
П Р О Т О К О Л   № 29 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 05 листопада 2021 року 

Час: 11.00 год. - 11.40 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                           

05 листопада 2021 року з’явилися 27 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 звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2021 року. (479) 

2. Про перерозподіл субвенції з державного бюджету. (480) 

3. Про внесення змін до міських програм. (481) 

4. 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». (482) 

5. Про затвердження міських програм. (483) 

6. Про надання дозволу на попередню оплату товарів, робіт і послуг на 

період карантину. (484) 

7. Про затвердження штатного розпису. (485) 
8. Про звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств 

Корюківської міської ради. (486) 

9. Про проведення переоцінки балансової вартості об’єкта міської 

комунальної власності. (487) 

10. Про пропозицію включення об’єкта до Переліку об’єктів малої 

приватизації на 2021 рік. (488) 

11. Про затвердження звітів про оцінку майна. (489) 

12. Про оренду майна міської комунальної власності. (490) 



13. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

водопостачання. (491) 

14. Про впорядкування адресного господарства. (492) 

15. Про надання допомоги на поховання. (493) 

16. Про надання матеріальної допомоги у зв’язку з модернізацією систем 

по теплопостачанню. (494) 

17. Про привітання з нагоди ювілею. (495) 

18. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради з 

нагоди Дня працівників сільського господарства. (496) 

19. Про порушення клопотання щодо надання довгострокового пільгового 

кредиту. (497) 

20. Про затвердження проєктної документації. (498) 

 

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 за підсумками 9 місяців 

2021 року до загального фонду міського бюджету надійшло 176,6 млн.грн. 

Власних надходжень надійшло 117,8 млн.грн, що складає 106,0% до 

планових призначень звітного періоду.  

Станом на 01 жовтня 2021 року виконані всі види власних надходжень.  

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 3,8 млн.грн.  

- Екологічний податок – 203,2тис.грн.; 

- Власні надходження – 2691,4тис.грн. 

- Продаж майна – 118,8тис.грн.; 

- Продаж землі – 727,1тис.грн. 

- Цільові фонди – 81,2т.грн. 

Видатки міського бюджету по загальному фонду за звітний період склали 

148,3 млн.грн. 

На держане управління – 16,8 млн.грн. 

На освіту спрямовано – 83,4 млн.грн. (власні – 41,8 млн.грн., освітня 

субвенція – 40,9млн.грн, субвенція НУШ – 431,6  тис.грн). 

На охорону здоров’я – 6227,2 тис.грн (ЦРЛ- 3752,2 тис .грн, ЦПМСД – 

1013,1 тис.грн на цукровий діабет – 1335,8 тис.грн (субвенція 1038,9 тис.грн 

власні 296,9 тис.грн), навчання студентів – 126,1 тис.грн. 

На соціальний захист – 10139,1 млн.грн (ЦНСП – 8579,6 тис.грн, КУБ – 

554,8 тис.грн, ради ветеранів 172,3 тис.грн, надання соцпослуг - 139,3 тис.грн, 

м/д – 132,0 тис.грн та на пільгові чорнобильські медикаменти 153,0 тис.грн. 

(інша субвенція з обласного бюджету), на оздоровлення дітей -408,1 тис.грн. 

(35 путівок). 

На культуру спрямовано – 6637,2 тис.грн. 

На фізичну культуру та спорт–1583,9 тис.грн. 



На підтримку комунальних підприємств – 8768,5 тис.грн; (Благоустрій - 

5133,6 тис.грн, Убідьське – 1889,7 тис.грн, Водоканал 1242,7 тис.грн., ЖЕК -

502,5 тис.грн). 

На благоустрій території – 1809,7 тис.грн. 

На підтримку ОСББ 134,4 тис.грн. 

Із загальної суми фінансування на заробітну плату спрямовано 110,4 

млн.грн, на енергоносії – 9,8 млн.грн. На захищені статті видатків спрямовано 

121,4 млн.грн, або 81,9 % всіх видатків.  

По спеціальному фонду видатки склали 28,2 млн.грн, в тому числі по 

власним надходженням бюджетних установ 2,6 млн.грн по бюджету розвитку 

25,1 млн.грн, по цільових фондах – 107,9 тис.грн та по природоохоронних 

заходах – 246,1 тис.грн. 

