
П Р О Т О К О Л   № 18 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 20 липня 2021 року 

Час: 10.00 год. - 10.40 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 20 липня 

2021 року з’явилися 24 члени (список додається). 

 

Запрошені: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про перерозподіл видатків міського бюджету. (301) 

2. Про затвердження звітів про оцінку майна. (302) 

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

(303) 

4. Про продовження договору оренди майна міської комунальної власності 

за результатами проведення аукціону. (304) 

5. Про продовження договорів оренди майна міської комунальної власності 

без аукціону. (305) 

6. Про затвердження умов продажу громадського будинку з господарськими 

(допоміжними) будівлями та спорудами, що розташована за адресою: 

Чернігівська обл., Корюківський р-н., с. Сахутівка, вулиця Шевченка, 

будинок 60-В. (306) 

7. Про затвердження штатних розписів. (307) 
8. Про погодження цін на лісопродукцію та пиломатеріали .(308) 

9. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

водопостачання. (309) 

10. Про надання дозволів на проведення земляних робіт. (310) 

11. Про надання дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами. (311) 

12. Про визначення відповідальних осіб для проведення загальноміських 

заходів. (312) 



13. Про відмову у наданні дозволу на тимчасове розміщення розважальних 

об’єктів та об’єктів торгівлі під час проведення заходів з нагоди 

святкування Дня міста Корюківка. (313) 

14. Про нагородження обдарованих дітей та молоді Дипломом та стипендією 

Корюківської міської ради до Дня міста Корюківка. (314) 

15. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради з 

нагоди Дня міста Корюківка. (315) 

16. Про роботу зі зверненнями громадян. (316) 

17. Про надання матеріальної допомоги. (317) 

18. Про впорядкування адресного господарства. (318) 

19. Про переведення частини житлового будинку квартирного типу у 

житловий будинок садибного типу та зміну адреси. (319) 

20. Про затвердження будівельних паспортів забудови земельних ділянок. 

(320) 

21. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень для 

проектування об’єктів будівництва. (321) 

22. Про знесення зелених насаджень. (322) 

 

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 зменшити призначення по загальному фонду міського бюджету, а 

саме: 1) по КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 48400,00 грн. (в частині 

оплати електроенергії); 2) по КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення 

функціонування підприємств, установ, організацій, що виробляють, виконують 

та/або надають житлово-комунальні послуги» по КЕКВ 2610 «Субсидії та 

поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 210000,00 

грн. (КП «Корюківкаводоканал»); 3) по КПКВКМБ 0116030 «Організація 

благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» в сумі 46900,00 грн. та по КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» в сумі 116940,00 грн.; 4) по КПКВКМБ 0117461 

«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних) в сумі 51300,00 грн; зменшити призначення по спеціальному 

фонду міського бюджету по КПКВКМБ 0112152 «Інші програми та заходи у 

сфері охорони здоров’я» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» в сумі 549450,00 грн; збільшити призначення по 

загальному фонду міського бюджету, а саме: 1) по КПКВКМБ 0110180 «Інша 

діяльність у сфері державного управління» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» в сумі 165200,00 грн.; 2) по КПКВКМБ 0112152 «Інші програми 



та заходи у сфері охорони здоров’я» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 48400,00 грн. для 

оплати за навчання студента і інтернатурі; збільшити призначення по 

спеціальному фонду (бюджету розвитку) міського бюджету, а саме: 1) по 

КПКВКМБ 0113124 «Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих 

служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі» по КЕКВ 3142 Реконструкція та реставрація 

інших об’єктів» в сумі 49940,00 грн. для оплати ПКД «Реконструкція (без зміни 

геометричних розмірів) житлового будинку за адресою: вул. Червонохутірська, 

буд. № 84/2 м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області, для 

облаштування притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства»; 

2) по КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ, 

організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» в сумі 210000,00 грн. для виготовлення проекту «Будівництво 

міських очисних споруд біологічної очистки господарсько-побутових стічних 

вод в м. Корюківка, Чернігівської області загальною продуктивністю 500 м.куб. 

