
П Р О Т О К О Л   № 30 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 19 листопада 2021 року 

Час: 10.00 год. - 10.30 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                           

19 листопада 2021 року з’явилися 23 члени (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. 

Головний спеціаліст юридичного відділу - державний реєстратор Бабич 

Вікторія Сергіївна. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про іншу субвенцію з обласного бюджету. (499) 

2. Про перерозподіл видатків міського бюджету. (500) 

3. Про погодження проєктної документації. (501) 

4. Про затвердження умов продажу нежитлової будівлі (громадського 

будинку), що розташований за адресою: Чернігівська обл., Корюківський р-н., 

с. Прибинь, вулиця Слави, будинок 3. (502) 

5. Про оренду майна міської комунальної власності. (503) 

6. Про встановлення статусу дітей, позбавлених батьківського піклування. 

(504) 

7. Про встановлення опіки та піклування над дітьми, позбавлених 

батьківського піклувння, та призначення опікуна. (505) 

8. Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав. (506) 

9. Про затвердження висновку щодо визначення способу участі батька у 

вихованні малолітньої дитини. (507) 

10. Про преміювання. (508) 

11. Про знесення зелених насаджень. (509) 



12. Про квартирний облік. (510) 

13. Про затвердження будівельного паспорту забудови земельної ділянки. 

(511) 

14. Про впорядкування адресного господарства. (512) 

15. Про присвоєння адреси об’єкту будівництва. (513) 

16. Про надання допомоги на поховання. (514) 

17. Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії 

Акціонерному товариству «Облтеплокомуненерго» для потреб населення. (515) 

18. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень для 

проєктування об’єкта будівництва. (516) 

 

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 згідно спільного 

розпорядження голів Чернігівської обласної державної адміністрації та 

Чернігівської обласної ради від 04.11.2021 року № 62 «Про виділення коштів» 

міському бюджету виділена інша субвенція з обласного бюджету на виконання 

доручень виборців депутатами обласної ради в сумі 37000,00 грн (ККД 

41053900), таким чином даним рішенням пропонується спрямувати кошти 

іншої субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців 

депутатами обласної ради за пропозицією: 1) депутата Чернігівської обласної 

ради Левицького Олександра Сергійовича в сумі 25000,00 грн, а саме: на 

придбання матеріалів для ремонту житлового будинку Владі Маргариті 

Володимирівні, жительці с. Довга Гребля, дитячому будинку сімейного типу в 

сумі 10000,00 грн; на надання фінансової допомоги на ліквідацію пожежі 

Колмику Станіславу Олександровичу, жителю м. Корюківка, в сумі 5000,00 

грн; на надання адресної фінансової допомоги на лікування Тихоновському 

Михайлу Леонідовичу, жителю м. Корюківка, в сумі 10000,00 грн. Головний 

розпорядник –Корюківська міська рада; 2) депутата Чернігівської обласної 

ради Музики Юрія Володимировича в сумі 12000,00 грн, а саме: на придбання 

баготофункціонального пристрою для Корюківського ДНЗ № 1 «Дельфін» 

художньо-естетичного напрямку в сумі 10000,00 грн. Головний розпорядник – 

Корюківська міська рада. Розпорядник ІІІ ступеня - Корюківський ДНЗ № 1 

«Дельфін» художньо-естетичного напрямку; на надання адресної матеріальної 

допомоги Рябець Любові Олексіївні, жительці с. Прибинь, в сумі 2000,00 грн. 

Головний розпорядник – Корюківська міська рада. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 499 «Про іншу субвенцію з обласного 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 даним рішенням 



пропонується: 1) зменшити призначення по загальному фонду міського 

бюджету: по КПКВКМБ 0113192 «Надання фінансової підтримки громадським 

об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 

спрямованість» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» в сумі 20 000,00 грн; 2) збільшити призначення по 

спеціальному фонду (бюджету розвитку) міського бюджету, а саме: по 

КПКВКМБ 0113192 «Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням 

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» по 

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» 

в сумі 20 000,00 грн на придбання ноутбука для Корюківської районної 

організації ветеранів. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 500 «Про перерозподіл видатків міського бюджету» 

приймається одноголосно/додається/. 

