
П Р О Т О К О Л   № 27 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 13 жовтня 2021 року 

Час: 10.00 год. - 10.20 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 13 жовтня 

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про перерозподіл видатків міського бюджету. (448) 

2. Про коригування тарифів на послугу з постачання теплової енергії. (449) 

3. Про коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання. (450) 

4. Про преміювання. (451) 

5. Про відключення будинку від мереж централізованого опалення. (452) 

 

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: 1) зменшити призначення по загальному фонду міського 

бюджету:  по КПКВКМБ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» по КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» в сумі 22200,00грн; 2) збільшити призначення по 

загальному фонду міського бюджету: - по КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення 

функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, 

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

«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям» в 

сумі в сумі 22200,00 грн на оплату послуг з поховання померлих від COVID-19 

(КП «Благоустрій»). 

ВИРІШИЛИ: рішення № 448 «Про перерозподіл видатків міського бюджету» 

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 на підставі відкоригованих розрахунків наданих Акціонерним 

товариством «Облтеплокомуненерго», відповідно до п. 98 Порядку формування 

тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, 

послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 869, п. 2 

рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 08.10.2021 року № 

442 «Про встановлення тарифів на послугу з постачання теплової енергії», 

даним проєктом рішення пропонується провести коригування тарифів 

Акціонерному товариству «Облтеплокомуненерго» тарифи на послугу з 

постачання теплової енергії для споживачів Корюківської міської 

територіальної громади та встановити їх на рівні: 1) для потреб населення – 

2 649,36 грн/Гкал (з ПДВ); 2) для потреб бюджетних установ – 4 502,98 

грн/Гкал (з ПДВ); 2) для потреб інших споживачів – 6 090,28 грн/Гкал (з ПДВ). 

ВИРІШИЛИ: рішення № 449 «Про коригування тарифів на послугу з 

постачання теплової енергії» приймається одноголосно/додається/. 

 

По третьому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Ахмедов Р.Р., який проінформував 

присутніх про те, що на підставі відкоригованих розрахунків наданих 

Акціонерним товариством «Облтеплокомуненерго», відповідно до п. 98 

Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і 

постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 01.06.2011 року № 869, п. 2 рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 08.10.2021 року № 442 «Про встановлення 

тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання», 

ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», даним рішення пропонується 

провести коригування тарифів Акціонерному товариству 

«Облтеплокомуненерго» тарифи на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання для споживачів Корюківської міської 

територіальної громади та встановити їх на рівні: 1) для потреб населення: 

тариф на теплову енергію – 2 207,80 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 1 658,06 грн/Гкал (без ПДВ); тариф на 

транспортування теплової енергії – 526,96 грн/Гкал (без ПДВ); тариф на 

постачання теплової енергії – 22,78 грн/Гкал (без ПДВ); 2) для потреб 

бюджетних установ: тариф на теплову енергію – 3 752,48 грн/Гкал (без ПДВ) за 

такими складовими: тариф на виробництво теплової енергії – 2 881,39 грн/Гкал 

(без ПДВ); тариф на транспортування теплової енергії – 847,63 грн/Гкал (без 

ПДВ); тариф на постачання теплової енергії – 23,46 грн/Гкал (без ПДВ); 3) для 

потреб інших споживачів: тариф на теплову енергію – 5 075,23 грн/Гкал (без 

ПДВ) за такими складовими: тариф на виробництво теплової енергії – 3 933,51 

грн/Гкал (без ПДВ); тариф на транспортування теплової енергії – 1 118,26 



грн/Гкал (без ПДВ); тариф на постачання теплової енергії – 23,46 грн/Гкал (без 

ПДВ). 

ВИРІШИЛИ: рішення № 450 «Про коригування тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По четвертому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

проінформував присутніх про те, що з нагоди Дня працівника соціальної сфери, 

даним рішенням пропонується преміювати директора Центру надання 

соціальних послуг Корюківської міської ради Єрмоленко Тамару Олексіївну у 

розмірі 50% посадового окладу. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 451 «Про преміювання» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По п’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

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

розглянувши протокол постійно діючої міжвідомчої комісії Корюківської 

міської ради з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від 

мереж центрального опалення і гарячого водопостачання від 13.10.2021 року, 

заяви фізичних осіб, керуючись Порядком відключення окремих житлових 

будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при 

відмові споживачів від централізованого теплопостачання, затвердженого 

рішенням сімнадцятої сесії Корюківської міської ради п’ятого скликання від 

15.02.2008 року, Законом України «Про житлово-комунальні послуги», даним 

рішенням пропонується надати дозвіл на відключення від мереж 

централізованого опалення будинку № 5 по вул. Слов’янська, м. Корюківка та 

квартири  2 в будинку № 6 по вул. Слов’янська, м. Корюківка.. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 452 «Про відключення будинку від мереж 

централізованого опалення» приймається одноголосно /додається/. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ  



 

Засідання виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 13.10.2021 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 Єгунова Алла Іванівна 
староста Домашлинського старостинського 

округу 

8 Кравченко Олена Василівна 
староста Сядринського 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 Редін Антон Леонідович 
староста Олександрівкого старостинськго 

округу 

13 Циклаурі Юрій Муссович 
староста Перелюбського старостинського 

округу 

14 Юденко Наталія Миколаївна 
староста Рейментарівського 

старостинського округу 

15 Барсук Олена Іванівна 
начальник фінансового відділу 

Корюківської міської ради 

16 Кожема Оксана Миколаївна 
начальник відділу бухгалтерського обліку 

та звітності - головний бухгалтер 



виконавчого апарату міської ради 

17 Кривда Тетяна Федорівна 
директор комунального підприємства 

«Рампа» Корюківської міської ради 

18 Кукуюк Оксана Леонідівна 

начальник відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму виконавчого апарату 

міської ради 

19 Лимаренко Ніна Петрівна 
начальник загального відділу виконавчого 

апарату міської ради 

20 Наумчик Ірина Володимирівна 
начальник відділу освіти, культури, молоді 

та спорту міської ради 

21 Одерій Олена Арсентіївна 
начальник Служби у справах дітей 

Корюківської міської ради 

22 Селюк Анатолій Михайлович 
начальник комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської 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                                                                       Ратан АХМЕДОВ 

 


