникла необхідність внести 

зміни в штатний розпис підприємства та ввести 1 одиницю водія, та вивести 1 

одиницю опалвача, тому даним рішенням пропонується затвердити з 01 червня 

2021 року штатний розписи Комунального підприємства «Благоустрій» 

Корюківської міської ради, що додається, та пункт 2 рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради «Про затвердження структур та штатних 

розписів» від 30.03.2021 року № 143 вважати таким, що втратив чинність з 

01.06.2021 року. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 222 «Про затвердження штатного розпису» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По п’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В., яка проінформувала 

присутніх про те, що надійшло клопотання КП «Благоустрій» Корюківської 

міської ради, де зазначено, що у зв’язку із передачею майна з КП 

«Корюківкаводоканал», а саме автогрейдера, виникла необхідність затвердити з 

01.06.2021 року Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської 

міської ради калькуляцію вартості 1 машино/години автогрейдера, що 

становить 688,25 грн. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 223 «Про затвердження калькуляції вартості послуги» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По шостому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В., яка проінформувала 

присутніх про те, що надійшло клопотання КП «Благоустрій» Корюківської 

міської ради щодо затвердження Комунальному підприємству «Благоустрій» 

Корюківської місткої ради калькуляцію вартості 1 м. куб. лісоматеріалу 

круглого тополя клас якості С,д.14 і більше, що становить 375,00 грн; та 

затвердити з 05.05.2021 року калькуляцію вартості 1 м. куб. дров’яної деревини 

непромислового використання м’яколистяних порід, що становить 50,00 грн. 

Даним рішенням пропонується провести дане затвердження. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 224 «Про затвердження калькуляції вартості 

лісоматеріалу та дров’яної деревини» 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., яка 

проінформувала присутніх про те, що розглянувши звіти про оцінку майна: 

нежитлового приміщення площею 161,7 кв.м. в одноповерховій прибудові до 

нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: Чернігівська область, м. 

Корюківка, вул. Г. Костюк, 20а, наданий орендарем – ФОП Стельмах Сергієм 



Михайловичем; нежитлових приміщень площею 121,8 кв.м., що знаходяться за 

адресою: Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Вокзальна, 8а, нежитлових 

приміщень площею 119,68 кв.м., що знаходяться за адресою: Чернігівська 

область, м. Корюківка, вул. Шевченка, 101, та обліковуються на балансі 

Корюківської ЦРЛ, керуючись ст. 12 Закону України «Про оцінку майна, 

майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», даним рішенням 

пропонується затвердити звіт про оцінку майна: нежитлового приміщення 

площею 161,7 кв.м. в одноповерховій прибудові до нежитлової будівлі, що 

знаходиться за адресою: Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Г. Костюк, 

20а, виконаний суб’єктом оціночної діяльності Приватним підприємством 

«Десна-Експерт-М». Згідно звіту ринкова вартість майна станом на 01.04.2021 

року становить 129 036,61 грн. (сто двадцять дев’ять тисяч тридцять шість 

гривень 61  копійка), без врахування ПДВ; та затвердити звіт про оцінку майна: 

нежитлові приміщення площею 119,68 кв.м. на третьому поверсі 

поліклінічного відділення КНП «Корюківська ЦРЛ», що знаходиться за 

адресою: Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Шевченка, 101, виконаний 

суб’єктом оціночної діяльності Приватним підприємством «Десна-Експерт-М». 

Згідно звіту ринкова вартість майна станом на 18.05.2021 року становить 

303 189,33 грн. (триста три тисячі сто вісімдесят дев’ять гривень 33 копійки), 

без врахування ПДВ; затвердити звіт про оцінку майна: нежитлові приміщення 

площею 121,8 кв.м. на другому поверсі адміністративної будівлі, що 

знаходиться за адресою: Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Вокзальна, 

8а, виконаний суб’єктом оціночної діяльності Приватним підприємством 

«Десна-Експерт-М». Згідно звіту ринкова вартість майна станом на 19.05.2021 

року становить 289 275,00 грн. (двісті вісімдесят дев’ять тисяч двісті сімдесят 

п’ять гривень 00 копійок), без врахування ПДВ. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 225 «Про затвердження звітів про оцінку майна» 

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., яка 

проінформувала присутніх про те, що розглянувши заяву ФОП Стельмаха С.М. 

