
П Р О Т О К О Л   № 17 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 01 липня 2021 року 

Час: 10.00 год. - 10.35 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 01 липня 

2021 року з’явилися 29 членів (список додається). 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про внесення змін та доповнень до міських Програм.(278) 

2. Про програму фінансової підтримки Управління Державної 

казначейської служби України у Корюківському районі Чернігівської 

області на 2021 рік.(279) 

3. Про програму «Забезпечення пожежної та техногенної безпеки на 

території Корюківської міської ради на 2021 - 2023 роки».(280) 

4. Про затвердження Дорожньої Карти з розвитку спроможності 

Корюківської міської ТГ.(281) 

5. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 10.04.2018 року 

№ 125 «Про утворення Експертної групи по відбору проектів 

громадського бюджетування».(282) 

6. Про створення центру масової вакцинації населення від COVID-19 на 

території Корюківської міської ради.(283) 

7. Про затвердження проєктної документації.(284) 

8. Про погодження проєкту організації і ведення вольєрного 

господарства.(285) 

9. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

водопостачання.(286) 

10. Про квартирний облік.(287) 

11. Про привітання жителів громади з нагоди ювілеїв.(288) 

12. Про надання допомоги на поховання.(289) 

13. Про надання матеріальної допомоги.(290) 

14. Про впорядкування адресного господарства.(291) 

15. Про присвоєння адреси.(292) 

16.Про затвердження будівельних паспортів забудови земельної 

ділянки.(293) 



17.Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень для 

проектування об’єкта будівництва.(294) 

18. Про знесення зелених насаджень.(295) 

19. Про преміювання.(296) 

20.Про надання дозволу на тимчасове розміщення пересувних дитячих 

атракціонів під час проведення заходів з нагоди святкування Дня 

міста.(297) 

21.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».(298) 

22.Про надання дозволу на проведення оплати авансу.(299) 

23.Про створення місцевої комісії.(300) 

 

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 даним рішенням 

пропонується внести зміни до ряду програм міської ради, а саме до: 

Комплексної програми профілактики правопорушень на 2019-2021 роки, 

Програми розвитку, фінансової підтримки  та поповнення статутних фондів 

комунальних підприємств Корюківської міської ради на 2020-2022 роки, 

Програми підтримки сталого функціонування та модернізації матеріально-

технічної бази закладів первинної  медико-санітарної допомоги на території 

Корюківської територіальної громади на 2019-2021 роки, Програми соціальної 

підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, 

членів їх сімей– мешканців Корюківської міської ради на 2021-2023 роки, 

Програми підтримки розвитку вторинної медичної допомоги на території 

Корюківської міської територіальної громади на 2020-2022 роки. Також 

пропонується дане рішення винести на розгляд чергової сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання для затвердження. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 278 «Про внесення змін та доповнень до міських 

Програм» приймається одноголосно /додається/. 

 

По другому 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 до міської ради надійшло 

клопотання Управління Державної казначейської служби України в 

Корюківскому райноі з приводи надання фінансової допомоги на придбання 

компютерної техніки, тому даним рішенням пропонується подати на чергову 

сесію Корюківської міської ради для затвердження проєкт Програми фінансової 

підтримки розвитку Системи дистанційного обслуговування клієнтів 

Казначейства через програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства – 

Казначейство», удосконалення роботи ПТК «Є-Звітність» та поліпшення 



матеріально-технічного забезпечення Управління Державної казначейської 

служби України у Корюківському районі Чернігівської області на 2021 рік. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 279 «Про програму фінансової підтримки Управління 

Державної казначейської служби України у Корюківському районі 

Чернігівської області на 2021 рік» 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 до міської ради надійшло клопотання Корюківський районного 

відділу Головного управління ДСНС України у Чернігівській області щодо 

надання фінансової допомоги уразі виникнення такої гострої необхідності, тому 

даним рішенням пропонується подати на чергову сесію Корюківської міської 

ради для затвердження проєкт Програми забезпечення пожежної та техногенної 

безпеки на території Корюківської міської ради на 2021 - 2023 роки. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 280 «Про програму «Забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки на території Корюківської міської ради на 2021 - 2023 

роки»» приймається одноголосно/додається/. 