Офіційних трансфертів до бюджету надійшло 58,8 млн.грн, а саме: 

- Освітня субвенція – 45,1 млн.грн; 

- На соціально-економічний розвиток територій – 10,0 млн.грн. 

- Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 1038,9 тис.грн, 

(інсуліни); 

- Субвенція НУШ – 834,0 тис.грн;  

- Субвенція на створення мережі спеціальних служб підтримки осіб, які 

постраждали від домашнього насильства – 601,4 тис.грн; 

- Субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності 

широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості – 583,5 тис.грн; 

- Субвенція «спроможна школа для кращих результатів» - 123,8 тис.грн; 

- Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами – 122,5 тис.грн; 

- З обласного бюджету інша субвенція на пільгове обслуговування осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 154,8 тис.грн; 

- З обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами 

обласної ради в сумі 10,0 тис.грн; 

- З Холминського селищного 117,5 тис.грн, в т.ч на утримання філії школи 

мистецтв 107,5 тис.грн (при запланованих 422,7 тис.грн) та підтримку 

«Трудового архіву» -10,0 тис.грн. 

З міського бюджету передані наступні міжбюджетні трансферти: 

- до державного бюджету: 

1) реверсна дотація в сумі 609,3 тис.грн; 

2) субвенція з місцевого бюджету державного бюджету на виконання 

програм соціально – економічного розвитку регіонів в сумі 360,0 тис.грн 

(пожежники 60,0 тис.грн, поліції 250,0 тис.грн та воєнкомат - 50,0 тис.грн); 

3) інші субвенції обласному бюджету – 3343,1 тис.грн, а саме: 

- обласному бюджету – 3003,1 тис.грн (співфінансування по придбанню 2 

шкільних автобусів – 1616,8 тис.грн, ремонт вул. Чернігівська -1100,0 тис.грн, 

140,0 тис.грн – енергоносії відділення переливання крові 85,0 тис.грн – 



оформлення машини швидкої допомоги та 66,2 тис.грн – співфінансування по 

придбанню ноутбуків для ЗОШ); 

- районному бюджету 340,0 тис.грн (300,0 тис.грн утримання районної 

ради, 40,0 тис.грн– виконання судових рішень) 

Таким чином даним рішенням пропонується подати на чергове пленарне 

засідання сесії Корюківської міської ради для розгляду звіт про виконання 

міського бюджету за 9 місяців 2021 року 

- по доходах в сумі 180 471,5 тис.грн, в тому числі по загальному фонду 

176 621,7 тис.грн, по спеціальному – 3849,8 тис.грн. 

- по видатках в сумі 176 449,4 тис.грн, в тому числі по загальному фонду 

148 273,7 тис.грн, по спеціальному – 28175,7 тис.грн. 

- по кредитуванню в сумі 147,4 тис.грн, в тому числі по загальному фонду 

в сумі 121,5 тис.грн, по спеціального фонду в сумі 25,9 тис.грн. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 479 «Про звіт про виконання міського бюджету за 9 

місяців 2021 року» 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 з метою ефективного 

використання субвенції з державного бюджету на надання держаної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами (ККД 41051200), даним рішенням 

пропонується перерозподілити кошти субвенції з державного бюджету на 

надання держаної підтримки особам з особливими освітніми потребами, а саме: 

1) зменшити призначення по КПКВКМБ 0111200 «Надання освіти за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами» в сумі 34740,00 грн, в 

тому числі видатки споживання в сумі 12200,00 грн та видатки розвитку в сумі 

22540,00 грн. Головний розпорядник – Корюківська міська рада. Розпорядник 

ІІІ ступеня – Корюківський ДНЗ № 4 «Веселка»; 2) збільшити призначення по 

КПКВКМБ 0111200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами» в сумі 34740,00 грн, в тому числі видатки 

споживання в сумі 12200,00 грн та видатки розвитку в сумі 22540,00 грн. 

Головний розпорядник – Корюківська міська рада. Розпорядник ІІІ ступеня – 

Корюківський ДНЗ № 1 «Дельфін»; 3) внести зміни до додатку до рішення 

виконавчого комітету Корюківської міської ради від 11.03.2021 року № 91 «Про 

субвенцію з державного бюджету», виклавши його в новій редакції.  

