
П Р О Т О К О Л   № 8 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 30 березня 2021 року 

Час: 10.00 год. - 11.30 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 

Галущенко Сергій Миколайович 

Гончаренко Ірина Василівна 

Григор’єв Ігор Олександрович 

Єгунова Алла Іванівна 

Козел Володимир Іванович 

Кравченко Олена Василівна 

Кукуюк Оксана Леонідівна 

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 

Наумчик Ірина Володимирівна 

Селюк Анатолій Михайлович 

Скиба Тетяна Віталіївна 

Рачек Анатолій Євгенович 

Шумський Віктор Леонтійович 

Кривда Тетяна Федорівна 

Кожема Оксана Миколаївна 

 

Відсутні:     Лимаренко Ніна Петрівна 

Тосенко Андрій Володимирович 

 

Запрошені: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна, 



генеральний директор комунального некомерційного підприємств 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради Пивовар 

Сергій Григорович. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про перерозподіл видатків міського бюджету. (121) 

2. Про внесення змін до міської Програми забезпечення малочисельних 

та віддалених сіл громади товарами першої необхідності та хлібом на 2021-

2023 роки. (122) 

3. Про внесення змін до Програми підтримки розвитку вторинної 

медичної допомоги на території Корюківської міської територіальної громади 

на 2020-2022 роки. (123) 

4. Про виконання Програми соціальної підтримки учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей-

мешканців  Корюківської міської ради на 2018-2020 роки. (124) 

5. Про виконання Програми фінансової підтримки громадських 

організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій населення 

на 2018-2020 роки. (125) 

6. Про виконання Програми підтримки індивідуального житлового 

будівництва «Власний дім» на 2016-2020 роки. (126) 

7. Про виконання Програми компенсації затрат КП 

«Корюківкаводоканал» на очистку притоків додаткових вод до системи 

централізованого водовідведення в м. Корюківка на 2020 рік. (127) 

8. Про виконання Програми організації та проведення громадських 

робіт для населення Корюківської міської ради на 2018-2020 роки. (128) 

9. Про виконання Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2020 рік. (129) 

10. Про виконання Програми «Забезпечення препаратами інсуліну 

хворих на цукровий діабет жителів Корюківської міської ради на 2020 рік». 

(130) 

11. Про виконання Програми «Управління майном міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади на  2018-2020 роки». 

(131) 

12. Про виконання Програми придбання в міську комунальну власність 

Корюківської міської ради земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого 

майна для суспільних потреб на 2020 рік. (132) 

13. Про виконання Програми охорони навколишнього природного 

середовища Корюківської міської ради на 2018-2020 роки. (133) 

14. Про виконання Програми приватизації об’єктів міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади на 2018-2020 роки. 

(134) 

15. Про виконання Програми забезпечення малочисельних та віддалених 

сіл громади товарами першої необхідності та хлібом на 2018-2020 роки. (135) 



16. Про виконання Програми розвитку цивільного захисту на території 

Корюківської міської ради на 2018-2020 роки. (136) 

17.  Про виконання міської Програми «Розвиток фізичної культури та 

спорту на період до 2020 року». (137) 

18. Про виконання міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей. 

(138) 

19. Про виконання міської Програми «Шкільний автобус» на 2017-2020 

роки». (139) 

20. Про виконання Програми національно-патріотичного виховання на 

2018-2020 роки. (140) 

21. Про виконання Програми підтримки дітей, батьки яких загинули 

або отримали інвалідність під час безпосередньої участі в антитерористичній 

операції, у навчальних закладах Корюківської міської ради на 2019 - 2020 роки. 

(141) 

22. Про виконання міської Програми «Шкільне харчування» за 2020 

рік. (142) 

23.  Про затвердження структур та штатних розписів. (143) 

24.  Про затвердження фінансових планів. (144) 

25.  Про продовження договору оренди майна міської комунальної 

власності на аукціоні. (145) 

26. Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення 

виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території населених 

пунктів Корюківської міської територіальної громади. (146) 

27. Про погодження річного плану надання послуг з поводження з 

побутовими відходами. (147) 

28. Про погодження витрат паливно-енергетичних ресурсів для КП 

«Корюківкаводоканал». (148) 

29.  Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

водопостачання. (149) 

30. Про виготовлення дублікатів свідоцтв про право власності. (150) 