 

По четвертому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму 

виконавчого апарату міської ради Кукуюк О.Л., яка проінформувала пристуніх 

про те, що відповідно до Протоколу про співробітництво між Корюківською 

міською радою та Глобал Комьюнітіз, виконавцем Програми «Децентралізація 

Приносить Кращі Результати та Ефективніcть» (DOBRE) щодо виконання 

Програми в Україні, затвердженого рішенням першої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 02.12.2020 року № 12-1/VIII, даним 

рішенням пропонується затвердити Дорожню Карту з розвитку спроможності 

Корюківської міської територіальної громади. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 281 «Про затвердження Дорожньої Карти з розвитку 

спроможності Корюківської міської ТГ» 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., який проінформував присутніх 

про те, що у звязку з кадровими змінима міської ради даним рішенням 

пропонується привести у відповідність склад Експертної групи по відбору 

проектів громадського бюджетування. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 282 «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету від 10.04.2018 року № 125 «Про утворення Експертної групи по 

відбору проектів громадського бюджетування» 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 для підтримки реалізації Дорожньої карти з впровадження 

вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, та проведення масової вакцинації у відповідь на 

пандемію COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках (наказ МОЗ України від 

24.12.2020 року № 3018 (зі змінами) та Національного плану 

вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, на період до 31.12.2021 року (розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 12.04.2021 року № 340), з метою створення 

своєчасного доступу до вакцин від COVID-19 для якомога більшої кількості 

дорослого населення громади, даним рішенням пропонується створити з 05 

липня 2021 року центр масової вакцинації населення від COVID-19 (далі - 

ЦВН) на території Корюківської міської ради в приміщенні міського будинку 

культури за адресою: м. Корюківка, вул. Шевченка, 70; затвердити графік 

роботи ЦВН: понеділок, середа, п’ятниця, неділя - з 08:00 до 14:00 за адресою: 

м. Корюківка, вул. Шевченка, 70; вівторок, четвер – з 08.00 до 14.00 за 

адресами відділень Комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної 

медицини» Корюківської міської ради в межах громади згідно додаткового 

графіку; субота - вихідний день; керівником ЦВН призначити генерального 

директора Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» 

Корюківської міської ради Лещенко С.В.; керівнику ЦВН Лещенко С.В. 

забезпечити: - координацію загальної роботи ЦВН; - відстеження наявних 

ресурсів та подання запитів до Департаменту охорони здоров’я Чернігівської 

обласної державної адміністрації щодо перерозподілу вакцин; розробку 

робочих завдань та розподіл обов’язків між персоналом, залученим до роботи 

ЦВН; належну та своєчасну комунікацію ЦВН із населенням, щодо адреси, 

контактів, графіку роботи, процесу вакцинації, вакцин від COVID-19, що 

використовують, тощо; своєчасну звітність про роботу ЦВН та негайне 

інформування про можливі проблеми; з метою запобігання виникнення та 

поширення інфекційних хвороб, локалізацію та ліквідацію їх спалахів, Відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради забезпечити 

тимчасово вільний доступ працівників ЦВН та громадян до приміщення 

зазначеного в пункті 1 даного рішення. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 283 «Про створення центру масової вакцинації 

населення від COVID-19 на території Корюківської міської ради» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По сьомому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Ахмедов Р.Р., про те, що розглянувши 

експертний звіт ТОВ «Перша Будівельна Експертиза» від 23.06.2021 року № 



210615-5/В, 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 проєктну документацію по об’єкту «Капітальний ремонт частини 

покрівлі будівлі, з утепленням та гідроізоляцією, дошкільного навчального 

закладу №4 «Веселка» за адресою: провулок Бульварний, 8А, м. Корюківка, 

Чернігівської області» на суму 1498,491 тис. грн.; основні техніко - економічні 

характеристики будівництва об’єкта: характер проведення робіт – капітальний 

ремонт; кошторисна вартість робіт: всього – 1498,491 тис. грн., у тому числі: 