ВИРІШИЛИ: рішення № 480 «Про перерозподіл субвенції з державного 

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 у зв’язку з необхідністю 

збільшення фінансування в міських програмах, що виникла у зв’язку із 

збільшенням тарифів на послуг, даним рішенням пропонується внести зміни до 

міських програм: Програми запобігання безпритульності та розмноженню 

бродячих тварин на території населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади на 2020-2022 роки; Програми розвитку, фінансової 

підтримки та поповнення статутних фондів комунальних підприємств 

Корюківської міської ради на 2020-2022 роки; Програми підтримки сталого 

функціонування та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної 

медико-санітарної допомоги на території Корюківської територіальної громади 

на 2019-2021 роки; Програми підтримки розвитку вторинної медичної 

допомоги на території Корюківської міської територіальної громади на 2020-

2022 роки; Програми підтримки та розвитку «Трудового архіву» у 

Корюківській міській раді на 2020-2022 роки. Також пропонується подати дане 

рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської ради 

ВИРІШИЛИ: рішення № 481 «Про внесення змін до міських програм» 

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 наступні зміни до міського бюджету на 2021 рік, а саме: 1) 

визначити на 2021 рік: доходи міського бюджету у сумі 242 845 695,40 грн, в 

тому числі доходи загального фонду міського бюджету 232 094 695,40 грн та 

доходи спеціального фонду міського бюджету 10 751 000,00 грн згідно з 

додатком 1 цього рішення; видатки міського бюджету у сумі 268 260 479,84 

грн, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 217 099 726,84 

грн та видатки спеціального фонду  міського бюджету 51 160 753,00 грн; 

повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі                   

38 700,00 грн; надання кредитів з міського бюджету у сумі 200 700,00 грн у 

тому числі надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 

162 000,00 грн та надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету - 

38 700,00 грн; профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 32 

220 713,00 грн; дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 32 

220 713,00 грн; оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у 

розмірі 10 000,00 грн, що становить 0,005 відсотка видатків загального фонду 

міського бюджету, визначених цим пунктом; 2) затвердити розподіл витрат 

міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 52 

822 391,00 грн. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 482 «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»» 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 у зв’язку з закінченням 

терміну дії деяких міських програм, з метою формування потреби бюджету на 

2022 рік, даним рішенням пропонується подати на розгляд чергової сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання наступні проєкти міських 

програм: Програму інформатизації діяльності Корюківської міської ради та її 

виконавчих органів на 2022-2024 роки, обсяг фінансування 3060,0 тис.грн; 

Програму заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, 

заохочення за заслуги перед громадою, здійснення представницьких та інших 

заходів на 2022 – 2026 роки, обсяг фінансування 1550,0 тис.грн; Програму 

призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні 

послуги на 2022 рік, обсяг фінансування 240,0 тис. грн; Програму «Соціальний 

захист окремих категорій населення на 2022-2024 роки», обсяг фінансування 

1500,0 тис.грн; Програму компенсації затрат КП «Корюківкаводоканал» на 

очистку притоків додаткових вод до системи централізованого водовідведення 

в м. Корюківка на 2022 рік, обсяг фінансування 700,0 тис.грн; Програму 

перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2022-2024 роки, обсяг 

фінансування 900,0 тис.грн; Програма фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

«Корюківський центр сімейної медицини» на 2022-2024 роки, обсяг 

фінансування 10300,0 тис.грн; Програма поводження з побутовими відходами в 

Корюківській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки, обсяг 

фінансування 4500,0 тис.грн; Програма поліпшення доріг та проїздів у 

житловій забудові Корюківської територіальної громади на 2022-2024 роки, 

обсяг фінансування 6500,0 тис.грн; Комплексна програма профілактики 

правопорушень на 2022-2024 роки, обсяг фінансування 1200,0 тис.грн. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 483 «Про затвердження міських програм» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По шостому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

про те, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 

року № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) 

бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що 

закуповуються за бюджетні кошти», постанови Кабінету Міністрів України від 

22.07.2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження 

посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, даним рішенням пропонується 

дозволити Корюківській міській раді, Фінансовому відділу Корюківської 

міської ради, Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради, Корюківському дошкільному навчальному закладу №1 «Дельфін» 