31. Про надання матеріальної допомоги. (151) 

32. Про надання допомоги на поховання. (152) 

33. Про квартирний облік. (153) 

34. Про привітання жителів громади з нагоди ювілеїв. (154) 

35. Про визначення місць виїзної торгівлі. (155) 

36. Про питання управління КНП «Корюківська ЦРЛ». (156) 

37. Про преміювання. (157) 

38. Про впорядкування адресного господарства. (158) 

39.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва. (159) 

40.  Про продаж лісоматеріалів. (160) 

41.  Про запобігання поширенню COVID-19 на території громади. (161) 

42.  Про знесення зелених насаджень. (162) 



43.  Про затвердження дефектних актів та кошторисних документацій. 

(163) 

44.  Про використання коштів. (164) 

45.  Про затвердження поточних технологічних нормативів використання 

питної води. (165) 

 

По першому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 121 «Про перерозподіл видатків міського бюджету» 

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 № 122 «Про внесення змін до міської Програми 

забезпечення малочисельних та віддалених сіл громади товарами першої 

необхідності та хлібом на 2021-2023 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 № 123 «Про внесення змін до Програми підтримки 

розвитку вторинної медичної допомоги на території Корюківської міської 

територіальної громади на 2020-2022 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 № 124 «Про виконання Програми соціальної підтримки 

учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх 

сімей-мешканців  Корюківської міської ради на 2018-2020 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 № 125 «Про виконання Програми фінансової підтримки 

громадських організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших 

категорій населення на 2018-2020 роки» приймається одноголосно /додається/. 

 

По шостому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 126 «Про виконання Програми підтримки 

індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2016-2020 роки» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По сьомому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 127 «Про виконання Програми компенсації затрат КП 

«Корюківкаводоканал» на очистку притоків додаткових вод до системи 

централізованого водовідведення в м. Корюківка на 2020 рік» 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 № 128 «Про виконання Програми організації та 

проведення громадських робіт для населення Корюківської міської ради на 

2018-2020 роки» 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 № 129 «Про виконання Програми забезпечення житлом 

дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2020 

рік» приймається одноголосно /додається/. 

 

По десятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 130 «Про виконання Програми «Забезпечення 

препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет жителів Корюківської міської 

ради на 2020 рік»» приймається одноголосно /додається/. 

 



По одинадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 131 «Про виконання Програми «Управління майном 

міської комунальної власності Корюківської міської територіальної громади на  

2018-2020 роки»» приймається одноголосно /додається/. 

 

По дванадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 132 «Про виконання Програми придбання в міську 

комунальну власність Корюківської міської ради земельних ділянок та інших 

об’єктів нерухомого майна для суспільних потреб на 2020 рік» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По тринадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 133 «Про виконання Програми охорони 

навколишнього природного середовища Корюківської міської ради на 2018-

2020 роки» 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 № 134 «Про виконання Програми приватизації об’єктів 

міської комунальної власності Корюківської міської територіальної громади на 

2018-2020 роки» приймається одноголосно /додається/. 

 

По п’ятнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 135 «Про виконання Програми забезпечення 

малочисельних та віддалених сіл громади товарами першої необхідності та 

хлібом на 2018-2020 роки» приймається одноголосно /додається/. 

 

По шістнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І. 



ВИРІШИЛИ: рішення № 136 «Про виконання Програми розвитку цивільного 

захисту на території Корюківської міської ради на 2018-2020 роки» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По сімнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальника відділу освіти, молоді та спорту Корюківської 

міської ради Наумчик І.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 137 «Про виконання міської Програми «Розвиток 

фізичної культури та спорту на період до 2020 року»» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По вісімнадцятому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальника відділу освіти, молоді та спорту Корюківської 

міської ради Наумчик І.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 138 «Про виконання міської Програми оздоровлення 

та відпочинку дітей» приймається одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятнадцятому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальника відділу освіти, молоді та спорту Корюківської 

міської ради Наумчик І.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 139 «Про виконання міської Програми «Шкільний 

автобус» на 2017-2020 роки»» приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцятому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальника відділу освіти, молоді та спорту Корюківської 

міської ради Наумчик І.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 140 «Про виконання Програми національно-

патріотичного виховання на 2018-2020 роки» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По двадцять першому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальника відділу освіти, молоді та спорту Корюківської 

міської ради Наумчик І.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 141 «Про виконання Програми підтримки дітей, 

