П Р О Т О К О Л № 22
засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради
Дата: 27 серпня 2021 року
Час: 10.00 год. - 10.35 год.
Місце проведення: вул. Бульварна, буд. 6, м. Корюківка, приміщення
Корюківської міської ради
Засідання виконавчого комітету веде Корюківський міський голова
Ахмедов Ратан Ратанович.
Рішенням другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від
15.12.2020 року № 14-2/VIІІ «Про затвердження персонального складу
виконавчого комітету міської ради» (зі змінами) було затверджено
персональний склад виконавчого комітету у кількості 33 особи.
На засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 27 серпня
2021 року з’явилися 21 член (список додається).
Запрошені:
Головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна
виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна;
Начальник Служби у справах дітей Корюківської міської ради Одерій
Олена Арснтіївна.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про Програму підтримки молодіжної політики в Корюківській міській
територіальній громаді на 2022-2025 роки. (366)
2. Про Програму з підвищення ефективності управління активами
Корюківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки. (367)
3. Про
Програму
попередження
дитячої
безпритульності
та
бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування на підвідомчій території Корюківської
міської на 2021-2024 роки. (368)
4. Про внесення змін до Міської програми розвитку житловокомунального господарства та благоустрою населених пунктів Корюківської
міської ради 2019-2021 роки. (369)
5. Про внесення змін до рішення другої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/VIII «Про міський бюджет
на 2021 рік». (370)
6. Про затвердження дефектного акту та локального кошторису. (371)
7. Про негайне відібрання дітей від матері без позбавлення її батьківських
прав. (372)
8. Про затвердження актів обстеження майна міської комунальної
власності. (373)

9. Про затвердження штатних розписів. (374)
10. Про внесення змін до рішень виконавчого комітету Корюківської
міської ради. (375)
11. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі
водопостачання. (376)
12. Про надання допомоги на поховання. (377)
13. Про визначення місця виїзної торгівлі. (378)
14. Про привітання жителів громади з нагоди ювілеїв. (379)
15. Про порушення клопотання про присвоєння почесного звання
України «Мати-героїня». (380)
По першому 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 подати на чергову сесію Корюківської
міської ради для затвердження проєкт Програми підтримки молодіжної політики
в Корюківській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки. Метою
Програми є створення умов для розвитку і самореалізації молодих хлопців та
дівчат в громаді, формування їх активної громадянської позиції та свідомості.
Обсяг фінансування з міського бюджету на реалізацію програми становить
1 754,0 тисяч грн.
ВИРІШИЛИ: рішення № 366 «Про Програму підтримки молодіжної політики в
Корюківській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки» 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 даним рішенням пропонується подати на
чергову сесію Корюківської міської ради для затвердження проєкт Програми
вищення ефективності управління активами Корюківської міської
територіальної громади на 2021-2023 роки. Метою Програми є раціональне та
ефективне управління майном комунальної власності Корюківської міської
територіальної громади для задоволення потреб жителів та інших осіб, які на
законних підставах перебувають та/або здійснюють свою діяльність на
території Корюківської міської
територіальної громади, покращення
ефективності управління майном територіальної громади та прогнозованого,
стабільного наповнення дохідної частини бюджету територіальної громади.
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого
бюджету та інших, не заборонених чинним законодавством джерел, виходячи з
можливостей доходної частини бюджету.