художньо – естетичного напрямку Корюківської міської ради, Корюківському 



дошкільному навчальному закладу №4 «Веселка» еколого–натуралістичного 

напрямку Корюківської міської ради, Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради, Корюківському міському молодіжному центру 

«КУБ» Корюківської міської ради, Корюківській районній організації ветеранів 

у 2022 році передбачати у договорах про закупівлю товарів, робіт та послуг за 

бюджетні кошти попередню оплату та здійснювати її лише у разі закупівлі 

вітчизняних періодичних друкованих видань та послуг з їх доставки, поштових 

марок та маркованих конвертів на строк не більше дванадцяти місяців, 

закупівлю інших товарів, робіт і послуг, якщо розмір такої оплати не 

перевищує 30 відсотків вартості їх річного обсягу, на строк не більше трьох 

місяців. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 484 «Про надання дозволу на попередню оплату 

товарів, робіт і послуг на період карантину» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По сьомому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши клопотання КП «Убідьське» щодо 

необхідності збільшення штатної чисельності підприємства у зв’язку з 

направленням особи на суспільні-корисні роботи, даним рішенням 

пропонується затвердити з 08 листопада 2021 року штатний розпис 

Комунальному підприємству «Убідьське» Корюківської міської ради., 

попередній вважати таким, що втратив чинність. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 485 «Про затвердження штатного розпису» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По восьмому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

про те, що розглянувши клопотання РКСЛП «Корюківкаліс» даним рішенням 

пропонується прийняти до відома звіт про виконання фінансового плану 

Районним комунальним спеціалізованим лісогосподарським підприємством 

«Корюківкаліс» за ІІІ квартал 2021 року. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 486 «Про звіти про виконання фінансових планів 

комунальних підприємств 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 з метою приведення вартості майна 

Корюківської міської територіальної громади у відповідність до реальної 

ринкової, даним рішенням пропонується, для цілей бухгалтерського обліку, 



провести оцінку частини нежитлової будівлі (адмінбудівля) площею 186,75 

кв.м., що знаходиться за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, 

село Олександрівка, вул. Зарічна, буд. 31. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 487 «Про проведення переоцінки балансової вартості 

об’єкта міської комунальної власності» 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 Мисника О.М. 

від 02.11.2021 року, даним рішенням пропонується включити до Переліку 

об’єктів малої приватизації міської комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади, що підлягають приватизації у 2021 році нежитлову 

будівлю (громадський будинок) за адресою: Чернігівська область, 

Корюківський район, село Прибинь, вулиця Слави, будинок 3, для продажу на 

аукціоні без умов. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 488 «Про пропозицію включення об’єкта до Переліку 

об’єктів малої приватизації на 2021 рік» приймається одноголосно /додається/. 

 

По одинадцятому 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 клопотання Корюківського 

центру сімейної медицини від 01.11.2021 року № 03-05/395, ВОКМСТАС 

Корюківської міської ради від 04.11.2021 року № 01-12/640, звіти про оцінку 

майна, даним рішенням пропонується затвердити звіти: 1) про оцінку майна: 

нежитлового приміщення загальною площею 19,5 кв.м. в одноповерховій 

адміністративній будівлі, що перебуває на балансі Корюківської міської ради та 

знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Рейментарівка, 

вул. Шевченка, 6, виконаний суб’єктом оціночної діяльності Приватне 

підприємство «Десна-Експерт-М». Згідно звіту ринкова вартість майна для 

цілей оренди станом на 20.10.2021 року становить 15 561,00 грн (п’ятнадцять 

тисяч п’ятсот шістдесят одна гривня 00 копійок) без врахування ПДВ; 2) про 

оцінку майна: нежитлових приміщень загальною площею 107,6 кв.м. на 

першому поверсі двоповерхової нежитлової будівлі, що знаходиться за 

адресою: Чернігівська обл., Корюківський р-н, м. Корюківка, вул. Бульварна, 6, 

виконаний суб’єктом оціночної діяльності Приватне підприємство «Десна-

Експерт-М». Згідно звіту ринкова вартість майна для цілей оренди станом на 

01.09.2021 року становить 272 586,67 грн (двісті сімдесят дві тисячі п’ятсот 

вісімдесят шість гривень 67 копійок) без врахування ПДВ. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 489 «Про затвердження звітів про оцінку майна» 

приймається одноголосно /додається/. 