на добу»; 3) по КПКВМБ 0116082 «Придбання житла для окремих категорій 

населення відповідно до законодавства» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 549450,00 грн.. Також 

пропонується дане рішення винести на розгляд чергової сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання для затвердження. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 301 «Про перерозподіл видатків міського бюджету» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По другому 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: 

громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та 

спорудами загальною площею 112,9 кв.м., що знаходиться за адресою: 

Чернігівська область, Корюківський район, с. Сахутівка, вул. Шевченка, 60-В, 

виконаний відповідно до договору 132/21-М від 14.06.2021 року; нежитлового 

приміщення площею 25,4 кв.м. на першому поверсі адміністративної будівлі, 

що знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Вокзальна, 

8а, наданий орендарем, нежитлового приміщення площею 23,3 кв.м. на 

першому поверсі корпусу КНП «Корюківської ЦРЛ», що знаходиться за 

адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 101, наданий 

орендарем, керуючись ст. 12 Закону України «Про оцінку майна, майнових 

прав та професійну оціночну діяльність в Україні» даним рішенням 

пропонується 1) затвердити звіт про оцінку майна: громадського будинку з 

господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами загальною площею 

112,9 кв.м., що знаходиться за адресою: Чернігівська область, Корюківський 

район, с. Сахутівка, вул. Шевченка, 60-В, виконаний суб’єктом оціночної 



діяльності Приватне підприємство «Десна-Експерт-М». Згідно звіту ринкова 

вартість майна для цілей приватизації шляхом продажу на аукціоні станом на 

31.05.2021 року становить 54 133,56 грн. (п’ятдесят чотири тисячі сто тридцять 

три гривні 56 копійок), без врахування ПДВ; 2) затвердити звіт про оцінку 

майна: нежитлового приміщення площею 25,4 кв.м. на першому поверсі 

адміністративної будівлі, що знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. 

Корюківка, вул. Вокзальна, 8а, виконаний суб’єктом оціночної діяльності 

Приватне підприємство «Десна-Експерт-М». Згідно звіту ринкова вартість 

майна для цілей оренди станом на 17.06.2021 року становить 67 290,50 грн. 

(шістдесят сім тисяч двісті дев’яносто гривень 50 копійок), без врахування 

ПДВ; 3) затвердити звіт про оцінку майна: нежитлового приміщення площею 

23,3 кв.м. на першому поверсі корпусу КНП «Корюківської ЦРЛ», що 

знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 101, 

виконаний суб’єктом оціночної діяльності Приватне підприємство «Десна-

Експерт-М». Згідно звіту ринкова вартість майна для цілей оренди станом на 

03.05.2021 року становить 62 715,83 грн. (шістдесят дві тисячі сімсот 

п’ятнадцять гривень 83 копійки), без врахування ПДВ.  

ВИРІШИЛИ: рішення № 302 «Про затвердження звітів про оцінку майна» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По третьому 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 лист АТ «Слов’янські 

шпалери-КФТП» від 20.07.2021 року №1040, з метою ефективного 

використання майна міської комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади, відповідно до Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна», Постанови Кабінету Міністрів України 

від 03.06.2020 року № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального 

майна», даним рішенням пропонується передати в оренду на аукціоні майно 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади, а саме 

котельню загальною площею 65,4 кв.м., що знаходиться за адресою: 

вул. Бульварна, буд. 6Б, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська 

область. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 303 «Про передачу в оренду на аукціоні майна міської 

комунальної власності» приймається одноголосно/додається/. 

 

По четвертому 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 Хоменко В.В. 