 

По третьому 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 ТОВ «лайфселл» 

від 10.11.2021 року № СН3908, робочий проект «Мережа оператора ТОВ 

«лайфселл» для надання послуг мобільного зв’язку стандарту CSM 900/GSM 

1800/IMT – 2000(UMTS)/LTE. Нове будівництво базової станції СН3908» за 

адресою: Чернігівська обл., Корюківський район, с. Наумівка, вул.Шевченка, 

буд. 66-А (будинок культури), технічне обстеження, виконані ТОВ «Нек – Сус 

Інжинірінг»,  лист ВОКМСТАС Корюківської міської ради від 18.11.2021 року 

№ 01-12/681, на виконання рішення дев’ятої сесії Корюківської міської ради від 

09.11.2021 року №14-9VIII «Про надання доступу до елементів інфраструктури 

об’єктів нерухомого майна комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади», даним рішенням пропонується погодити проектну 

документацію розроблену Товариством з обмеженою відповідальністю «Нек – 

Сус Інжинірінг» щодо доступу до об’єкта будівництва, а саме: розміщення 

телекомунікаційного обладнання – базової станції СН3908 на даху нежитлової 

будівлі за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, село Наумівка, 

вулиця Шевченка, 66А, а саме: 1) робочий проект «Мережа оператора ТОВ 

«лайфселл» для надання послуг мобільного зв’язку стандарту CSM 900/GSM 

1800/IMT – 2000(UMTS)/LTE. Нове будівництво базової станції СН3908» за 

адресою: Чернігівська обл., Корюківський район, с. Наумівка, вул.Шевченка, 

буд. 66-А (будинок культури); 2) технічне обстеження «Технічний огляд, 

визначення технічного стану, розрахунок несучої спроможності, рекомендації 

по усуненню виявлених недоліків у фрагменті будівлі, щодо можливості 

встановлення проектованого обладнання ТОВ «лайфселл», за адресою: 

Чернігівська обл., Корюківський район, с. Наумівка, вул. Шевченка, буд. 66-А 

(будинок культури); 3) відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради (Балансоутримувач) укласти договір з доступу до об’єкта 

будівництва. 



ВИРІШИЛИ: рішення № 501 «Про погодження проєктної документації» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По четвертому 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 протокол аукціонної комісії 

від 16.11.2021 року щодо умов продажу об’єкта малої приватизації, на 

виконання рішення дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 09.11.2021 року № 13-9/VIІI «Про включення нового об’єкта до 

Переліку об’єктів міської комунальної власності, що підлягають приватизації у 

2021 році», даним рішенням пропонується: 1) затвердити умови продажу 

об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі (громадського будинку), що 

розташована за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, село 

Прибинь, вулиця Слави, будинок 3, розроблені аукціонною комісією; 2) 

затвердити текст інформаційного повідомлення про продаж на електронному 

аукціоні об’єкта малої приватизації – нежитлова будівля (громадський 

будинок), що розташована за адресою: Чернігівська область, Корюківський 

район, село Прибинь, вулиця Слави, будинок 3; 3) опублікувати на сайті 

міської ради та в електронній торговій системі інформаційне повідомлення про 

продаж на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації відповідно до 

вимог чинного законодавства України. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 502 «Про затвердження умов продажу нежитлової 

будівлі (громадського будинку), що розташований за адресою: Чернігівська 

обл., Корюківський р-н., с. Прибинь, вулиця Слави, будинок 3» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По п’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 клопотання КП 

«Корюківкаводоканал», даним рішенням пропонується достроково за згодою 

сторін розірвати договір оренди комунального майна від 07.06.2019 року № 

4/19, укладеного з Комунальним підприємством «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради, на оренду фрези ДЕМ-121. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 503 «Про оренду майна міської комунальної 

власності» приймається одноголосно /додається/. 

 

По шостому 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 на підставі заочного 

рішення Корюківського районного суду Чернігівської області від 13.10.2021 



року по справі № 736/1126/21, номер провадження 2/736/415/21, даним 

рішенням пропонується встановити статус дитини, позбавленої батьківського 

піклування двом малолітнім дітям та неповнолітній дитині. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 504 «Про встановлення статусу дітей, позбавлених 

батьківського піклування» 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 даним рішенням 

пропонується встановити опіку над малолітньою дитиною та піклування над 

неповнолітньою дитиною та призначити їм опікуна та піклувальника 

відповідно.  