будівельні роботи – 1162,409 тис. грн., інші витрати – 336,082 тис. грн.; 

генеральний проєктувальник – Приватне підприємство «ЕТАЛОН-

БУДПРОЕКТ»; експертний звіт - ТОВ «Перша Будівельна Експертиза» від 

23.06.2021 року № 210615-5/В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 284 «Про затвердження проєктної документації» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По восьмому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: першого заступника міського голови Савченка О.М, який 

проінформував присутніх про те, що розглянувши клопотання ДП 

«Корюківське лісове господарство» від 30.06.2021 року № 1252, відповідно до 

ст. 11 Закону України «Про тваринний світ», абз. 3 п. 2.3. Розділу ІІ Порядку 

утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в 

напіввільних умовах, затверджений Наказом Міністерства охорони 

навколишнього природнього середовища України від 30.09.2010 року № 423, 

даним рішенням пропонується погодити Проєкт організації і ведення 

вольєрного господарства по утриманню оленів благородного та плямистого, 

лані, козулі, кабана та муфлона ДП «Корюківський лісгосп». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 285 «Про погодження проєкту організації і ведення 

вольєрного господарства» приймається одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» щодо 

підключення до мережі житлових будинків, даним рішенням пропонується 

надати дозвіл Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на підключення до централізованої мережі 

водопостачання житлового будинку по вул. Піщана, буд. 1, м. Корюківка, 

власник – Рубан Світлана Василівна; надати дозвіл Комунальному 

підприємству «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на виконання 

земляних робіт по підключенню зазначеного у пункті 1 даного рішення 

будинку до міської мережі водопостачання; зобов’язати Комунальне 

підприємство «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради та власницю 

житлового будинку, до якого 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 № 286 «Про надання дозволу на підключення до 

централізованої мережі водопостачання» приймається одноголосно /додається/. 

 

По десятому 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 у зв’язку із забезпеченням житловою площею дитини, позбавленої 

батьківського піклування, даним рішенням пропонується зняти з квартирного 

обліку при виконкомі міської ради Баглая Романа Юрійовича, 13.04.1997 р.н. та 

внести відповідні зміни до списків квартирного обліку осіб, які перебувають на 

обліку за місцем проживання та потребують поліпшення житлових умов. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 287 «Про квартирний облік» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По одинадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Ахмедов Р.Р., який проінформував присутніх 

про т, що розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів 

від 23.06.2021 року № 74, керуючись Положенням про відзнаки Корюківської 

міської ради, затверджене рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 20.12.2018 року, 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: Масюк Тетяні 

Корніївні – жительці м. Корюківка (15.07.1931 р.н.); Гаврюш Олександрі 

Андріївні – жительці м. Корюківка (16.07.1926 р.н.); Шкурко Марфі 

Омельянівні – жительці с. Турівка (16.07.1926 р.н.); Балюті Ользі Петрівні – 

жительці м. Корюківка (20.07.1931 р.н.); Гордієвській Ользі Данилівні – 

жительці с. Олександрівка (21.07.1931 р.н.); Андросову Володимиру 

Дмитровичу – жителю м. Корюківка (25.07.1931 р.н.). 

ВИРІШИЛИ: рішення № 288 «Про привітання жителів громади з нагоди 

ювілеїв» 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 громадян та додані до них 

документи, відповідно до ст.ст. 8, 13 Закону України «Про поховання та 

похоронну справу», постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року 

№ 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких 



категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі, яка 

зобов’язалася поховати померлого», рішення виконкому Корюківської міської 

ради від 19.01.2021 року № 30 «Про затвердження Порядку надання допомоги 

на поховання», даним рішенням пропонується надати відповідну допомогу 

заявникам. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 289 «Про надання допомоги на поховання» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По тринадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши звернення депутатів Корюківської міської 

ради восьмого скликання Лещенко С.В. та Савицького А.О. щодо надання 

матеріальної допомоги на лікування нехронічного захворювання громадянину, 

що звернувся до них з відповідною заявою, даним рішенням пропонується 

надати таку допомогу.. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 290 «Про надання матеріальної допомоги» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По чотирнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши звернення Моргацької Г.В. та додані до 