від 09.07.2021 року, відповідно до Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна», даним рішенням пропонується провести аукціон, за 



результатами якого може бути продовжено договір оренди майна міської 

комунальної власності від 31.10.2010 року № 17 - приміщення загальною 

площею 25,4 кв.м. на І поверсі нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: 

вул. Вокзальна, 8а, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область, 

або укладений з новим орендарем. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 304 «Про продовження договору оренди майна 

міської комунальної власності за результатами проведення аукціону» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По 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., яка 

проінформувала присутніх про те, що розглянувши клопотання Корюківської 

ЦРЛ від 16.07.2021 року № 03-05/59, заяву Корюківського районного 

громадського благодійного фонду «Здоров’я» від 30.04.2021 року № 6, 

відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна», даним рішенням пропонується продовжити договір оренди нерухомого 

майна від 02.01.2015 року, укладеного з Корюківським районним громадським 

благодійним фондом «Здоров’я», про оренду приміщення загальною площею 

23,3 кв.м., на першому поверсі в нежитловій будівлі-корпус КНП «Корюківська 

ЦРЛ», що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, буд. 101, м. Корюківка, 

Корюківського району, Чернігівської області (далі – Об’єкт оренди), терміном 

на 3 роки, а саме з 01.08.2021 року по 01.08.2024 року; встановити з 01 серпня 

2021 року місячну орендну плату у розмірі 156, 79 грн., яка підлягає 

коригуванню на щомісячний індекс інфляції. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 305 «Про продовження договорів оренди майна 

міської комунальної власності без аукціону» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По шостому 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 протокол аукціонної комісії 

від 14.07.2021 року щодо умов продажу об’єкта малої приватизації, на 

виконання рішення сьомої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання 

від 08.07.2021 року № 14-7/VIІI «Про включення нового об’єкта до Переліку 

об’єктів міської комунальної власності, що підлягають приватизації у 2021 

році», відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 

об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року № 

432, даним рішенням пропонується затвердити умови продажу об’єкта малої 

приватизації – громадський будинок з господарськими (допоміжними) 



будівлями та спорудами, що розташований за адресою: Чернігівська обл., 

Корюківський р-н., с. Сахутівка, вулиця Шевченка, будинок 60-В, розроблені 

аукціонною комісією, та затвердити текст інформаційного повідомлення про 

продаж на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – громадський 

будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, що 

розташований за адресою: Чернігівська обл., Корюківський р-н., с. Сахутівка, 

вулиця Шевченка, будинок 60-В  

ВИРІШИЛИ: рішення № 306 «Про затвердження умов продажу громадського 

будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, що 

розташована за адресою: Чернігівська обл., Корюківський р-н., с. Сахутівка, 

вулиця Шевченка, будинок 60-В» приймається одноголосно /додається/. 

 

По сьомому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши клопотання КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської 

міської ради від 15.07.2021 року, даним рішенням пропонується затвердити з 01 

серпня 2021 року новий штатний розпис даного підприємства. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 307 «Про затвердження штатних розписів» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По восьмому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

проінформував присутніх про те, що розглянувши клопотання РКСЛП 

«Корюківкаліс», даним рішенням пропонується погодити ціни на 

лісопродукцію та пиломатеріали, що реалізуються Районним комунальним 

спеціалізованим лісогосподарським підприємством «Корюківкаліс» та 

встановити, що дані ціни вступають в дію з 01 серпня 2021 року. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 308 «Про погодження цін на лісопродукцію та 

пиломатеріали» 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. вул. Українська, 21, м. Корюківка, 

власник – Алексійчик Павло Олексійович; 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.п. 

2.48. - 2.57. «Проведення земляних та/або ремонтних робіт» Правил 

благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання 

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

громадських місцях населених пунктів Корюківської міської територіальної 

громади, що затверджені рішенням сьомої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 08.07.2021 року № 57-7/VIII. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 309 «Про надання дозволу на підключення до 

централізованої мережі водопостачання» приймається одноголосно /додається/. 

