
П Р О Т О К О Л   № 23 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 03 вересня 2021 року 

Час: 11.00 год. - 11.35 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» (зі змінами) було затверджено 

персональний склад виконавчого комітету у кількості 33 особи. 

На засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 03 вересня 

2021 року з’явилися 19 членів (список додається). 

Запрошені:  

Головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

Головний спеціаліст юридичного відділу – державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Бабич Вікторія Сергіївна. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження рішення місцевої комісії з формування пропозицій 

щодо потреби в отриманні субвенції з державного бюджету місцевому бюджету 

на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

підтримки малих групових будинків та забезпечення житлом дітей – сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. (381) 

2. Про зміну об’єкту фінансування. (382) 

3. Про затвердження протоколу про результати електронного аукціону з 

продажу громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та 

спорудами, що розташований за адресою: Чернігівська обл., Корюківський р-н., 

с. Сахутівка, вулиця Шевченка, будинок 60-В. (383) 

4. Про приватизацію об’єкта малої приватизації - громадського будинку з 

господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, що розташований за 

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

будинок 60-В, шляхом викупу. (384) 

5. Про утворення комісій. (385) 

6. Про затвердження штатних розписів. (386) 

7. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

водопостачання. (387) 

8. Про надання допомоги на поховання. (388) 



9. Про надання матеріальної допомоги. (389) 

10. Про впорядкування адресного господарства. (390) 

11. Про порушення клопотання про присвоєння почесного звання України 

«Мати-героїня». (391) 

12. Про  питання організації роботи закладів середньої освіти 

Корюківської міської ради у 2021 – 2022 навчальному році. (392) 

13. Про надання дозволу на зниження рівня води. (393) 

14. Про продаж лісоматеріалів. (394) 

15. Про перерозподіл видатків міського бюджету. (395) 

16. Про схвалення прогнозу бюджету Корюківської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки. (396) 

 

По першому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: головний спеціаліст юридичного відділу – державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Бабич В.С., яка проінформувала присутніх про 

те, що відповідно до п. 10 Порядку та умов 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, 

що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 року № 

615 (зі змінами), даним рішенням пропонується затвердити рішення місцевої 

комісії з формування пропозицій щодо потреби в отриманні субвенції з 

державного бюджету місцевому бюджету на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, підтримки малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа від 03 вересня 2021 року, оформлене Протоколом № 1, та подати 

його до Чернігівської обласної державної адміністрації. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 381 «Про затвердження рішення місцевої комісії з 

формування пропозицій щодо потреби в отриманні субвенції з державного 

бюджету місцевому бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, підтримки малих групових будинків та забезпечення 

житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа» 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 даним рішенням 

пропонується економію коштів по фінансуванню об’єкту «Капітальний ремонт 

санвузлів акушерсько-гінекологічного відділення КНП «Корюківська ЦРЛ» за 

адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 101» в сумі 



19771,00грн. спрямувати на виготовлення проектно-кошторисної документації 

по об’єкту «реконструкція системи забезпечення медичним киснем окремих 

приміщень терапевтичного відділення Комунального некомерційного 

підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської 

ради за адресою: 15300, Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 101» 

ВИРІШИЛИ: рішення № 382 «Про зміну об’єкту фінансування» 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 даним рішенням пропонується 

затвердити протокол про результати електронного аукціону № UA-PS-2021-08-

11-000074-2, сформований 30.08.2021 року о 20:06:31 оператором електронного 

майданчика – товариством з обмеженою відповідальністю 

«ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА», з продажу громадського будинку з господарськими 

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

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

60-В, за ціною продажу лоту – 27 067,00 грн. (двадцять сім тисяча шістдесят 

сім гривень 00 копійок). 

ВИРІШИЛИ: рішення № 383 «Про затвердження протоколу про результати 

електронного аукціону з продажу громадського будинку з господарськими 

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

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

60-В» 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 даним рішенням пропонується 

приватизувати об’єкт 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, шляхом викупу покупцем – фізичною особою Ячунскієнє 

Діаною Аркадіївною, РНОКПП 2907607469, яка єдина подала заяву на участь в 

аукціоні з продажу об’єкта, за запропонованою нею ціною - 27 067,00 грн 

(двадцять сім тисяч шістдесят сім гривень 00 копійок). 