ВИРІШИЛИ: рішення № 367 «Про Програму з підвищення ефективності
управління активами Корюківської міської територіальної громади на 20212023 роки» приймається одноголосно/додається/.
По третьому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р.
ВИСТУПИЛИ: начальник Служби у справах дітей Корюківської міської ради
Одерій О.А., яка проінформувала присутніх про те, що даним рішенням
пропонується подати на чергову сесію Корюківської міської ради для
затвердження проєкт Програми попередження дитячої безпритульності та
бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування на підвідомчій території Корюківської
міської на 2021-2024 роки. Програма спрямована на розв’язання проблеми
дитячої безпритульності та бездоглядності, попередження правопорушень,
усунення причин та обставин, що можуть спонукати дітей вчиняти протиправні
дії, забезпечення зниження рівня дитячої злочинності, розроблення та
запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої
безпритульності і бездоглядності, запобігання сирітству, виявлення на ранній
стадії сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції та
забезпечення захисту прав дітей, які виховуються в таких сім’ях, застосування
ефективних форм соціальної підтримки дітей, які перебувають в складних
життєвих обставинах, зазнали насильства в сім’ї, активну участь всіх суб’єктів
профілактичної правовиховної роботи у створенні умов для всебічного
розвитку та виховання дітей, їх соціально-правового захисту. Обсяг
фінансування з міського бюджету на реалізацію програми становить 249,5 тис.
грн.
ВИРІШИЛИ: рішення № 368 «Про Програму попередження дитячої
безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування на підвідомчій території
Корюківської міської на 2021-2024 роки» приймається одноголосно /додається/.
По четвертому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р.
ВИСТУПИЛИ: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради
Барсук О.І., яка проінформувала присутніх про те, що даним рішенням
пропонується внести зміни та доповнення до Міської програми розвитку
житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів
Корюківської міської ради 2019-2021 роки, а саме збільшити роки її реалізації
до 2024 року.
ВИРІШИЛИ: рішення № 369 «Про внесення змін до Міської програми розвитку
житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів
Корюківської міської ради 2019-2021 роки» приймається одноголосно
/додається/.
По п’ятому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р.
ВИСТУПИЛИ: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради
Барсук О.І., яка проінформувала присутніх про те, що даним рішенням
пропонується внести зміни до рішення другої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/VIII «Про міський бюджет
на 2021 рік», а саме пункти 1, 5 рішення викласти в новій редакції: 1) визначити
на 2021 рік: доходи міського бюджету у сумі 235 283 595,40 гривень, в тому
числі доходи загального фонду міського бюджету 224 532 595,40 гривень та
доходи спеціального фонду міського бюджету 10 751 000 гривень; видатки
міського бюджету у сумі 260 333 379,84 гривень, в тому числі видатки
загального фонду міського бюджету 213 419 147,84 гривень та видатки
спеціального фонду міського бюджету 46 914 232 гривень; повернення кредитів
до спеціального фонду міського бюджету в сумі 38 700 гривень; надання
кредитів з міського бюджету у сумі 200 700 гривень у тому числі надання
кредитів із загального фонду міського бюджету – 162 000 гривень та надання
кредитів із спеціального фонду міського бюджету - 38 700 гривень; профіцит за
загальним фондом міського бюджету у сумі 27 974 192 гривень; дефіцит за
спеціальним фондом міського бюджету у сумі 24 974 192 гривень; оборотний
залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 10 000 гривень, що
становить 0,005 відсотка видатків загального фонду міського бюджету; 2)
затвердити
розподіл
витрат
міського
бюджету
на
реалізацію
місцевих/регіональних програм у сумі 50 860 516 гривень.
ВИРІШИЛИ: рішення № 370 «Про внесення змін до рішення другої сесії
Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 72/VIII «Про міський бюджет на 2021 рік»»» приймається одноголосно
/додається/.
По шостому 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 даним рішенням пропонується затвердити дефектний акт та
локальний кошторис на правах зведеного кошторисного розрахунку «Поточний
ремонт нежитлової будівлі за адресою:вул.Вокзальна,9 м.Корюківка».
ВИРІШИЛИ: рішення № 371 «Про затвердження дефектного акту та
локального кошторису» приймається одноголосно /додається/.
По сьомому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р.
ВИСТУПИЛИ: начальник Служби у справах дітей Корюківської міської ради
Одерій О.А., яка проінформувала присутніх про те, що у звʼязку з виникненням
безпосередньої загрози для життя та здоров’я малолітньої дитини даним
рішенням пропонується: 2) відібрати малолітню дитину Близнюк Катерину
Олександрівну, 10.12.2020 р.н., від матері Близнюк Світлани Володимирівни,
09.08.2001 р.н., жительки вул. Шевченка, буд. 56, с. Охрамієвичі Корюківського

району Чернігівської області; 3) малолітню дитину влаштувати до закладу
соціального захисту дітей; 4) юридичному відділу виконавчого апарату міської
ради, Службі у справах дітей Корюківської міської ради: у семиденний строк
після прийняття рішення підготувати подання до суду щодо відібрання
малолітньої дитини від матері без позбавлення її батьківських прав у зв’язку з
виникненням безпосередньої загрози для життя та здоров’я малолітньої дитини;
письмово повідомити Корюківську окружну прокуратуру про прийняте
рішення.
ВИРІШИЛИ: рішення № 372 «Про негайне відібрання дітей від матері без
позбавлення її батьківських прав» приймається одноголосно /додається/.
По восьмому 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 акти обстеження майна міської комунальної власності, а саме
житлових будинків на території Савинківського та Брецького старостинських
округів, та нежитлової будівлі на території Рейментарівського старостинського
округу.
ВИРІШИЛИ: рішення № 373 «Про затвердження актів обстеження майна
міської комунальної власності» 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 КРКСЛП «Корюківкаліс»,
Корюківського ДНЗ № 1 «Дельфін» художньо-естетичного напряму
Корюківської міської ради, даним рішенням пропонується затвердити з
01 вересня 2021 року штатні розписи даним підприємству та установі.
ВИРІШИЛИ: рішення № 374 «Про затвердження штатних розписів»
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 даним розглянувши клопотання Відділу освіти, культури,
молоді та спорту Корюківської міської ради, у зв’язку з приведення мережі
закладів загальної середньої освіти Корюківської міської ради у відповідність
до вимог Концепції «Нова українська школа», а також у зв’язку з виробничою
необхідністю, даним рішенням пропонується внести зміни до рішення
виконавчого комітету Корюківської міської ради від 13.11.2020 року № 380
«Про погодження штатної чисельності працівників закладів освіти
Корюківської міської ради на 2021 рік», а саме затвердити нову штатну
чисельність працівників обслуговуючого персоналу закладів загальної