 

По десятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши клопотання ТОВ «ІНФОКОМ» від 

22.06.2021 року № 37-П, звернення Кугука О.В. від 19.07.2021 року, даним 

рішенням пропонується: 1) надати дозвіл Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ІНФОКОМ»» на проведення земляних робіт, а саме 

прокладання магістральної волоконно-оптичної лінії зв’язку (МВОЛЗ) 

«Чернігів-Городня-Сновськ-Мена» в адміністративних межах Корюківської 

міської ради Корюківського району Чернігівської області, що буде 

здійснюватися за замовленням ПрАТ «Київстар»; 2) надати дозвіл Кугуку 

Олексію Віталійовичу на проведення земляних робіт, а саме на облаштування 

штучної водойми для пониження рівня ґрунтових вод на суміжній земельній 

ділянці; 3) зобов’язати ТОВ «ІНФОКОМ» та Кугука О.В. дотримуватися п.п. 

2.48. - 2.57. «Проведення земляних та/або ремонтних робіт» Правил 

благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання 

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

громадських місцях населених пунктів Корюківської міської територіальної 

громади, що затверджені рішенням сьомої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 08.07.2021 року № 57-7/VIII. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 310 «Про надання дозволів на проведення земляних 

робіт» 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 даним рішенням пропонується надати Товариству з 

обмеженою відповідальністю «Лізинг Фармація» дозвіл на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами на території населених пунктів Корюківської міської ради 

строком на 5 років, а саме: 1) щит на фасаді 3,5 м * 0,21 м, що розташований в 

м. Корюківка по вул. Шевченка, 91/1 на фасаді магазину; 2) кронштейн на 

фасаді 0,8 м * 0,8 м, що розташований в м. Корюківка по вул. Шевченка, 91/1 

на фасаді магазину. 



ВИРІШИЛИ: рішення № 311 «Про надання дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами» 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 відповідно до п. 8.23. Правил благоустрою, забезпечення 

чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, 

парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях населених пунктів 

Корюківської міської територіальної громади, затвердженими рішенням сьомої 

сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 08.07.2021 року № 57-

7/VIII, даним рішенням пропонується визначити: 1) відповідальною особою за 

розміщення об’єктів торгівлі, надання послуг у сфері розваг та відпочинку під 

час проведення заганоміських заходів: Кун Аллу Іванівну – завідувач сектору 

культури та культурно-масової роботи Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради; 2) визначити відповідальною особою за 

забезпечення додержання чистоти та порядку, збір та вивезення сміття, 

збереження зелених насаджень під час проведення заганоміських заходів: 

Жоголока Андрія Олександровича – начальника Корюківської житлово-

експлуатаційної контори. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 312 «Про визначення відповідальних осіб для 

проведення загальноміських заходів» 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 клопотання ФОП Скогарєва О.Ю., 

керуючись Правилами благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання 

і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання 

тиші в громадських місцях населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади, що затверджені рішенням сьомої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 08.07.2021 року № 57-7/VIII, даним 

рішенням пропонується відмовити фізичній особі - підприємцю Скогарєву 

Олегу Юрійовичу у наданні дозволу на тимчасове розміщення дитячих 

розважальних атракціонів та об’єктів святкової торгівлі під час проведення 

заходів з нагоди святкування Дня міста Корюківка у зв’язку з відсутністю 

просторової можливості розміщення таких об’єктів в місці, що передбачено 

експлікацією. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 313 «Про відмову у наданні дозволу на тимчасове 

розміщення розважальних об’єктів та об’єктів торгівлі під час проведення 

заходів з нагоди святкування Дня міста Корюківка» 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 за поданням Відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради, з нагоди 

відзначення Дня міста Корюківка, даним рішенням пропонується нагородити 

Дипломом Корюківської міської ради з виплатою стипендії у розмірі 400 грн. 

