
П Р О Т О К О Л   № 24 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 21 вересня 2021 року 

Час: 11.00 год. - 11.55 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 21 вересня 

2021 року з’явилися 25 членів (список додається). 

Запрошені:  

Головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

Начальник Відділу архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства Корюківської міської ради – головний архітектор 

Лихотинська Лілія Анатоліївна. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про субвенцію з державного бюджету. (397) 

2. Про додаткову дотацію з обласного бюджету. (398) 

3. Про іншу субвенцію з обласного бюджету. (399) 

4. Про перерозподіл видатків міського бюджету. (400) 

5. Про розподіл фінансування. (401) 

6. Про зміну об’єкту фінансування. (402) 

7. Про затвердження дефектного акту та локального кошторису. (403) 

8. Про затвердження списків дітей, які проживають на території 

населених пунктів Корюківської міської ради. (404) 

9. Про затвердження звітів про оцінку майна. (405) 

10. Про оренду майна міської комунальної власності. (406) 

11. Про створення інклюзивної групи. (407) 

12. Про затвердження структури та штатних розписів. (408) 

13. Про забезпечення функціонування прийомних сімей та дитячих 

будинків сімейного типу на території Корюківської міської територіальної 

громади. (409) 

14. Про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій Корюківської міської ради. (410) 

15. Про внесення змін до рішень виконавчого комітету. (411) 



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

проведення державної реєстрації шлюбу. (412) 

17. Про затвердження калькуляції вартості послуги КП «Благоустрій». 

(413) 

18. Про квартирний облік. (414) 

19. Про надання статусу службового житла та видачу ордеру. (415) 

20. Про преміювання.(416) 

21. Про затвердження нормативів питного водопостачання. (417) 

22. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

водопостачання. (418) 

23. Про виготовлення дубліката свідоцтва про право власності. (419) 

24. Про упорядкування адресного господарства. (420) 

25. Про привітання Матюхи Н.А. з нагоди ювілею. (421) 

26. Про нагородження Почесними грамотами Корюківської міської ради. 

(422) 

27. Про знесення зелених насаджень. (423) 

28. Про переведення квартири з житлового в нежитловий фонд. (424) 

29. Про погодження річного плану та інвестиційної програми 

Акціонерному товариству «Облтеплокомуненерго». (425) 

 

По першому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

О.І., згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.09. 2021 року                  

№ 1047-р «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» у 

2021 році» міському бюджету виділена субвенція з державного бюджету в сумі 

495 000,00 грн (ККД 41032700), даним рішенням пропонується визначити 

головним розпорядником коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» в 

сумі 495 000,00 грн – Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради (КПКВКМБ 0611172 «Виконання заходів в рамках реалізації 

програми «Спроможна школа для кращих результатів» за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам»). 

ВИРІШИЛИ: рішення № 397 «Про субвенцію з державного 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., яка проінформувала присутніх про те, що згідно розпорядження 

голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 13.09.2021 року № 

878 «Про розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я» міському 



бюджету виділена додаткова дотація на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в сумі 1 317 

700,00 грн (ККД 41040200), даним рішенням пропонується: 1) спрямувати 

кошти додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в сумі 817 000,00 грн 

на оплату енергоносіїв та комунальних послуг Комунальному некомерційному 

підприємству «Корюківська центральна районна лікарня Корюківської 

районної ради»; головний розпорядник –Корюківська міська рада; одержувач 

бюджетних коштів - послуг КНП «Корюківська центральна районна лікарня»; 

2) спрямувати кошти додаткової дотації на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в сумі 500 

000,00 грн на утримання загальноосвітніх навчальних закладів, в тому числі на 

оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 423 970,00 грн та інші 

поточні видатки загальноосвітніх навчальних закладів в сумі 76 030,00 грн; 

головний розпорядник – Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради; 3) затвердити помісячний розпис дотації на 

здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 

освіти та охорони здоров’я. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 398 «Про додаткову дотацію з обласного бюджету» 

приймається одноголосно/додається/. 

