
П Р О Т О К О Л   № 6 

позачергового засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 22 лютого 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 

Аполон Юрій Андрійович 

Гончаренко Ірина Василівна 

Григор’єв Ігор Олександрович 

Козел Володимир Іванович 

Кравченко Олена Василівна 

Мисник Віктор Дмитрович 

Пилипенко Раїса Григорівна 

Помаз Геннадій Олексійович 

Редін Антон Леонідович 

Рябець Петро Олександрович 

Циклаурі Юрій Муссович 

Юденко Наталія Миколаївна 

Лісений Віктор Миколайович 

Кучеренко Леонід Анатолійович 

Барсук Олена Іванівна 

Ващенко Іван Олександрович 

Єрмоленко Яна Сергіївна 

Кукуюк Оксана Леонідівна 

Лимаренко Ніна Петрівна 

Наумчик Ірина Володимирівна 

Селюк Анатолій Михайлович 

Скиба Тетяна Віталіївна 

Рачек Анатолій Євгенович 

Шумський Віктор Леонтійович 

 

Відсутні:     Биков Олександр Миколайович 

Галущенко Сергій Миколайович 

Єгунова Алла Іванівна 

Кожема Оксана Миколаївна 

Кривда Тетяна Федорівна 

Тосенко Андрій Володимирович 

 

Запрошені: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про Програми Корюківської міської ради. (73) 

2. Про внесення змін до Комплексної програми профілактики правопорушень 

на 2019-2021 роки. (74) 

3. Про внесення змін до Програми «Забезпечення препаратами інсуліну 

хворих на цукровий діабет жителів Корюківської міської ради на 2021-2023 

роки». (75) 

4. Про викладення в новій редакції Програми придбання в міську комунальну 

власність Корюківської міської ради земельних ділянок та інших об’єктів 

нерухомого майна на 2021 рік. (76) 

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

восьмого скликання від 15 грудня 2020 року «Про міський бюджет на 2021 

рік». (77) 

6. Про затвердження штатних розписів. (78) 
7. Про внесення змін до Плану (Програми) соціально – економічного та 

культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2021 рік. 

(79) 

8. Про затвердження фінансового плану. (80) 

9. Про затвердження звітів про оцінку майна.(81) 

10. Про передачу в оренду на аукціоні майна міської комунальної власності. 

(82) 

11. Про надання статусу службового житла та видачу ордеру. (83) 

12. Про надання допомоги на поховання. (84) 

13. Про порушення клопотання щодо надання довгострокового пільгового 

кредиту жительці м. Корюківка, Корюківського району Олійник Т.М. (85) 

14. Про затвердження будівельних паспортів забудови земельної ділянки. (86) 

15. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради з нагоди 

Міжнародного жіночого дня. (87) 

16. Про внесення змін до Регламенту виконавчого комітету. (88) 

17. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень для 

проектування об’єкта будівництва. (89) 

 

По першому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 73 «Про Програми Корюківської міської ради» 

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 № 74 «Про внесення змін до Комплексної програми 

профілактики правопорушень на 2019-2021 роки» 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 № 75 «Про внесення змін до Програми «Забезпечення 

препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет жителів Корюківської міської 

ради на 2021-2023 роки» 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 № 76 «Про викладення в новій редакції Програми 

придбання в міську комунальну власність Корюківської міської ради земельних 

ділянок та інших об’єктів нерухомого майна на 2021 рік» 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 № 77 «Про внесення змін до рішення другої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року «Про 

міський бюджет на 2021 рік»» приймається одноголосно /додається/. 

 

По шостому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 78 «Про затвердження штатних розписів» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По сьомому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальника відділу економіки, транспорту, інвестицій та 

туризму виконавчого апарату міської ради Кукуюк О.Л. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 79 «Про внесення змін до Плану (Програми) 

соціально – економічного та культурного розвитку Корюківської міської 

територіальної громади на 2021 рі» приймається одноголосно /додається/. 

 

По восьмому питанню порядку денного: 



СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 80 «Про затвердження фінансового плану» 

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 № 81 «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 № 82 «Про продовження договорів оренди майна міської 

комунальної власності без аукціону» приймається одноголосно /додається/. 

 

По одинадцятому порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу - державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко І.О. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 83 «Про надання статусу службового житла та видачу 

ордеру» приймається одноголосно /додається/. 

 

По дванадцятому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В.. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 84 «Про надання допомоги на поховання» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По тринадцятому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу - державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко І.О. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 85 «Про порушення клопотання щодо надання 

довгострокового пільгового кредиту жительці м. Корюківка, Корюківського 

району Олійник Т.М.» приймається одноголосно /додається/. 

 

По чотирнадцятому 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 № 86 «Про затвердження будівельних паспортів 

забудови земельної ділянки» 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. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 87 «Про нагородження Почесною грамотою 

Корюківської міської ради з нагоди Міжнародного жіночого дня» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По шістнадцятому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В.. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 88 «Про внесення змін до Регламенту виконавчого 

комітету» приймається одноголосно /додається/. 

 

По сімнадцятому 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 № 89 «Про затвердження та надання містобудівних умов 

та обмежень для проектування об’єкта будівництва» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 

 

 

Секретар міської ради              А.ПЛЮЩ 

 