деяким учням міських закладів освіти та вихованцям позашкільних закладів 

освіти. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 314 «Про нагородження обдарованих дітей та молоді 

Дипломом та стипендією Корюківської міської ради до Дня міста Корюківка» 

приймається більшістю голосів/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 

подання підприємств, установ та організацій, з нагоди відзначення Дня міста 

Корюківка, даним рішенням пропонується нагородити Почесною грамотою 

Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300 грн 

кожному. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 315 «Про нагородження Почесною грамотою 

Корюківської міської ради з нагоди Дня міста Корюківка» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По шістнадцятому 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 даним рішенням 

пропонується прийняти інформацію про роботу зі зверненнями громадян по 

Корюківській міській раді за 6 місяців 2021 року, а саме: станом на 1 липня 

2021 року до міської ради надійшло 657 звернень, в тому числі: 440 клопотань 

від підприємств, установ та організацій, 217 заяв від громадян, 76 Ухвал та 

рішень суду, 25 розпоряджень та клопотань Корюківської районної ради та 

Корюківської районної державної адміністрації, 5 запитів, згідно Закону «Про 

доступ до публічної інформації». Міською радою розглянуто 29 

адміністративних справ. Притягнуто до адміністративної відповідальності 

громадян у вигляді штрафу на суму 36327 грн., сплачено штрафів - 7869 грн. 

Відділом земельних ресурсів та комунального майна розглянуто 1328 заяв 

громадян, відділом архітектури містобудування та житлово-комунального 

господарства міської ради розглянуто 35 заяв громадян. Відділами 

підготовлено та винесено на розгляд сесій міської ради відповідні проекти 

рішень. По старостинських округах міської ради за перше півріччя вчинено 

нотаріальних дій - 261, зареєстровано та знято з реєстрації громадян – 262, 

видано довідок - 3433, зареєстровано звернень громадян – 1255, складено актів 

обстеження матеріально – побутових умов – 163, вихідна документація - 446. 

По ЦНАП надано послуг – 9468 в т.ч.: 1) реєстрація місця проживання -  450; 2) 



виданих довідок – 1800; 3) державна реєстрація речових прав – 3277; 4) 

реєстрація ЮО та ФОП – 290; 5) інформаційні довідки – 24; 6) ДЗК – 1872; 7) 

адміністративні послуги соціального характеру – 1455; 8) інші – 300. По КП 

«Корюківкаводоканал» - 231 звернення. По Корюківській ЖЕК – 2 звернення. 

По КП «Благоустрій» - 95 звернень в т.ч.: 1) 23 послуги (автовишки, трактора, 

спилюванню аварійних дерев, прибиранню сміття); 2) 14 звернень - шлюб за 

добу; 3) 58 звернень по вуличному освітленню. По КП «Убідьське» - звернень 

не було. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 316 «Про роботу зі зверненнями громадян» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По сімнадцятому 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 щодо надання матеріальної допомоги на лікування 

нехронічних захворювань  близьких осіб громадян, що звернулися до депутатів 

з відповідною заявою, а також звернення жителя громади щодо надання такої 

допомоги на лікування його особисто, даним рішенням пропонується надати 

таку допомогу. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 317 «Про надання матеріальної допомоги» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По вісімнадцятому 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, 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 впорядкувати адреси об’єктів, зазначених заявниками. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 318 «Про впорядкування адресного господарства» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши звернення Концевого В.Д. та додані до нього 

документи, 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 перевести 

частину житлового будинку квартирного типу по вул. Дудка під № 18 кв. 2 в м. 

Корюківка у житловий будинок садибного типу та присвоїти новоствореному 



об’єкту нерухомого майна – житловому будинку з господарськими будівлями і 

спорудами окрему поштову адресу: Україна Чернігівська область, 

Корюківський район, місто Корюківка, вулиця Дудка, буд. 18/2. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 319 «Про переведення частини житлового будинку 

квартирного типу у житловий будинок садибного типу та зміну адреси» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцятому 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 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 гаража та сараю по вул. Кошового, 39-Л в м. 