середньої освіти Корюківської міської ради з 01 вересня 2021 року.
ВИРІШИЛИ: рішення № 375 «Про внесення змін до рішень виконавчого
комітету Корюківської міської ради» приймається одноголосно /додається/.
По одинадцятому 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 Крутько Л.О. від 11.08.2021 р., 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
заявниці до централізованої мережі водопостачання.
ВИРІШИЛИ: рішення № 376 «Про надання дозволу на підключення до
централізованої мережі водопостачання» приймається одноголосно /додається/.
По дванадцятому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р.
ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В., яка проінформувала
присутніх про те, що розглянувши звернення Заяць О.А. 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 № 377 «Про надання допомоги на поховання»
приймається одноголосно /додається/.
По тринадцятому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р.
ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В., яка проінформувала
присутніх про те, що даним рішенням пропонується надати тимчасовий дозвіл
на торгівлю продукцією сільськогосподарського виробництва (сезонними
овочами та фруктами, в т.ч. баштанними культурами) по вул. Вокзальна, 6, м.
Корюківка, біля магазину «Слов’янські шпалери» (зі сторони вул.
Передзаводська, крім проїжджої частини вулиці) строком по 31 жовтня 2021
року включно; зобов’язати субєктів, що здійснюють виїзну торгівлю, укласти з
Корюківською житлово-експлуатаційною конторою договір на вивезення
сміття з даної території на період здійснення ним торговельної діяльності;
контроль за виконанням покласти на начальника Корюківської житловоексплуатаційної контори Жоголока А.О.; зобов’язати суб’єктів, що здійснюють

виїзну торгівлю, дотримуватися 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, затвердженими рішенням сьомої
сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 08.07.2021 року № 577/VIII.
ВИРІШИЛИ: рішення № 378 «Про визначення місця виїзної торгівлі»
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 з нагоди ювілейних
дат народження даним рішенням пропонується вручити вітальну листівку з
виплатою матеріальної допомоги у розмірі 500 грн.
ВИРІШИЛИ: рішення № 379 «Про привітання жителів громади з нагоди
ювілеїв» приймається одноголосно /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 заяву
Клименко С.В. та додані до неї документи, даним рішенням пропонується
порушити перед Чернігівською обласною державною адміністрацією
клопотання про присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»
Клименко Світлані Володимирівні, жительці міста Корюківка Корюківського
району Чернігівської області, яка народила та виховала до восьмирічного віку
п’ятьох дітей.
ВИРІШИЛИ: рішення № 380 «Про порушення клопотання про присвоєння
почесного звання України «Мати-героїня»» приймається більшістю голосів
/додається/.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Засідання виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 27.08.2021 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

Єгунова Алла Іванівна

староста Домашлинського
старостинського округу

7

Кучеренко Леонід
Анатолійович

староста Тютюнницького
старостинського округу

8

Лісений Віктор Миколайович

староста Савинківського старостинського
округу

9

Мисник Віктор Дмитрович

староста Охрамієвицького
старостинського округу

10

Пилипенко Раїса Григорівна

староста Хотіївського старостинського
округу

11

Помаз Геннадій Олексійович

староста Рибинського старостинського
округу

12

Циклаурі Юрій Муссович

староста Перелюбського старостинського
округу

13

Юденко Наталія Миколаївна

староста Рейментарівського
старостинського округу

14

Барсук Олена Іванівна

15

Ващенко Іван Олександрович

16

Кожема Оксана Миколаївна

начальник фінансового відділу
Корюківської міської ради
начальник юридичного відділу –
державний реєстратор виконавчого
апарату міської ради
начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний бухгалтер

виконавчого апарату міської ради

17

Кривда Тетяна Федорівна

18

Кукуюк Оксана Леонідівна

19

Лимаренко Ніна Петрівна

20

Скиба Тетяна Віталіївна

21

Шумський Віктор Леонтійович

Міський голова

директор комунального підприємства
«Рампа» Корюківської міської ради
начальник відділу економіки,
транспорту, інвестицій та туризму
виконавчого апарату міської ради
начальник загального відділу
виконавчого апарату міської ради
начальник відділу земельних ресурсів та
комунального майна виконавчого
апарату міської ради
завідувач інформаційно-аналітичним
відділом Корюківської центральної
районної лікарні
Р.АХМЕДОВ