нього документи, у зв’язку з наявністю подвоєної нумерації, керуючись 

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 нову поштову адресу 

квартирі в одноповерховому будинку, що розташований по вулиці Зарічна в 

будинку 1б в місті Корюківка, Корюківського району, власником якої є 

Моргацька Галина Василівна, а саме: Україна Чернігівська область, 

Корюківський район, місто Корюківка, вулиця Зарічна, буд. 1б кв. 2. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 291 «Про впорядкування адресного господарства» 

приймається більшістю голосів/додається/. 

 

По п’ятнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

про те, що розглянувши клопотання Управління Державної казначейської 

служби України у Корюківському районі Чернігівської області від 16.06.2021 

року № 03-10-06-/740 та додані до неї документи, керуючись Тимчасовим 

порядком реалізації експериментального проєкту з присвоєння адрес об’єктам 

будівництва та об’єктам нерухомого майна, затверджений Постановою 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 адресу 

об’єктам нерухомого майна, що утворилися в результаті поділу цілісного 

майнового комплексу, а саме присвоїти адресу  гаражам, що розташовані на 

вулиці Зарічна в місті Корюківка, Корюківського району: Україна, Чернігівська 

область, Корюківський район, місто Корюківка, вулиця Зарічна, 10/2. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 292 «Про присвоєння адреси» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По шістнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Ахмедов Р.Р., який проінформував присутніх 

про те, що розглянувши звернення громадян про видачу будівельних паспортів 

забудови земельних ділянок та додані до заяв документи щодо намірів забудови 

земельних ділянок, відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово – комунального господарства України від 05.07.2011 

року № 103 «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта 

забудови земельної ділянки», керуючись ст. 27 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», ст.ст. 5, 14 Закону України «Про 

основи містобудування», Законом України «Про архітектурну діяльність», 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення містобудівної діяльності», даним рішенням пропонується 

затвердити будівельний паспорт забудови земельної ділянки: 1) будівельний 

паспорт «Нове будівництво індивідуального житлового будинку, гаража та 

сараю по вул. Незалежності в м. Корюківка». Власник земельної ділянки - 

Корінь Олексій Васильович (3202002357), документ, що підтверджує право 

власності - рішення органу місцевого самоврядування Про приватизацію 

земельних ділянок, номер 28-4/VIII від 25.02.2021 року, виданого 

Корюківською міською радою; кадастровий номер 7422410100:01:002:1952 

(площа ділянки - 0,1 га); 2) будівельний паспорт «Реконструкція житлового 

будинку та господарської будівлі по вул. Вознесенська, 2 в м. Корюківка 

Чернігівської області». Власник земельної ділянки - Павленко Роман 

Анатолійович (2947711534), документ, що підтверджує право власності - 

договір купівлі-продажу земельної ділянки, номер 540 від 22.07.2020 року; 

кадастровий номер 7422410100:01:001:0654 (площа ділянки - 0.0675 га). 

ВИРІШИЛИ: рішення № 293 «Про затвердження будівельних паспортів 

забудови земельної ділянки» приймається одноголосно /додається/. 

 

По сімнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Ахмедов Р.Р., який проінформував присутніх 

про те, що розглянувши клопотання керівників підприємств та організацій, 

додані до них документи, відповідно до п.п. 9 п. «а» ч. 1 ст. 31 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», абз. 4 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про 

основи містобудування», ст. 29 Закону України «Про регулювання 



містобудівної діяльності», наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України № 135 від 

31.05.2017 року «Про затвердження Порядку ведення реєстру містобудівних 

умов та обмежень», даним рішенням пропонується затвердити та надати 

містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва: 1) 

«Реконструкція автогаражу під складське приміщення з добудовою для 

виробництва дверей по пров. Вокзальному, 6а в м. Корюківка Чернігівської 

області» ТОВ «ДАРУМІ»; 2) «Нове будівництво складських приміщень із 

знесенням складу паливно-мастильних матеріалів по пров. Вокзальному, 6а в м. 