Корюківка Чернігівської області». Власник земельної ділянки  - Самойлов 

Андрій Сергійович (3173212276), документ, що підтверджує право власності - 

державний акт на право власності на земельну ділянку номер ЯИ 527718 від 

21.01.2010 року, виданого Відділом Держкомзему у Корюківському районі; 

кадастровий номер  7422410100:01:002:0830 (площа ділянки - 0,1 га); 2) 

будівельний паспорт «Нове будівництво індивідуального житлового будинку, 

гаража та сараю по провулку Лесі Українки 1-й, 7 в м. Корюківка Чернігівської 

області». Власник земельної ділянки  - Величко Анна Сергіївна (3295900686), 

документ, що підтверджує право власності - договір купівлі-продажу земельної 

ділянки від 12.02.2021 року № 105; кадастровий номер 7422410100:01:002:1246 

(площа ділянки - 0.0856 га); 3) будівельний паспорт «Реконструкція житлового 

будинку з добудовою по вул. Шевченка, 78 в м. Корюківка Чернігівської 

області». Власник земельної ділянки - Киричок Володимир Володимирович 

(2561607897), документ, що підтверджує право власності - рішення 

Корюківської міської ради від 20.08.2020 року № 28-40/VII; кадастровий номер 

7422410100:01:002:1898 (площа ділянки - 0.1 га). 

ВИРІШИЛИ: рішення № 320 «Про затвердження будівельних паспортів 

забудови земельних ділянок» приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять першому 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 Сидоренка В.О. та додані до них документи, 

відповідно 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 будівлі цеху 

залізобетонної та нове будівництво прохідної та трансформаторної підстанції за 

адресою вул. Костюк Г., 20Б в м. Корюківка Чернігівської області»; 2) 

«Реконструкція будівлі складу №1 цегляного, будівлі складу №2 цегляного та 

будівлі навісу з’єднуючої склади №1, №2 залізобетонної за адресою вул. 

Костюк Г., 20Б в м. Корюківка Чернігівської області». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 321«Про затвердження та надання містобудівних умов 

та обмежень для проектування об’єктів будівництва» 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 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 обстежень 

зелених насаджень, що підлягають видаленню на території Корюківської 

міської ради (м. Корюківка), від 09.07.2021 року № 161-166. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 322 «Про знесення зелених насаджень» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

 

Міський голова                                                                                    Р.АХМЕДОВ 



 

Засідання виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 20.07.2021 року 

СПИСОК ПРИСУТНІХ ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

МІСЬКОЇ РАДИ 

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 Кравченко Олена Василівна 
староста Сядринського старостинського 

округу 

8 
Кучеренко Леонід 

Анатолійович 

староста Тютюнницького 

старостинського округу 

9 Лісений Віктор Миколайович 
староста Савинківського 

старостинського округу 

10 Мисник Віктор Дмитрович 
староста Охрамієвицького 

старостинського округу 

11 Пилипенко Раїса Григорівна 
староста Хотіївського старостинського 

округу 

12 Помаз Геннадій Олексійович 
староста Рибинського старостинського 

округу 

13 Редін Антон Леонідович 
староста Олександрівкого 

старостинськго округу 

14 Рябець Петро Олександрович 
староста Прибинського старостинського 

округу 

15 Циклаурі Юрій Муссович 
староста Перелюбського старостинського 

округу 

16 Барсук Олена Іванівна 
начальник фінансового відділу 

Корюківської міської ради 



17 
Галущенко Сергій 

Володимирович 

заступник начальника комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради 

18 Єрмоленко Яна Сергіївна 

начальник відділу архітектури, 

містобудування та житлово-

комунального господарства – головний 

архітектор міської ради 

19 Кожема Оксана Миколаївна 

начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності - головний бухгалтер 

виконавчого апарату міської ради 

20 Кукуюк Оксана Леонідівна 

начальник відділу економіки, 

транспорту, інвестицій та туризму 

виконавчого апарату міської ради 

21 Лимаренко Ніна Петрівна 
начальник загального відділу 

виконавчого апарату міської ради 

22 
Наумчик Ірина 

Володимирівна 

начальник відділу освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради 

23 Скиба Тетяна Віталіївна 

начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого 

апарату міської ради 

24 
Шумський Віктор 

Леонтійович 

завідувач інформаційно-аналітичним 

відділом Корюківської центральної 

районної лікарні 

 

 

Міський голова                                                                                    Р.АХМЕДОВ 

 