ВИРІШИЛИ: рішення № 384 «Про приватизацію об’єкта малої приватизації - 

громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та 

спорудами, що розташований за адресою: Чернігівська обл., Корюківський р-н., 

с. Сахутівка, вулиця Шевченка, будинок 60-В, шляхом викупу» 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 даним рішенням пропонується створити дві комісії: комісію з 

проведення інвентаризації водних об’єктів, комісію з обстеження технічного 

стану житлових приміщень (будинків, квартир), та затвердити їх склад. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 385 «Про утворення комісій» 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 розглянувши клопотання Корюківського ДНЗ № 4 

«Веселка» еколого-натуралістичного напряму Корюківської міської ради, у 

зв’язку із закриттям інклюзивної групи, даним рішенням пропонується 

затвердити з 01 вересня 2021 року штатний розпис дошкільному закладу. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 386 «Про затвердження штатних розписів» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По сьомому 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 присутніх 

про те, що розглянувши заяву Сірого С.М., враховуючи рішення сьомої 

позачергової сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 21.06.2017 

року «Про внесення змін до рішення п’ятої сесії сьомого скликання від 30 

березня 2017 року «Про затвердження Положення про цільовий фонд 

Корюківської міської ради», даним рішенням пропонується надати КП 

«Корюківкаводоканал» дозвіл на підключення житлового будинку заявника до 

централізованої мережі водопостачання. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 387 «Про надання дозволу на підключення до 

централізованої мережі водопостачання» приймається одноголосно /додається/. 

 

По восьмому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши звернення Бардакова С.Г. та додані до неї 

матеріали, 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 таку допомогу заявнику. 



ВИРІШИЛИ: рішення № 388 «Про надання допомоги на поховання» 

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 звернення громадян та додані до них 

документи, даним рішенням пропонується надати матеріальну допомогу 

заявникам на лікування нехронічного захворювання та на ліквідацію наслідків 

стихійного лиха (пожежі). 

ВИРІШИЛИ: рішення № 389 «Про надання матеріальної допомоги» 

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 звернення Феська М.О. та додані до нього 

документи, у зв’язку з виявленням невідповідності адреси фактичному 

розташуванню об’єкта нерухомого майна, керуючись Порядком присвоєння 

адрес об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна, що затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 року № 690, даним 

рішенням пропонується присвоїти нову поштову адресу житловому будинку 

заявника, а саме: Україна Чернігівська область, Корюківський район, місто 

Корюківка, вулиця Весняна, буд. 7. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 390 «Про впорядкування адресного господарства» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По одинадцятому 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 заяву 

Михайлової Л.Ф. та додані до неї документи, даним рішенням пропонується 

порушити перед Чернігівською обласною державною адміністрацією 

клопотання про присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» 

Михайловій Любові Федорівні, жительці міста Корюківка Корюківського 

району Чернігівської області, яка народила та виховала до восьмирічного віку 

шістьох дітей  

ВИРІШИЛИ: рішення № 391 «Про порушення клопотання про присвоєння 

почесного звання України «Мати-героїня»» 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 Закону України «Про повну загальну 



середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 

року № 677 «Про затвердження Порядку створення груп продовженого дня у 

державних і комунальних закладах загальної середньої освіти», Указу 

Президента України від 20.12.2000 року № 1356/2000 «Про основні засади 

розвитку соціальної сфери села», постанов Кабінету Міністрів України від 

20.07.1999 року № 1305 «Про розвиток сільської загальноосвітньої школи», від 

16.01.2003 року № 31 «Про затвердження Державної цільової соціальної 

програми «Шкільний автобус», з метою організації навчальної, виховної та 

пізнавальної діяльності учнів, формування в учнів ключових компетентностей, 

та з метою удосконалення організації навчального процесу в цілому, даним 

рішенням пропонується створити групи продовженого дня при закладах 

загальної середньої освіти Корюківської міської ради у 2021 – 2022 

навчальному році в кількості 18 (вісімнадцяти) штук, розраховані на 509 

(п’ятсот дев’ять) учнів та затвердити розклади руху шкільних автобусів. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 392 «питання організації роботи закладів середньої 

освіти Корюківської міської ради у 2021 – 2022 навчальному році» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По тринадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: перший заступник міського голови Савченко О.М., який 