 



По дванадцятому 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 клопотання Корюківського 

центру сімейної медицини від 04.08.2021 року № 03-05/374 та від 27.10.2021 

року № 03-05/392, даним рішенням пропонується продовжити дію договору 

оренди майна міської комунальної власності від 05.12.2018 року № 10/2018, 

укладеного з Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» 

Корюківської міської ради, про оренду приміщення загальною площею 19,5 

кв.м. в одноповерховій адміністративній будівлі, що знаходиться за адресою: 

вул. Шевченка, 6, с. Рейментарівка, Корюківський район, Чернігівської області, 

терміном на 5 років з орендною платою згідно договору. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 490 «Про оренду майна міської комунальної 

власності» 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 розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал», 

даним рішенням пропонується надати дозвіл заявнику на підключення до 

централізованої мережі водопостачання заявлених квартир, на виконання 

земляних робіт по підключенню зазначених об’єктів до міської мережі 

водопостачання. Зобов’язати Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради та власників квартир, до яких проводиться 

підключення, дотримуватися п.п. 2.48. - 2.57. «Проведення земляних та/або 

ремонтних робіт» Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку 

утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та 

додержання тиші в громадських місцях населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади, що затверджені рішенням сьомої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 08.07.2021 року № 57-7/VIII. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 491 «Про надання дозволу на підключення до 

централізованої мережі водопостачання» приймається одноголосно /додається/. 

 

По чотирнадцятому 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 

звернення громадян та додані до них документи, у зв’язку з наявністю 

невідповідності нумерації адрес об’єктів нерухомого майна їх фактичному 

розташуванню на території населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади та з метою упорядкування нумерації об’єктів 

нерухомого майна, а також у зв’язку з виділом частки з об’єкта нерухомого 



майна, даним рішенням пропонується впорядкувати адреси об’єктів 

нерухомого майна. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 492 «Про впорядкування адресного господарства» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По п’ятнадцятому 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 заявникам допомогу на 

поховання безробітних. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 493 «Про надання допомоги на поховання» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По шістнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши звернення Максименко Р.М. та додані до 

нього матеріали щодо проведення робіт по переведенню житла на автономне 

опалення у зв’язку з модернізацією систем по теплопостачанню, керуючись 

Положенням про порядок надання матеріальної допомоги власникам та 

наймачам квартир, які будуть відключені від централізованого опалення в 

зв’язку з модернізацією систем по теплопостачанню у 2019-2021 роках, що 

затверджене рішенням двадцять шостої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 29.08.2019 року № 3-26/VII (зі змінами), даним рішенням 

пропонується надати заявнику разову матеріальну допомогу у розмірі 20 000,00 

грн. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 494 «Про надання матеріальної допомоги у зв’язку з 

модернізацією систем по теплопостачанню» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По сімнадцятому 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 

клопотання Корюківської районної організації ветеранів від 01.11.2021 року № 

121, керуючись Положенням про відзнаки Корюківської міської ради, 

затверджене рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20.12.2018 року, з нагоди ювілейного дня народження, даним 

рішенням пропонується вручити вітальну листівку з виплатою матеріальної 

допомоги у розмірі 500 грн Мойсієнко Марії Панасівні, жительці м. Корюківка. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 495 «Про привітання з нагоди ювілею» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По вісімнадцятому 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 

подання Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради, 

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 працівників 

сільського господарства, за сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток 

сільського господарства нагородити відповідних громадян Почесною грамотою 

Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300,00 

грн (триста гривень 00 копійок) кожному. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 496 «Про нагородження Почесною грамотою 

Корюківської міської ради з нагоди Дня працівників сільського господарства» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

про те, що розглянувши звернення громадян про порушення клопотання 

Корюківською міською радою перед Чернігівським обласним Фондом 

підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, на підставі 

розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 

29.08.2016 року № 483 «Про затвердження Правил надання пільгових 

довгострокових кредитів за Програмою «Власний дім», даним рішенням 

пропонується звернутись із клопотанням до Чернігівського обласного Фонду 

підтримки індивідуального житлового будівництва на селі щодо: 1) надання 

довгострокового пільгового кредиту в сумі 200 (двісті) тис.грн Крутьку Дмитру 

Анатолійовичу, що мешкає за адресою: вул. Чернігівська, буд. 11, м. 

Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область, на придбання 

індивідуального житла; 2) надання довгострокового пільгового кредиту в сумі 

300 (триста) тис.грн Кресу Дмитру В’ячеславовичу, що мешкає за адресою: вул. 

8 Березня, буд. 29, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область, 

для будівництва житлового будинку. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 497 «Про порушення клопотання щодо надання 

довгострокового пільгового кредиту» приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

про те, що розглянувши експертний звіт ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 05.11.2021 

року № 02/313/21, керуючись абз. 4 п. 4 Порядку затвердження проектів 

будівництва і проведення їх експертизи, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 11.05.2011 року № 560, даним рішенням пропонується 

затвердити проєктну документацію по об’єкту «Реконструкція (без зміни 

геометричних розмірів) житлового будинку за адресою: вул. Червонохутірська, 



буд. № 84/2 м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області, для 

облаштування притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства. 

Корегування», на суму 1445,677 тис.грн. Основні техніко - економічні 

характеристики будівництва об’єкта: Характер проведення робіт – 

реконструкція. Кошторисна вартість робіт: всього – 1445,677 тис.грн, у тому 

числі: будівельні роботи – 1098,177 тис.грн, інші витрати – 347,500 тис.грн. Із 

загальної кошторисної вартості виконано 49,932 тис.грн, у тому числі: інші 

витрати – 49,932 тис.грн. Генеральний проєктувальник – ФОП Апанасенко О.О. 

Експертний звіт – ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 05.11.2021 року № 02/313/21. 

Кошторисну вартість, зазначену в експертному звіті ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» 

від 11 червня 2021 року № 02/180/21 вважати такою, що втратила чинність. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 498 «Про затвердження проєктної документації» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ  



 

Засідання виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 05.11.2021 року 

СПИСОК ПРИСУТНІХ ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО  

КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

1 Ахмедов Ратан Ратанович міський голова 

2 
Плющ Анастасія 

Вікторівна 
секретар міської ради 

3 Аполон Юрій Андрійович 
староста Будянського старостинського 

округу 

4 
Григор’єв Ігор 

Олександрович 

староста Наумівського старостинського 

округу 

5 Єгунова Алла Іванівна 
староста Домашлинського 

старостинського округу 

6 
Кравченко Олена 

Василівна 

староста Сядринського 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 
Рябець Петро 

Олександрович 

староста Прибинського старостинського 

округу 

13 Циклаурі Юрій Муссович 
староста Перелюбського 

старостинського округу 

14 
Юденко Наталія 

Миколаївна 

староста Рейментарівського 

старостинського округу 

15 Барсук Олена Іванаівна 
Начальник Фінансового відділу 

Корюківської міської ради 

16 
Ващенко Іван 

Олександрович 

начальник юридичного відділу – 

державний реєстратор виконавчого 



апарату міської ради 

17 
Галущенко Сергій 

Володимирович 

заступник начальника Комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради 

18 
Кожема Оксана 

Миколаївна 

начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності - головний бухгалтер 

виконавчого апарату міської ради 

19 Кривда Тетяна Федорівна 
директор комунального підприємства 

«Рампа» Корюківської міської ради 

20 Кукуюк Оксана Леонідівна 

начальник відділу економіки, 

транспорту, інвестицій та туризму 

виконавчого апарату міської ради 

21 Лимаренко Ніна Петрівна 
начальник загального відділу 

виконавчого апарату міської ради 

22 
Наумчик Ірина 

Володимирівна 

начальник відділу освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради 

23 Одерій Олена Арсентіївна 
начальник Служби у справах дітей 

Корюківської міської ради 

24 Рачек Анатолій Євгенович пенсіонер 

25 
Селюк Анатолій 

Михайлович 

начальник Комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради 

26 Скиба Тетяна Віталіївна 

начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого 

апарату міської ради 

27 
Шумський Віктор 

Леонтійович 

завідувач інформаційно-аналітичним 

відділом Корюківської центральної 

районної лікарні 

 

 

Міський голова                                                                       Ратан АХМЕДОВ 

 