 

По третьому 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 згідно спільного 

розпорядження голів Чернігівської обласної державної адміністрації та 

Чернігівської обласної ради від 14.09.2021 року № 45 «Про виділення коштів» 

міському бюджету виділена інша субвенція з обласного бюджету на виконання 

доручень виборців депутатами обласної ради в сумі 10000,00 грн (ККД 

41053900), даним рішенням пропонується спрямувати кошти іншої субвенції з 

обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради 

в сумі 10000,00 грн за пропозицією депутата Чернігівської обласної ради 

Левицького О.С. на ремонт сходів Корюківського дошкільного навчального 

закладу № 4 «Веселка» еколого-натуралістичного напрямку Корюківської 

міської ради Чернігівської області; головний розпорядник –Корюківська міська 

рада; розпорядник ІІІ ступеня - ДНЗ № 4 «Веселка». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 399 «Про іншу субвенцію з обласного бюджету» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По четвертому 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: 1) зменшити призначення по загальному фонду міського 

бюджету: - по КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична 



допомога населенню» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 663 100,00 грн; - по 

КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти» по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» в сумі 423970,00 

грн та по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 26 

030,00 грн; - по КПКВКМБ 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 

заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» в сумі 15607,00 грн, в тому числі по КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» в сумі 12223,00 грн, по КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження» в сумі 1200,00 грн та по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в 

сумі 2184,00 грн; - по КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-

тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» 

зменшити призначення по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» в сумі 64475,00 грн; 2) збільшити призначення по загальному фонду 

міського бюджету: - по КПКВКМБ 0615011 «Проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» по КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 14000,00 грн та по КЕКВ 2250 

«Видатки на відрядження» в сумі 1607,00 грн; 3) зменшити призначення по 

спеціальному фонду (бюджету розвитку) міського бюджету по КПКВКМБ 

0117310 «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства» по КЕКВ 

3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 46 030,00 грн; 4) збільшити 

призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) міського бюджету, а 

саме: - по КПКВКМБ 0113124 «Створення та забезпечення діяльності 

спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі» по КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання та предметів довгострокового користування» в сумі 46 030,00 грн; - 

по КПКВКМБ 0117322 «Будівництво медичних установ та закладів» по КЕКВ 

3220 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 

363 100,00 грн; - по КПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій» по КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» в сумі 300 000,00 грн; - по КПКВКМБ 0615031«Утримання та 

навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового 

користування» в сумі 64475,00 грн; - по КПКВКМБ 0617325 «Будівництво 

споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» по КЕКВ 3122 

«Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» в сумі 450 000,00 грн. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 400 «Про перерозподіл видатків міського бюджету» 

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., яка проінформувала присутніх про те, що даним рішенням 



пропонується кошти в сумі 170 000,00 грн, що виділені на КПКВКМБ 0117363 

«Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій» розподілити: 1) на 

придбання автоклава для Комунального некомерційного підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради 

(Чернігівська обл., Корюківський р-н, м. Корюківка, вул. Шевченка. 101) в сумі 

40000,00 грн; 2) на придбання апарату штучної вентиляції легень для 

Комунального некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна 

лікарня» Корюківської міської ради (Чернігівська обл., Корюківський р-н, 

м. Корюківка, вул. Шевченка, 101) в сумі 50 000,00 грн; 3) на придбання 

дефібриляторів (2 шт.) для Комунального некомерційного підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради 

(Чернігівська обл., Корюківський р-н, м. Корюківка, вул. Шевченка, 101) в сумі 

40 000,00 грн; 4) на придбання дозаторів лікувальних речовин (5 шт.) для 

Комунального некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна 

лікарня» Корюківської міської ради (Чернігівська обл., Корюківський р-н, 

м. Корюківка, вул. Шевченка, 101) в сумі 15 000,00 грн; 5) на придбання систем 

моніторингу фізіологічних показників (4 шт.) для Комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради (Чернігівська обл., Корюківський р-н, м. Корюківка, 

вул. Шевченка, 101) в сумі 25 000,00 грн. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 401 «Про розподіл фінансування» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По шостому 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 «Реконструкція 

