
П Р О Т О К О Л   № 3 

позачергового засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 28 січня 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 

Єгунова Алла Іванівна 

Козел Володимир Іванович 

Кравченко Олена Василівна 

Мисник Віктор Дмитрович 

Пилипенко Раїса Григорівна 

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 

Скиба Тетяна Віталіївна 

Єрмоленко Яна Сергіївна 

Рачек Анатолій Євгенович 

Шумський Віктор Леонтійович 

 

Відсутні:     Селюк Анатолій Михайлович 

Юденко Наталія Миколаївна 

Тосенко Андрій Володимирович 

Лісений Віктор Миколайович 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження штатних розписів. (40) 

2. Про затвердження цін на послуги КП «Благоустрій» з організації 

проведення державної реєстрації шлюбу. (41) 

3. Про встановлення тарифів для споживачів які не є суб’єктами 

господарювання у сфері централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення. (42) 

4. Про спрямування власних надходжень спеціального фонду. (43) 

5. Про посадових осіб, уповноважених складати протоколи про 

адміністративні правопорушення. (44) 

6. Про створення робочої групи. (45) 

7. Про затвердження розміру кошторисної заробітної плати на 2021 рік. (46) 

8. Про затвердження Положення про офіційний вебсайт (вебпортал) 

Корюківської міської ради. (47) 

9. Про виготовлення дубліката свідоцтва про право власності. (48) 

10. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень для 

проектування об’єкта будівництва. (49) 

11. Про надання допомоги на поховання. (50) 

12. Про надання матеріальної допомоги. (51) 

13. Про присвоєння поштової адреси. (52) 

14. Про знесення зелених насаджень. (53) 

 

По першому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник комунального підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради Галущенко С.В., який повідомив, що даним 

рішенням будуть затверджені штатні розписи, що стосується його особисто, 

тому у нього наявний конфлікт інтересів і участі в голосуванні приймати не 

буде, про що відповідно до ст.591  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» він надав відповідне повідомлення. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 40 «Про затвердження штатних розписів» 

приймається більшістю голосів /додається/. 

 

По другому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу - державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко І.О. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 41 «Про затвердження цін на послуги КП 

«Благоустрій» з організації проведення державної реєстрації шлюбу» 

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. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 42 «Про встановлення тарифів для споживачів які не є 

суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення» приймається одноголосно /додається/. 

 

По четвертому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – 

головний бухгалтер виконавчого апарату міської ради Кожема О.М.. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 43 «Про спрямування власних надходжень 

спеціального фонду» 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 № 44 «Про посадових осіб, уповноважених складати 

протоколи про адміністративні правопорушення» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По шостому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник відділ економіки, транспорту, інвестицій та туризму 

виконавчого апарату міської ради Кукуюк О.Л.. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 45 «Про створення робочої групи» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По сьомому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 46 «Про затвердження розміру кошторисної 

заробітної плати на 2021 рік» 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 № 47 «Про затвердження Положення про офіційний 

вебсайт (вебпортал) Корюківської міської ради» приймається одноголосно 

/додається/. 

 



По дев’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 48 «Про виготовлення дубліката свідоцтва про право 

власності» приймається одноголосно /додається/. 

 

По десятому 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 № 49 «Про затвердження та надання містобудівних умов 

та обмежень для проектування об’єкта будівництва» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По одинадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 50 «Про надання допомоги на поховання» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По дванадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 51 «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 № 52 «Про присвоєння поштової адреси» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По чотирнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 53 «Про знесення зелених насаджень» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 

 

 

Секретар міської ради              А.ПЛЮЩ 

 