проінформував присутніх про те, що даним рішенням пропонується надати 

Приватному акціонерному товариству «Слов’янські шпалери – КФТП» дозвіл 

на зниження рівня води на 80 см з нижнього ставка річки Бреч з 20 вересня по 

01 листопада 2021 року на час проведення будівельних робіт на пішохідній 

частині від вулиці Мічуріна до вулиці Червонохутірська з 01 вересня по 01 

листопада 2021 року. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 393 «Про надання дозволу на зниження рівня води» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По чотирнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: перший заступник міського голови Савченко О.М., який 

проінформував присутніх про те, що розглянувши звернення Устименка С.В. та 

додані до нього документи щодо наміру придбання круглих лісоматеріалів, 

даним рішенням пропонується надати підтвердження Устименку Сергію 

Васильовичу, жителю вул. Садова, буд. 77А, м. Корюківка Корюківського 

району Чернігівської області, на придбання круглих лісоматеріалів в кількості 

60 куб.м. для будівництва індивідуального житлового будинку та господарської 

будівлі на земельній ділянці, що перебуває у приватній власності заявника 

(кадастровий номер 7422410100:01:002:1593), та звернутися із відповідним 

клопотанням до Державного підприємства «Корюківське лісове господарство». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 394 «Про продаж лісоматеріалів» 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., яка проінформувала присутніх про те, що даним рішенням 

пропонується зменшити призначення по загальному фонду міського бюджету 

по КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» в сумі 354996,00грн.; збільшити призначення по спеціальному фонду 

(бюджету розвитку) міського бюджету по КПКВКМБ 0611021 «Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» по КЕКВ  

3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» в 

сумі 354996,00грн. на придбання комп’ютерного класу для Корюківської 

гімназії. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 395 «Про перерозподіл видатків міського бюджету» 

приймається одноголосно/додається/. 

 

По шістнадцятому 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 схвалити прогнозу бюджету Корюківської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки. Відповідно до запропонованого прогнозу визначені 

такі загальні граничні показники: 

1) доходів міського бюджету (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) 

на 2022 рік у сумі 235 716 200 гривень, на 2023 рік – 258 761 600 гривень, на 

2024 рік – 283 345 300 гривень; 

2) видатків та кредитування загального і спеціального фондів міського 

бюджету на 2022 рік у сумі 235 517 600 гривень, на 2023 рік – 258 761 600 

гривень, на 2024 рік – 283 345 300гривень, із яких: 

- видатків міського бюджету (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) 

на 2022 рік у сумі 235 536 200 гривень, на 2023 рік – 258 563 600гривень, на 

2024 рік – 283 129 300 гривень; 

- надання кредитів з міського бюджету на 2022 рік у сумі 180 000гривень, 

на 2023 рік – 198 000 гривень, на 2024 рік – 216 000 гривень. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 396 «Про схвалення прогнозу бюджету Корюківської 

міської територіальної громади на 2022-2024 роки» приймається 

одноголосно/додається/. 

 

 

Міський голова                                                                                    Р.АХМЕДОВ  



 

Засідання виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 03.09.2021 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 
Григор’єв Ігор 

Олександрович 

староста Наумівського старостинського 

округу 

6 
Кучеренко Леонід 

Анатолійович 

староста Тютюнницького старостинського 

округу 

7 Мисник Віктор Дмитрович 
староста Охрамієвицького 

старостинського округу 

8 Циклаурі Юрій Муссович 
староста Перелюбського старостинського 

округу 

9 Барсук Олена Іванівна 
начальник фінансового відділу 

Корюківської міської ради 

10 
Ващенко Іван 

Олександрович 

начальник юридичного відділу – 

державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради 

11 
Галущенко Сергій 

Володимирович 

заступник начальника комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради 

12 Кожема Оксана Миколаївна 

начальник відділу бухгалтерського обліку 

та звітності - головний бухгалтер 

виконавчого апарату міської ради 

13 Кривда Тетяна Федорівна 
директор комунального підприємства 

«Рампа» Корюківської міської ради 

14 Кукуюк Оксана Леонідівна 

начальник відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму виконавчого 

апарату міської ради 

15 Лимаренко Ніна Петрівна 
начальник загального відділу виконавчого 

апарату міської ради 



16 
Наумчик Ірина 

Володимирівна 

начальник відділу освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради 

17 Рачек Анатолій Євгенович пенсіонер 

18 Скиба Тетяна Віталіївна 

начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату 

міської ради 

19 
Шумський Віктор 

Леонтійович 

завідувач інформаційно-аналітичним 

відділом Корюківської центральної 

районної лікарні 

 

 

Міський голова                                                                                    Р.АХМЕДОВ 

 