нежитлового приміщення під автомобільні бокси за адресою вул. Вокзальна, 9-

а, м.Корюківка, Чернігівської обл. без зміни функціонального призначення та 

зовнішньої конфігурації будівлі» коригування в сумі 35200,00 грн спрямувати 

на виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту 

«Реконструкція внутрішніх електричних мереж нежитлового приміщення 

(гараж) по вул. Вокзальна, 9А м.Корюківка, Чернігівська область». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 402 «Про зміну об’єкту фінансування» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По сьомому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Биков О.М., який проінформував присутніх про те, що даним 

рішенням пропонується затвердити дефектний акт та локальний кошторис на 

правах зведеного кошторисного розрахунку «Поточний ремонт асфальтного 



покриття доріг комунальної власності по Корюківській ТГ (додаткові 

послуги)». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 403 «Про затвердження дефектного акту та 

локального кошторису» приймається одноголосно /додається/. 

 

По восьмому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради Наумчик І.В., яка проінформувала присутніх про те, 

що відповідно до Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 року                   

№ 684 (зі змінами), з метою забезпечення здобуття загальної середньої освіти 

усіма дітьми шкільного віку, які проживають на території Корюківської міської 

ради, даним рішенням пропонується: 1) затвердити списки дітей, яким на 01 

вересня 2021 року виповнилося 5 років, та списки дітей шкільного віку від 6 до 

18 років, які постійно проживають на території населених пунктів Корюківської 

міської ради; 2) Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради забезпечити у контрольному стані зберігання списків та контроль 

за охопленням навчанням дітей від 6 до 18 років. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 404 «Про затвердження списків дітей, які проживають 

на території населених пунктів Корюківської міської ради» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По дев’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 розглянувши клопотання 

КНП «Корюківська центральна районна лікарня» від 20.09.2021 року № 03-

05/765 та № 03-05/766, надані орендарями звіти про оцінку майна: частини 

приміщення вестибюля центрального входу в стаціонар КНП «Корюківська 

ЦРЛ» загальною площею 1,00 кв.м. на першому поверсі в нежитловій будівлі – 

корпус КНП «Корюківська ЦРЛ», що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 

101, м. Корюківка, Чернігівської області; нежитлові будівлі – гаражний бокс та 

2 кімнати будівлі гаража, загальною площею 57,48 кв.м., що знаходиться за 

адресою: вул. Шевченка, 89, м. Корюківка, Чернігівської області, що 

перебувають на балансі КНП «Корюківська центральна районна лікарня», 

даним рішенням пропонується: 1) затвердити звіт про оцінку майна: частини 

приміщення вестибюля центрального входу в стаціонар КНП «Корюківська 

ЦРЛ» загальною площею 1,00 кв.м. на першому поверсі в нежитловій будівлі – 

корпус КНП «Корюківська ЦРЛ», що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 

101, м. Корюківка, Чернігівської області, виконаний суб’єктом оціночної 

діяльності Приватне підприємство «Аксіома». Згідно звіту ринкова вартість 

майна для цілей оренди станом на 03.08.2021 року становить 2 375,00 грн (дві 

тисячі триста сімдесят п’ять гривень 00 копійок) без врахування ПДВ, крім того 



ПДВ 475,00 грн (чотириста сімдесят п’ять гривень 00 копійок): 2) затвердити 

звіт про оцінку майна: нежитлові будівлі – гаражний бокс та 2 кімнати будівлі 

гаража, загальною площею 57,48 кв.м., що знаходиться за адресою: вул. 

Шевченка, 89, м. Корюківка, Чернігівської області, виконаний суб’єктом 

оціночної діяльності Фізична особа – підприємець Дрозд Юрій Олександрович. 