батьки яких загинули або отримали інвалідність під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, у навчальних закладах Корюківської міської ради 

на 2019 - 2020 роки» приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять другому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 



ВИСТУПИЛИ: начальника відділу освіти, молоді та спорту Корюківської 

міської ради Наумчик І.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 142 «Про виконання міської Програми «Шкільне 

харчування» за 2020 рік» приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять третьому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник комунального підприємства «Благоустрій» 

Корюківської міської ради Селюк А.М., який повідоми, що даним рішенням 

планується затвердження штатного розпису, 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 № 143 «Про затвердження структур та штатних 

розписів» 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 № 144 «Про затвердження фінансових планів» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять п’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 № 145 «П Про продовження договору оренди майна 

міської комунальної власності на аукціоні» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По двадцять 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 № 146 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу 

з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території 

населених пунктів Корюківської міської територіальної громади» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По двадцять 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 № 147 «Про погодження річного плану надання послуг з 

поводження з побутовими відходами» приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять восьмому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 148 «Про погодження витрат паливно-енергетичних 

ресурсів для КП «Корюківкаводоканал»» приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять дев’ятому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 149 «Про надання дозволу на підключення до 

централізованої мережі водопостачання» приймається одноголосно /додається/. 

 

По тридцятому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретаря міської ради Плющ А.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 150 «Про виготовлення дублікатів свідоцтв про право 

власності» приймається одноголосно /додається/. 

 

По тридцять першому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретаря міської ради Плющ А.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 151 «Про надання матеріальної допомоги» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По тридцять другому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретаря міської ради Плющ А.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 152 «Про надання допомоги на поховання» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По тридцять 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 № 153 «Про квартирний облік» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По тридцять четвертому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В. 



ВИРІШИЛИ: рішення № 154 «Про привітання жителів громади з нагоди 

ювілеїв» приймається одноголосно /додається/. 

 

По тридцять п’ятому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 155 «Про надання дозволу на торгівлю» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По тридцять шостому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу – державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко І.О.. 

ВИСТУПИЛИ: генеральний директор комунального некомерційного 

підприємств «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської 

ради Пивовар С.Г., який проінформував присутніх про необхідність прийняття 

даного рішення для сталої і безперебійної роботи Корюківської ЦРЛ, особливо 

в період боротьби з коронавірусною інфекцією COVID-19. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 156 «Про питання управління КНП «Корюківська 

ЦРЛ»» приймається одноголосно /додається/. 

 

По тридцять сьомому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИСТУПИЛИ: начальник комунального підприємства «Благоустрій» 

Корюківської міської ради Селюк А.М., який повідоми, що даним рішенням 

планується затвердження подання заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Бикова О.М. щодо премівання його 

особисто як керівника комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської 

міської ради, 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 № 157 «Про преміювання» приймається більшістю 

голосів /додається/. 

 

По тридцять восьмому 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 № 158 «Про впорядкування адресного господарства» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По тридцять дев’ятому 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 № 159 «Про присвоєння адреси об’єкту будівництва» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По сороковому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 160 «Про продаж лісоматеріалів» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По сорок першому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу – державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко І.О.. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 161 «Про запобігання поширенню COVID-19 на 

території громади» приймається одноголосно /додається/. 

 

По сорок другому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 162 «Про знесення зелених насаджень» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По сорок третьому 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 № 163 «Про затвердження дефектних актів та 

кошторисних документацій» приймається одноголосно /додається/. 

 

По сорок четвертому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: генеральний директор комунального некомерційного 

підприємств «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської 

ради Пивовар С.Г., який проінформував присутніх про те, що після закінчення з 

01.01.2021 року дії постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2020 року 

№ 610 «Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів 

охорони здоров’я», але з продовженням фінансування в І кварталі 2021 року, 

КНП «Корюківська ЦРЛ» просить надати дозвіл на використання цих коштів 

для виплати премії працівникам за фактично відпрацьований час в січні-березні 

2021 року. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 164 «Про використання коштів» приймається 

одноголосно /додається/. 

 



По сорок п’ятому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 165 «Про затвердження поточних технологічних 

нормативів використання питної води» приймається одноголосно /додається/. 

 

 

Міський голова                                                                                    Р.АХМЕДОВ 

 

 

Секретар міської ради                 А.ПЛЮЩ 


