П Р О Т О К О Л № 25
засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради
Дата: 07 жовтня 2021 року
Час: 10.00 год. - 10.15 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 07 жовтня
2021 року з’явилися 24 члени (список додається).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про початок опалювального сезону 2021-2022 років. (427)
2. Про припинення надання послуги з постачання гарячої води. (428)
По першому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р.
ВИСТУПИЛИ: міський голова Ахмедов Р.Р., який проінформував присутніх
про те, що відповідно до Правил надання послуг з централізованого опалення,
постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про
надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої
води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 21.07.2005 року № 630, Закону України «Про житлово - комунальні
послуги», даним рішенням пропонується: 1) встановити терміном початку
опалювального сезону 2021 - 2022 років для бюджетних установ Корюківської
міської ради та житлових будинків з централізованим опаленням в місті
Корюківка 08 год. 00 хв. 08 жовтня 2021 року; 2) Корюківській дільниці
Акціонерного товариства «Облтеплокомуненерго» (Штиков А. В.) забезпечити
безперебійне надання послуг з теплопостачання та гарячого водопостачання
згідно укладених договорів; 3) Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради, міським дошкільним навчальним закладам,
керівникам підприємств, установ, організацій та закладів, що належать до
міської комунальної власності забезпечити пуск внутрішніх систем опалення
підпорядкованих їм об’єктів; 4) Корюківській житлово - експлуатаційній
конторі забезпечити пуск внутрішніх систем опалення будинків з
централізованим опаленням.
ВИРІШИЛИ: рішення № 427 «Про початок опалювального сезону 2021-2022
років» приймається одноголосно /додається/.

По другому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р.
ВИСТУПИЛИ: міський голова Ахмедов Р.Р., який проінформував присутніх
про те, що з метою забезпечення ефективного використання паливноенергетичних ресурсів у житлово-комунальному господарстві громади та у
зв’язку із зниженням попиту на послугу з постачання гарячої води, даним
рішенням пропонується Акціонерному товариству «Облтеплокомуненерго»
вжити заходів щодо припинення надання послуги з постачання гарячої води
абонентам на території Корюківської міської територіальної громади.
ВИРІШИЛИ: рішення № 428 «Про припинення надання послуги з постачання
гарячої води» приймається одноголосно /додається/.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

Засідання виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 07.10.2021 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

Козел Володимир Іванович

Староста Забарівського
старостинського округу

10

Кравченко Олена Василівна

староста Сядринського
старостинського округу

11

Кучеренко Леонід Анатолійович

староста Тютюнницького
старостинського округу

12

Мисник Віктор Дмитрович

староста Охрамієвицького
старостинського округу

13

Пилипенко Раїса Григорівна

староста Хотіївського
старостинського округу

14

Помаз Геннадій Олексійович

староста Рибинського
старостинського округу

15

Редін Антон Леонідович

староста Олександрівкого
старостинськго округу

16

Юденко Наталія Миколаївна

староста Рейментарівського
старостинського округу

начальник Фінансового відділу
Корюківської міської ради
начальник юридичного відділу –
державний реєстратор виконавчого
апарату міської ради
заступник начальника Комунального
підприємства «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради
начальник відділу економіки,
транспорту, інвестицій та туризму
виконавчого апарату міської ради
Начальник Відділу освіти, культури,
молоді та спорту Коорюківської
міської ради

17

Барсук Олена Іванівна

18

Ващенко Іван Олександрович

19

Галущенко Сергій Володимирович

20

Кукуюк Оксана Леонідівна

21

Наумчик Ірина Володимирівна

23

Рачек Анатолій Євгенович

пенсіонер

Скиба Тетяна Віталіївна

начальник відділу земельних ресурсів
та комунального майна виконавчого
апарату міської ради

24

Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