Згідно звіту ринкова вартість майна для цілей оренди станом на 29.06.2021 року 

становить 81 500,00 грн (вісімдесят одна тисяча п’ятсот гривень 00 копійок), 

без врахування ПДВ. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 405 «Про затвердження звітів про оцінку майна» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По десятому 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 звернення КНП 

«Корюківська центральна районна лікарня» від 30.08.2021 року № 03-05/706, 

від 09.09.2021 року № 03-05/737, даним рішенням пропонується: 1) замінити 

сторону – орендодавця з Комунального некомерційного підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради на 

Корюківську міську раду в договорі оренди нерухомого майна комунальної 

власності від 14.01.2016 року, укладеного з Комунальним некомерційним 

підприємством «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради, на 

оренду приміщення площею 292,8 кв.м. на третьому поверсі п’яти поверхової 

нежитлової будівлі стаціонару корпусу КНП «Корюківська ЦРЛ», за адресою: 

вул. Шевченка, 101, м. Корюківка, Чернігівської області, шляхом складення 

акта про заміну сторони у договорі оренди; оприлюднити в електронній 

торговій системі акт про заміну сторони в договорі оренди; 2) погодити 

Комунальному некомерційному підприємству «Корюківська центральна 

районна лікарня» Корюківської міської ради дострокове розірвання договору 

оренди майна міської комунальної власності від 02.03.2015 року, укладеного з 

Товариством з обмеженою відповідальністю «Ліки України», на оренду 

приміщення площею 40,25 кв.м. на першому поверсі три поверхової нежитлової 

будівлі поліклініки корпусу КНП «Корюківська ЦРЛ», за адресою: вул. 

Шевченка, 101, м. Корюківка, Чернігівської області. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 406 «Про оренду майна міської комунальної 

власності» приймається одноголосно /додається/. 

 

По одинадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради Наумчик І.В., яка проінформувала присутніх про те, 

що розглянувши клопотання ДНЗ № 4 «Веселка», з метою реалізації права дітей 

на освіту за місцем проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство, 

керуючись наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства 



охорони здоров’я України від 06.02.2015 року № 104/52 «Про затвердження 

Порядку комплектування інклюзивних груп в дошкільних навчальних 

закладах», Постановою Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 року № 530 

«Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у 

закладах дошкільної освіти», даним рішенням пропонується: 1) закрити з 01 

вересня 2021 року інклюзивну групу для дітей з особливими освітніми 

потребами на базі групи «Сонечко» Корюківського дошкільного навчального 

закладу № 4 «Веселка» еколого-натуралістичного напрямку Корюківської 

міської ради Чернігівської області; 2) відкрити з 13 вересня 2021 року 

інклюзивну групу для дітей з особливими освітніми потребами на базі старшої 

групи «Б» «Барвінчата» Корюківського дошкільного навчального закладу № 4 

«Веселка» еколого-натуралістичного напрямку Корюківської міської ради 

Чернігівської області. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 407 «Про створення інклюзивної групи» 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 клопотання Центру надання соціальних 

послуг Корюківської міської ради, КНП «Корюківська ЦРЛ», ДНЗ № 4 

«Веселка», відповідно до п. 1.4. Положення про Центру надання соціальних 

послуг Корюківської міської ради (нова редакція), що затверджене рішенням 

шостої позачергової сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

27.05.2021 року № 2-6/VIII, до абз. 5 п. 8.1. Статуту Комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради (нова редакція), що затверджений рішенням сорок 

першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 06.10.2020 року 

№ 6-41/VII, даним рішенням пропонується: 1) затвердити з 01 жовтня 2021 

року структуру та штатний розпис Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради; 2) погодити Комунальному некомерційному 

підприємству «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської 

міської ради перейменування приймально-діагностичного відділення у 

відділення екстреної медичної допомоги; затвердити з 01 жовтня 2021 року 

штатний розпис Комунального некомерційного підприємства «Корюківська 

центральна районна лікарня» Корюківської міської ради; 3) затвердити з 13 

вересня 2021 року штатний розпис Корюківського дошкільного навчального 

закладу № 4 «Веселка» еколого-натуралістичного напряму Корюківської 

міської ради Чернігівської області. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 408 «Про затвердження структури та штатних 

розписів» приймається одноголосно /додається/. 