від 01.04.2021 року, звернення Корюківської ЦРЛ від 19.05.2021 року № 03-

05/447, відповідно до ч. 2 ст. 18 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна», відповідно до Методики розрахунку та порядку 

використання плати за оренду майна міської комунальної власності, 

затвердженої рішенням тридцять першої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 17.12.2019 року № 8-31/VII, даним рішенням 

пропонується продовжити договір оренди нерухомого майна від 01.08.2018 

року № 8, укладеного з Фізичною особою – підприємцем Стельмахом Сергієм 

Михайловичем, на оренду приміщення загальною площею 161,7 кв.м., в 

нежитловій будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Костюк Г., буд. 20а, 

м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області, терміном на 2 роки 



11 місяців, а саме з 02.07.2021 року по 02.06.2024 року, з орендною платою 

відповідно до умов договору; продовжити договір оренди нерухомого майна 

від 25.06.2018 року № 3, укладеного з Комунальним некомерційним 

підприємством «Чернігівський обласний центр крові» Чернігівської обласної 

ради, на оренду приміщення загальною площею 119,68 кв.м. на третьому 

поверсі поліклінічного відділення КНП «Корюківська ЦРЛ», що знаходиться за 

адресою: вул. Шевченка, буд. 101,  м. Корюківка, Корюківського району, 

Чернігівської області, терміном на 2 роки 11 місяців, а саме з 01.06.2021 року 

по 01.05.2024 року, з річною орендною платою 1 (одна) гривня. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 226 «Про продовження договорів оренди майна 

міської комунальної власності без аукціону» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По дев’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М., який проінформував присутніх про те, що відповідно 

до ст. 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», постанови 

Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 «Про затвердження 

Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», 

даним рішенням пропонується затвердити акти обстеження зелених насаджень, 

що підлягають видаленню на території Рибинського старостинського округу 

Корюківської міської ради від 01.04.2021 року №№ 25-59; Наумівського 

старостинського округу Корюківської міської ради від 01.04.2021 року №№ 60-

62; Тютюнницького старостинського округу Корюківської міської ради від 

05.04.2021 року №№ 63-82; Охрамієвицького старостинського округу 

Корюківської міської ради від 08.04.2021 року №№ 83-105; Прибинського 

старостинського округу Корюківської міської ради від 12.04.2021 року №№ 

106-119; Перелюбського старостинського округу Корюківської міської ради від 

15.04.2021 року №№ 120-131; Рейментарівського старостинського округу 

Корюківської міської ради від 20.04.2021 року №№ 132-134; Брецького 

старостинського округу Корюківської міської ради від 22.04.2021 року №№ 

135-136; Корюківської міської ради (м. Корюківка) від 06.05.2021 року №№ 

137-138, 140-141; Хотіївського старостинського округу Корюківської міської 

ради від 06.05.2021 року № 139, 142; надати комунальним підприємствам 

Корюківської міської ради дозвіл на видалення зелених насаджень, зазначених 

у актах обстежень та оприбуткування отриманої в результаті видалення 

зелених насаджень дров’яну деревину непромислового використання. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 227 «Про знесення зелених насаджень» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По десятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу – державний реєстратор 

Ващенко І.О., який проінформував присутніх про те, розглянувши клопотання 



служби у справах дітей Корюківської районної державної адміністрації, 

керуючись ст. 39 Житлового кодексу Української РСР, Правилами обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 

приміщень в Українській РСР, постановою виконавчого комітету Чернігівської 

обласної ради народних депутатів і президії обласної ради президії 

професійних спілок від 07.01.1985 року «Про порядок обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень у 