Корюківка Чернігівської області» ТОВ «ДАРУМІ»; 3) затвердити внесення змін 

до містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва № 

08/08 від 19.04.2021 року «Нове будівництво складського приміщення по пров. 

Індустріальному, 1-З в м. Корюківка, Чернігівської області» ТОВ «ДАРУМІ». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 294 «Про затвердження та надання містобудівних 

умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По вісімнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Ахмедов Р.Р., 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 

Будянського старостинського округу Корюківської міської ради від 25.06.2021 

року № 159-160. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 295 «Про знесення зелених насаджень» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Ахмедов Р.Р., який проінформував присутніх 

про те, що розглянувши подання заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Бикова О.М. щодо преміювання директора 

«Трудового архіву» Корюківської міської ради, керуючись Положенням про 

призначення, звільнення, умови оплати праці та преміювання керівників 

підприємств, установ та організацій, що належать до міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади, затвердженим 

рішенням тринадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

05.03.2018 року, даним рішенням пропонується затвердити подання на 

преміювання директора «Трудового архіву» Корюківської міської ради 

Іваненко Тетяни Вікторівни за червень у розмірі 50% посадового окладу. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 296 «Про преміювання» приймається одноголосно 

/додається/. 



По двадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Ахмедов Р.Р., який проінформував присутніх 

про те, що розглянувши клопотання ФОП Лозовенка Є.О. від 10.06.2021 року, 

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», 

даним рішенням пропонується з нагоди святкування Дня міста надати дозвіл 

фізичній особі - підприємцю Лозовенку Євгенію Олександровичу на тимчасове 

розміщення комплексу пересувних дитячих атракціонів та об’єктів виїзної 

торгівлі 31 липня 2021 року на прилеглій до площі Героїв України в м. 

Корюківка території загальною площею 200 м.кв.; зобов’язати ФОП Лозовенка 

Є.О.: 1) дотримуватися 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); 2) укласти з Комунальним підприємством 

«Благоустрій» Корюківської міської ради договір про прибирання території; 3) 

дотримуватись техніки безпеки під час експлуатації дитячих атракціонів; 4) 

координацію роботи з виконання даного рішення покласти на сектор культури 

Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради (Кун. 

А.І.). 

ВИРІШИЛИ: рішення № 297 «Про надання дозволу на тимчасове розміщення 

пересувних дитячих атракціонів під час проведення заходів з нагоди 

святкування Дня міста» приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять 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 у зв’язку із змінами, 

даним рішенням пропонується винести на чергову сесію для затвердження 

міською радою змін до рішення другої сесії Корюківської міської ради 

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

на 2021 рік», а саме: пункти 1, 5 рішення викласти в новій редакції: визначити 

на 2021 рік : - доходи міського бюджету у сумі 227 732 400 гривень, в тому 

числі доходи загального фонду міського бюджету 216 981 400 гривень та 

доходи спеціального фонду міського бюджету 10 751 000 гривень згідно з 

додатком 1 цього рішення; - видатки міського бюджету у сумі 251 966 887,44 

гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 211 466 

157,44 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету 40 500 730 

гривень; - повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі                   

38 700 гривень; надання кредитів з міського бюджету у сумі 200 700 гривень у 

тому числі надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 162 000 



гривень та надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету - 38 700 

гривень; профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 21 610 490 

гривень; - дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 21 610 490 

гривень; оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 10 

000 гривень, що становить 0,005 відсотка видатків загального фонду міського 

бюджету, визначених цим пунктом»; «5. Затвердити розподіл витрат міського 

бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 50 706 366 

гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.»; додатки 1-3, 5-7 до рішення, 

викласти в новій редакції. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною 

частиною. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 298 «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 двадцять другому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Ахмедов Р.Р., який проінформував присутніх 