 

По тринадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 



ВИСТУПИЛИ: начальника Служби у справах дітей Корюківської міської ради 

Одерій О.А., яка проінформувала присутніх про те, що відповідно до постанов 

Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності 

органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», від 26.04.2002 

року № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю», від 

26.04.2002 року № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок 

сімейного типу», наказу Міністерства соціальної політики України від 

03.02.2021 року № 48 «Про затвердження Примірного порядку передавання 

документації щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

та осіб з їх числа, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, від 

служб у справах дітей районних державних адміністрацій до служб у справах 

дітей виконавчих органів міських рад, сільських та селищних рад», даним 

рішенням пропонується: 1) забезпечити функціонування прийомних сімей та 

дитячих будинків сімейного типу на території Корюківської міської 

територіальної громади; 2) Службі у справах дітей Корюківської міської ради 

підготувати проєкти договорів між прийомними батьками, батьками-

вихователями та Корюківською міською радою про організацію діяльності на 

території Корюківської міської територіальної громади 8 (восьми) прийомних 

сімей та 2 (двох) дитячих будинків сімейного типу; здійснювати контроль за 

виконанням договорів, а також за умовами проживання та виховання 

прийомних дітей та дітей-вихованців; один раз на рік готувати звіти про стан 

утримання і розвитку дітей в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного 

типу; 3) Відділу соціальних служб Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради закріпити за прийомними сім’ями та дитячими 

будинками сімейного типу фахівця відділу, який пройшов відповідну 

підготовку; забезпечити надання послуги соціального супроводу прийомних 

сімей та дитячих будинків сімейного типу, спрямованої на створення належних 

умов функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; 

надавати Службі у справах дітей Корюківської міської ради до 15 грудня 

щорічну інформацію про ефективність функціонування прийомних сімей та 

дитячих будинків сімейного типу; 4) Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради забезпечити право на здобуття дошкільної та 

загальної середньої освіти прийомними дітьми та дітьми-вихованцями, а у разі 

потреби – забезпечити індивідуальне навчання; забезпечити безкоштовне 

оздоровлення прийомних дітей та дітей-вихованців в оздоровчих закладах; 

надавати Службі у справах дітей Корюківської міської ради до 15 грудня 

щорічні звіти про рівень розвитку та знань прийомних дітей та дітей-вихованці, 

систематичність відвідування ними дошкільних та загальноосвітніх закладів, 

наявність шкільного одягу та шкільного приладдя, своєчасність і якість 

виконання домашніх завдань, відвідування дітьми гуртків, секцій, 

позашкільних заходів, участь прийомних батьків та батьків-вихователів у 

вихованні дітей, тощо; 5) Комунальному некомерційному підприємству «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної 

медицини» Корюківської міської ради закріпити сімейного лікаря за 

прийомними дітьми та дітьми-вихованцями; організувати двічі на рік 



проходження прийомними дітьми та дітьми-вихованцями медичного огляду, 

здійснювати диспансерний нагляд за ними; в разі необхідності забезпечувати 

прийомних дітей та дітей-вихованців безкоштовним санаторно-курортним 

лікуванням; 6) рекомендувати Управлінню соціального захисту населення 

Корюківської районної державної адміністрації здійснювати призначення та 

виплати державної соціальної допомоги прийомним дітям та дітям-вихованцям, 

грошового забезпечення прийомним батькам та батькам-вихователям у межах 

видатків, передбачених державним бюджетом на утримання прийомних сімей 

та дитячих будинків сімейного типу; здійснювати зазначені виплати на 

прийомних-дітей та дітей-вихованців, грошове забезпечення прийомним 

батькам та батькам-вихователям щомісяця до 20 числа; надавати інформацію 

Службі у справах дітей Корюківської міської ради про призначення та виплату 

державної соціальної допомоги прийомним дітям та дітям-вихованцям, 

грошового забезпечення прийомним батькам та батькам-вихователям, а також 

інформувати про причини непризначення, невиплати чи припинення 

зазначених виплат; 7) рекомендувати Корюківському районному відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Чернігівській області щорічно до 

15 грудня надавати Службі у справах дітей Корюківської міської ради 

інформацію про відсутність проявів асоціальної поведінки з боку прийомних 

дітей, дітей-вихованців, прийомних батьків та батьків-вихователів. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 409 «Про забезпечення функціонування прийомних 

сімей та дитячих будинків сімейного типу на території Корюківської міської 

територіальної громади» приймається одноголосно /додається/. 