Чернігівській області», ст. 33 Закону України «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування», даним рішенням пропонується поставити на 

квартоблік Білу Анну Дмитрівну, 30.04.2005 р.н., дитину, позбавлену 

батьківського піклування, черга позачергова, склад сім’ї – 1 особа. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 228 «Про квартирний облік» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По одинадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В., яка проінформувала 

присутніх про те, що розглянувши звернення громадян та додані до них 

документи, керуючись рішенням другої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 15.12.2020 року № 54-2/VIІІ «Про затвердження 

Положення про порядок та умови надання громадянам разової адресної 

матеріальної допомоги» (зі змінами), даним рішенням пропонується надати 

матеріальну допомогу на лікування нехронічних захворювань громадянам – 

жителям Корюківської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 229 «Про надання матеріальної допомоги» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По дванадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В., яка проінформувала 

присутніх про те, що розглянувши звернення Летути Г.М., даним рішення 

пропонується присвоїти нову поштову адресу квартирі, що розташована по 

вулиці Шевченка в селі Наумівка Корюківської міської ради – Чернігівська 

область, Корюківський район, село Наумівка, вулиця Шевченка, буд. 99 кв. 8, 

власником якої був Пацюк Олександр Миколайович, який помер 06.05.2020 

року. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 230 «Про впорядкування адресного господарства» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По тринадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник відділу архітектури – головний архітектор 

Корюківської міської ради Єрмоленко Я.С., яка проінформувала присутніх про 

те, що розглянувши звернення громадян та додані до них документи, 



керуючись Тимчасовим порядком реалізації експериментального проєкту з 

присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, 

затверджений Постановю КМУ від 27.03.2019 року № 367, Порядком 

присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території 

Корюківської міської територіальної громади, затвердженим рішенням шостої 

сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 25.05.2017 року, даним 

рішенням пропонується присвоїти адреси житловим будинкам та 

господарським будівлям. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 231 «Про присвоєння адреси» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По чотирнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник загального відділу виконавчого апарату міської ради 

Лимаренко Н.П., яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши 

клопотання Корюківської районної організації ветеранів від 19.05.2021 року № 

61, даним рішенням пропонується з нагоди ювілейного дня народження 

вручити вітальну листівку з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 500 грн. 

(п’ятсот гривень 00 коп.) кожному: Тарапону Петру Пилиповичу – жителю с. 

Савинки (09.06.1931 р.н.); Примачок Валентині Гаврилівні – жительці м. 

Корюківка (20.06.1926 р.н.); Радченко Кулині Єлизарівні – жительці с. 

Забарівка (21.06.1921 р.н.); Пилипенко Марії Андріївні – жительці м. 

Корюківка (23.06.1931 р.н.); Стась Агафії Михайлівні – жительці с. Савинки 

(27.06.1931 р.н.). 

ВИРІШИЛИ: рішення № 232 «Про привітання жителів громади з нагоди 

ювілеїв к» приймається одноголосно /додається/. 

 

По п’ятнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник загального відділу виконавчого апарату міської ради 

Лимаренко Н.П., яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши 

клопотання ТОВ «Маяк-медіа» від 20.05.2021 року, керуючись Положенням 

про відзнаки Корюківської міської ради, затвердженим рішенням двадцятої 

сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018 року, даним 

рішенням пропонується з нагоди Дня журналіста, за багаторічну сумлінну 

працю нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради з виплатою 

матеріальної допомоги у розмірі 300 грн. Дербу Ларису Анатоліївну – 

оператора з верстки районної газети «Маяк». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 233 «Про нагородження Почесною грамотою 

Корюківської міської ради з нагоди Дня журналіста» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По шістнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 



ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів Биков О.М., який проінформував присутніх про те, що розглянувши 

клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради від 

21.05.2021 року № 96, враховуючи рішення сьомої позачергової сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 21.06.2017 року «Про 

внесення змін до рішення п’ятої сесії сьомого скликання від 30 березня 2017 

року «Про затвердження Положення про цільовий фонд Корюківської міської 

ради», даним рішенням пропонується надати дозвіл Комунальному 

підприємству «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на 

підключення до централізованої мережі водопостачання житлових будинків: по 

вул. Гоголя, 12, м. Корюківка, власник – Кузьменко Віктор Васильович; по вул. 