про те, що розглянувши клопотання Корюківської ЖЕК від 30.06.2021 року № 

152, з метою зменшення обсягів утворення відходів, їх знешкодження та 

захоронення, а також задля відвернення негативного впливу відходів на 

навколишнє природне середовище та здоров’я жителів громади, даним 

рішенням пропонується надати дозвіл Корюківській житлово-експлуатаційній 

конторі (ЄДРПОУ 05523621) на проведення оплати авансу у розмірі 14938,00 

грн. (чотирнадцять тисяч дев’ятсот тридцять вісім гривень 00 копійок) для 

виконання навчально-практичних робіт по переміщенню (захороненню) 

твердих побутових відходів з метою зменшення їх небезпечності 

ВИРІШИЛИ: рішення № 299 «Про надання дозволу на проведення оплати 

авансу» приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять 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 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 

року № 615 «Деякі питання забезпечення дітей – сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових 

будинків», з метою формування пропозицій щодо потреби за напрямами, 

передбаченими Порядком та умовами надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла 

та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, даним 

рішенням пропонується створити місцеву комісію з формування пропозицій 

щодо потреби в отриманні субвенції з державного бюджету місцевим 



бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання наближених до 

сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (далі – 

місцева комісія); затвердити склад місцевої комісії; затвердити Положення про 

місцеву комісію. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 300 «Про створення місцевої комісії» приймається 

одноголосно/додається/. 

 

 

 

Міський голова                                                                                    Р.АХМЕДОВ 



 

СПИСОК ПРИСУТНІХ ЧЛЕНІВ  

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

01.07.2021 року 

1 Ахмедов Ратан Ратанович міський голова 

2 Плющ Анастасія Вікторівна секретар міської ради 

3 
 Савченко Олександр 

Миколайович 
перший заступник міського голови 

4 Аполон Юрій Андрійович староста Будянського старостинського округу 

5 
Гончаренко Ірина 

Василівна 
староста Брецького старостинського округу 

6 
Григор’єв Ігор 

Олександрович 

староста Наумівського старостинського 

округу 

7 Єгунова Алла Іванівна 
староста Домашлинського старостинського 

округу 

8 Козел Володимир Іванович 
староста Забарівського старостинського 

округу 

9 Кравченко Олена Василівна 
староста Сядринського старостинського 

округу 

10 
Кучеренко Леонід 

Анатолійович 

староста Тютюнницького старостинського 

округу 

11 
Лісений Віктор 

Миколайович 

староста Савинківського старостинського 

округу 

12 Мисник Віктор Дмитрович 
староста Охрамієвицького старостинського 

округу 

13 
Пилипенко Раїса 

Григорівна 
староста Хотіївського старостинського округу 

14 
Помаз Геннадій 

Олексійович 
староста Рибинського старостинського округу 

15 Редін Антон Леонідович 
староста Олександрівкого старостинськго 

округу 

16 
Рябець Петро 

Олександрович 

староста Прибинського старостинського 

округу 

17 Циклаурі Юрій Муссович 
староста Перелюбського старостинського 

округу 



18 
Юденко Наталія 

Миколаївна 

староста Рейментарівського старостинського 

округу 

19 Барсук Олена Іванівна 
начальник фінансового відділу Корюківської 

міської ради 

20 
Ващенко Іван 

Олександрович 

начальник юридичного відділу – державний 

реєстратор виконавчого апарату міської ради 

21 
Галущенко Сергій 

Володимирович 

заступник начальника комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради 

22 Кожема Оксана Миколаївна 

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності - головний бухгалтер виконавчого 

апарату міської ради 

23 Кривда Тетяна Федорівна 
директор комунального підприємства 

«Рампа» Корюківської міської ради 

24 Кукуюк Оксана Леонідівна 

начальник відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму виконавчого апарату 

міської ради 

25 
Наумчик Ірина 

Володимирівна 

начальник відділу освіти, культури, молоді та 

спорту міської ради 

26 Рачек Анатолій Євгенович пенсіонер 

27 
Селюк Анатолій 

Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради 

28 Скиба Тетяна Віталіївна 

начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату 

міської ради 

29 
Шумський Віктор 

Леонтійович 

завідувач інформаційно-аналітичним відділом 

Корюківської центральної районної лікарні 

 

 

Міський голова                                                                                    Р.АХМЕДОВ 

 