 

По чотирнадцятому 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 з метою координації діяльності органів місцевого самоврядування, 

територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, 

установ та організацій, пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної 

безпеки, захисту населення і території Корюківської міської територіальної 

громади від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій і реагування на них, даним рішенням пропонується: 1) 

утворити комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій Корюківської міської ради та затвердити її склад; 2) затвердити 

Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Корюківської міської, ради. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 410 «Про комісію з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Корюківської міської ради» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По п’ятнадцятому 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 з кадровими змінами, а також змінами посад членів комісій 

Корюківської міської ради, даним рішенням пропонується внести відповідні 

зміни рішень виконавчого комітету, якими були створені такі комісії і 

затверджені їх склади. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 411 «Про внесення змін до рішень виконавчого 

комітету» 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 у зв’язку із реєстрацією Комунального підприємства «Благоустрій» 

Корюківської міської ради підприємства платником податку на додану вартість, 

даним рішенням пропонується затвердити нові ціни на послуги з організації 

проведення державної реєстрації шлюбу. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 412 «Про затвердження цін на послуги КП 

«Благоустрій» з організації проведення державної реєстрації шлюбу» 

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 у зв’язку із реєстрацією Комунального підприємства «Благоустрій» 

Корюківської міської ради підприємства платником податку на додану вартість, 

даним рішенням пропонується затвердити нову калькуляцію вартості послуг, 

що надається підприємством. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 413 «Про затвердження калькуляції вартості послуги 

КП «Благоустрій»» приймається одноголосно/додається/. 

 

По вісімнадцятому 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 розглянувши заяву Гузь К.В., клопотання Служби у справах дітей 

Корюківської міської ради, КНП «Корюківська центральна районна лікарня», 

даним рішенням пропонується: 1) поновити в списках квартирного обліку при 

виконавчому комітеті Корюківської міської ради Гузь Катерину 

Володимирівну, 18.11.1996 р.н., особу з числа дітей, позбавлених батьківського 

піклування, з дати постановки на квартирний облік – 22.11.2012 року, черга 

позачергова, склад сім’ї – 4 особи; 2) поставити на квартирний облік: Бровченка 

Ярослава Олександровича, 31.08.2005 р.н., дитину-сироту, черга позачергова, 

склад сім’ї – 1 особа; Коленченко Наталію Олексіївну, 23.06.1977 р.н., черга 

загальна, склад сім’ї – 3 особи. 



ВИРІШИЛИ: рішення № 414 «Про квартирний облік» приймається 

одноголосно/додається/. 

 

По дев’ятнадцятому 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 розглянувши клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ» про надання 

статусу службового житла та видачу ордеру, даним рішенням пропонується:               

1) включити до числа службових житлових приміщень двокімнатну квартиру № 

44 в будинку № 5-В по вул. Франка в місті Корюківка; 2) видати ордер на 

службову двокімнатну квартиру № 44 в будинку № 5-В по вул. Франка в місті 

Корюківка (загальна площа квартири – 55,5 м. кв., житлова площа квартири – 

34,8 м. кв.) медичному директору Комунального некомерційного підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради 

Коленченко Наталії Олексіївні, 1977 р.н. з сім’єю: чоловік – Коленченко 

Володимир Олексійович, син – Коленченко Антон Володимирович. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 415 «Про надання статусу службового житла та 

видачу ордеру» приймається одноголосно/додається/. 

 

По двадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Биков О.М., який проінформував присутніх про те, що даним 

рішенням пропонується затвердити Подання на преміювання директора 

«Трудового архіву» Корюківської міської ради Іваненко Тетяни Вікторівни за 

вересень 2021 року в розмірі 30% посадового окладу. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 416 «Про преміювання» приймається 

одноголосно/додається/. 