Незалежності, 51, м. Корюківка, власник – Устименко Сергій Васильович; по 

вул. Незалежності, 36А, м. Корюківка, власник – Милейко Олександр 

Григорович; по вул. Соборна, 152Б, м. Корюківка, власник – Романенко 

Світлана Анатоліївна; надати дозвіл Комунальному підприємству 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на виконання земляних робіт 

по підключенню зазначених будинків до міської мережі водопостачання; 

зобов’язати Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал» Корюківської 

міської ради та власників житлових будинків, до яких проводиться 

підключення, дотримуватися п. 4 «Проведення земляних робіт» Правил 

благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання 

вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші у 

громадських місцях м. Корюківки, що затверджені рішенням вісімнадцятої сесії 

Корюківської міської ради п’ятого скликання від 30.04.2008 року (зі змінами). 

ВИРІШИЛИ: рішення № 234 «Про надання дозволу на підключення до 

централізованої мережі водопостачання» приймається одноголосно /додається/. 

 

По сімнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів Биков О.М., який проінформував присутніх про те, що розглянувши 

експертний звіт ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» № 02/145/21 від 21.05.2021 року, 

керуючись абз. 4 п. 4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення 

їх експертизи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 

травня 2011 року № 560, даним рішенням пропонується затвердити проектну 

документацію по об’єкту «Капітальний ремонт вулиці Чернігівської в м. 

Корюківка Корюківського району Чернігівської області» на суму 12993,284 тис. 

грн. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 235 «Про затвердження проектної документації» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По вісімнадцятому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради Наумчик І.В., яка проінформувала присутніх про те, 



що розглянувши клопотання ФОП Лозовенка Є.О., керуючись Правилами 

благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання 

вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші у 

громадських місцях м. Корюківки, що затверджені рішенням вісімнадцятої сесії 

Корюківської міської ради п’ятого скликання від 30.04.2008 року (зі змінами), 

Законом України «Про благоустрій населених пунктів», з нагоди святкування 

Дня захисту дітей даним рішенням пропонується надати дозвіл фізичній особі - 

підприємцю Лозовенку Євгенію Олександровичу на тимчасове розміщення 

комплексу пересувних дитячих атракціонів та об’єктів виїзної торгівлі 01 

червня 2021 року на прилеглій до площі Героїв України в м. Корюківка 

території загальною площею 200 м.кв. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 236 «Про надання дозволу на тимчасове розміщення 

пересувних дитячих атракціонів під час проведення заходів з нагоди 

святкування Дня захисту дітей» приймається одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятнадцятому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник загального відділу виконавчого апарату міської ради 

Лимаренко Н.П., яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши 

подання Корюківського районного територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки від 20.05.2021 року № 909, керуючись Положенням про 

відзнаки Корюківської міської ради, затвердженим рішенням двадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018 року, даним 

рішенням пропонується за зразкове виконання службових обов’язків, вагомий 

особистий внесок у справу підвищення обороноздатності Сіверського краю, 

самовідданість та патріотизм, проявлені під час планових навчальних зборів у 

складі 119 окремої бригади територіальної оборони нагородити Почесною 

грамотою Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у 

розмірі 300 грн. (триста гривень 00 коп.) кожному: Бондаренка Бориса 

Петровича – старшого солдата; Клименка Сергія Олексійовича – старшину; 

Семиліта Максима Миколайовича – солдата. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 237 «Про нагородження Почесною грамотою 

Корюківської міської ради» приймається одноголосно /додається/. 

 

 

 

Міський голова                                                                                    Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

Секретар міської ради                 А.ПЛЮЩ 