 

По двадцять першому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Биков О.М., який проінформував присутніх про те, що відповідно 

до ст. 29 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та 

водовідведення», до листів Держводагенства від 27.08.2021 року № 273/ЧГ/21-

21 та Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної 

державної адміністрації від 26.08.2021 року № 04-14/2605 щодо погодження 

нормативів питного водопостачання для населення м. Корюківка, керуючись 

Порядком розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання, 

що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 року № 

1107 (із змінами), даним рішенням пропонується: 1) затвердити нормативи 

питного водопостачання та норми споживання послуг з централізованого 

водовідведення для м. Корюківка (населення) відповідно до розрахунку, що 

розроблений Державним підприємством «Науково-дослідний та 



конструкторсько-технологічний інститут міського господарства»; 2) 

встановити, що нормативи питного водопостачання та норми споживання 

послуг з централізованого водовідведення для м. Корюківка (населення) 

вступають в дію з 01 жовтня 2021 року; 3) Корюківській міській раді, 

Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради 

здійснювати перегляд нормативів питного водопостачання один раз на три 

роки, а у разі необхідності – переглянути достроково. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 417 «Про затвердження нормативів питного 

водопостачання» приймається одноголосно/додається/. 

 

По двадцять другому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Биков О.М., який проінформував присутніх про те, що 

розглянувши заяви Сипливої С.В. від 20.08.2021 року, Настоящого В.В. від 

14.09.2021 року. клопотання КП «Корюківкаводоканал» від 26.08.2021 року            

№ 153 та від 09.09.2021 року № 160, 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 дозвіл заявникам на підключення 

об’єктів до централізованої мережі водопостачання, Комунальному 

підприємству «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради надати дозвіл 

на проведення земляних робіт. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 418 «Про надання дозволу на підключення до 

централізованої мережі водопостачання» приймається одноголосно/додається/. 

 

По двадцять третьому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши заяву громадян щодо надання дозволу на 

виготовлення дублікату свідоцтва про право власності на нерухоме майно та 

додані до неї документи, даним рішенням пропонується надати дозвіл 

заявникам на виготовлення дубліката свідоцтва на право власності на житло – 

квартиру у зв’язку із втратою оригіналу. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 419 «Про виготовлення дубліката свідоцтва про право 

власності» приймається одноголосно/додається/. 

 

По двадцять четвертому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Відділу архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства Корюківської міської ради – головний архітектор 

Лихотинська Л.А., яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши заяви 

громадян та додані до них матеріали щодо упорядкування адресного 



господарства у зв’язку з подвоєнням нумерації, даним рішенням пропонується 

провести таке упорядкування адрес заявникам. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 420 «Про упорядкування адресного господарства» 

приймається одноголосно/додається/. 

 

По двадцять п’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 Корюківської районної 

організації ветеранів від 15.09.2021року № 106, даним рішенням пропонується з 

нагоди ювілейного дня народження вручити вітальну листівку з виплатою 

матеріальної допомоги у розмірі 500 грн. Матюсі Ніні Андріївні, жительці с. 

Тютюнниця (28.10.1931 р.н.). 

ВИРІШИЛИ: рішення № 421 «Про привітання Матюхи Н.А. з нагоди ювілею» 

приймається одноголосно/додається/. 

 

По двадцять шостому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши подання підприємств, установ та організацій, 

керуючись Положенням про відзнаки Корюківської міської ради, затвердженим 

рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

20.12.2018 року, даним рішенням пропонується з нагоди Дня усиновлення, 

Всеукраїнського дня бібліотек, Дня ветерана, Дня працівників освіти та 

Всеукраїнського дня дошкілля нагородити Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300 грн. відповідних 

громадян та працівників підприємств, установ та організацій. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 422 «Про нагородження Почесними грамотами 

Корюківської міської ради» приймається одноголосно/додається/. 

 

По двадцять сьомому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Биков О.М., який проінформував присутніх про те, що даним 

рішенням пропонується затвердити акти обстеження зелених насаджень, що 

підлягають видаленню на території Корюківської міської ради (м. Корюківка) 

від 06.09.2021 року №№ 167-170, від 14.09.2021 року № 173 та на території 

Будянського старостинського округу Корюківської міської ради від 09.09.2021 

року №№ 171-172. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 423 «Про знесення зелених насаджень» приймається 

одноголосно/додається/. 

 

По двадцять восьмому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 



ВИСТУПИЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Биков О.М., який проінформував присутніх про те, що 

розглянувши заяву Малиша А.М. щодо переведення належного йому житлового 

приміщення (квартири) по пров. Зарічний, буд. 4, кв. 4 в м. Корюківка в 

нежитлове для подальшої його реконструкції під приміщення для провадження 

підприємницької діяльності, даним рішенням пропонується перевести квартиру 

№ 4 по провулку Зарічний, будинок 4 в місті Корюківка, що належить Малишу 

Анатолію Миколайовичу на підставі договору купівлі - продажу квартири від 

25.06.2021 року № 533, з житлового в нежитловий фонд з метою улаштування 

приміщення з окремим входом для провадження підприємницької діяльності 

(роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих 

магазинах). 

ВИРІШИЛИ: рішення № 424 «Про переведення квартири з житлового в 

нежитловий фонд» приймається одноголосно/додається/. 

 

По двадцять дев’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Биков О.М., який проінформував присутніх про те, що 

розглянувши клопотання АТ «ОТКЕ», відповідно до Порядку розгляду 

органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на 

комунальні послуги, поданих для їх встановлення, що затверджений наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України 12.09.2018 року № 239, Порядку розроблення, 

погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання 

у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада 

міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська 

міські державні адміністрації, що затверджений наказом Міністерства розвитку 

громад та територій України від 19.08.2020 року № 121, даним рішенням 

пропонується: 1) погодити Акціонерному товариству «Облтеплокомуненерго» 

Річний план виробництва, транспортування та постачання теплової 

енергії/надання послуг з постачання теплової енергії і постачання гарячої води 

на 2021/2022 рік по місту Корюківка; 2) погодити Інвестиційну програму 

Акціонерного товариства «Облтеплокомуненерго» на 2021-2022 роки. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 425 «Про погодження річного плану та інвестиційної 

програми Акціонерному товариству «Облтеплокомуненерго»» приймається 

одноголосно/додається/. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ  



Засідання виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 21.09.2021 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  Биков Олександр Миколайович 
заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

5 Аполон Юрій Андрійович 
староста Будянського 

старостинського округу 

6 Гончаренко Ірина Василівна 
староста Брецького старостинського 

округу 

7 Григор’єв Ігор Олександрович 
староста Наумівського 

старостинського округу 

8 Єгунова Алла Іванівна 
староста Домашлинського 

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 Редін Антон Леонідович 
староста Олександрівкого 

старостинськго округу 

15 Циклаурі Юрій Муссович 
староста Перелюбського 

старостинського округу 

16 Юденко Наталія Миколаївна 
староста Рейментарівського 

старостинського округу 



17 Барсук Олена Іванівна 
начальник Фінансового відділу 

Корюківської міської ради 

18 Ващенко Іван Олександрович 

начальник юридичного відділу – 

державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради 

19 Галущенко Сергій Володимирович 

заступник начальника Комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради 

20 Кривда Тетяна Федорівна 

начальник Комунального 

підприємства «Рампа» Корюківської 

міської ради 

21 Кукуюк Оксана Леонідівна 

начальник відділу економіки, 

транспорту, інвестицій та туризму 

виконавчого апарату міської ради 

22 Наумчик Ірина Володимирівна 

Начальник Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Коорюківської 

міської ради 

23 Одерій Олена Арсентіївна 
начальник Служби у справах дітей 

Корюківської міської ради 

24 Рачек Анатолій Євгенович пенсіонер 

25 Скиба Тетяна Віталіївна 

начальник відділу земельних ресурсів 

та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради 

 

 

Міський голова                                                                       Ратан АХМЕДОВ 

 