ВИРІШИЛИ: рішення № 505 «Про встановлення опіки та піклування над 

дітьми, позбавлених батьківського піклувння, та призначення опікуна» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По восьмому 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 розглянувши пропозиції 

Комісії з питань захисту прав дитини, даним рішенням пропонується 

затвердити висновок про доцільність позбавлення батьківських прав жительки 

Рибинського старостату Корюківського району Чернігівської області, відносно 

її малолітньої доньки. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 506 «Про затвердження висновку про доцільність 

позбавлення батьківських прав» приймається одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятому 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 розглянувши пропозиції 

Комісії з питань захисту прав дитини, даним рішенням пропонується 

затвердити висновок органу опіки та піклування про визначення способу участі 

батька у вихованні малолітньої дитини. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 507 «Про затвердження висновку щодо визначення 

способу участі батька у вихованні малолітньої дитини» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По десятому 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 даним 

рішенням пропонується преміювати директора «Трудового архіву» 



Корюківської міської ради Іваненко Тетяни Вікторівни за листопад 2021 року у 

розмірі 50% посадового окладу. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 508 «Про преміювання» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По одинадцятому 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 даним 

рішенням пропонується затвердити акти обстеження зелених насаджень, що 

підлягають видаленню на території Наумівського старостинського округу 

Корюківської міської ради від 24.09.2021 року №№ 177-180; Будянського 

старостинського округу Корюківської міської ради від 18.10.2021 року № 182, 

від 02.11.2021 року № 191; Корюківської міської ради (м. Корюківка) від 

11.10.2021 року № 181, від 20.10.2021 року №№ 183-187, від 25.10.2021 року            

№ 188, від 01.11.2021 року №№ 189-190, від 04.11.2021 року №№ 192-194. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 509 «Про знесення зелених насаджень» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По дванадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

про те, що розглянувши клопотання Служби у справах дітей Корюківської 

міської ради, КНП «Корюківська ЦРЛ», заяви Рубана М.С., Рубан Л.С., даним  

рішеннями пропонується поставити на квартирний облік Бабка Ярослава 

Олександровича, 23.10.2005 р.н., дитину-сироту, черга позачергова, 

Романовську Аллу Анатоліївну, 18.05.1987 р.н., черга загальна, Дубінчук-

Мостович Юлію Олександрівну, 27.06.1988 р.н., черга загальна, Рубана Миколу 

Сергійовича, особу з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, черга 

позачергова, Рубан Людмилу Сергіївну, особу з числа дітей, позбавлених 

батьківського піклування, черга позачергова. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 510 «Про квартирний облік» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По тринадцятому 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 Андрієнко Т.В. про видачу будівельного паспорта забудови 

земельної ділянки та додані до заяви документи щодо намірів забудови 

земельної ділянки, даним рішенням пропонується затвердити будівельний 

паспорт забудови земельної ділянки: «Будівельний паспорт «Реконструкція 

житлового будинку та будівництво господарських будівель по вул. Перемоги, 

34 в м. Корюківка Чернігівської області». Власник земельної ділянки - 



Андрієнко Тамара Володимирівна (2277026801), документ, що підтверджує 

право власності – свідоцтво про право на спадщину за законом від 26.10.2017 

року; кадастровий номер 7422410100:01:001:1178 (площа ділянки - 0.0990 га)». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 511 «Про затвердження будівельного паспорту 

забудови земельної ділянки» 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, даним рішенням пропонується впорядкувати адреси 

об’єктів нерухомого майна. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 512 «Про впорядкування адресного господарства» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По п’ятнадцятому 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 

клопотання АТ «Слов’янські шпалери – КФТП» та додані до нього документи, 

даним рішенням пропонується присвоїти адресу об’єкту будівництва: 

«Будівництво твердопаливної котельні на території дільниці деревообробки АТ 

«Слов’янські шпалери – КФТП», яка розташована в адміністративних межах 

Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області (за 

межами населених пунктів)», замовником якого є Приватне акціонерне 

товариство «Слов’янські шпалери – КФТП» (00278876), присвоївши адресу: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, вулиця 

Соборна, 241-В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 513 «Про присвоєння адреси об’єкту будівництва» 

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 заяву Литвиненка М.М та додані до неї 

документи, даним рішенням пропонується надати заявнику допомогу на 

поховання безробітньої. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 514 «Про надання допомоги на поховання» 

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 беручи до уваги Меморандум про взаєморозуміння щодо 

врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та 

постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 років, укладений 

30.09.2021 року між: Кабінетом Міністрів України в особі Прем’єр-міністра 

України, Міністра розвитку громад та територій України та Міністра 

енергетики України, НАК «Нафтогаз України», Офісом Президента України, 

Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України» та Палатою місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад 

(далі – Меморандум), згідно з пунктом 2 Розділу ІІІ «Взаємні домовленості» 

якого досягнуто домовленість недопущення застосування до кінцевих 

споживачів комунальних послуг (населення) тарифів на послуги з постачання 

теплової енергії та постачання гарячої води, встановлених уповноваженими 

органами, розмір яких перевищуватиме розмір тарифів на вказані комунальні 

послуги, що застосовувалися до відповідних споживачів в кінці опалювального 

періоду 2020/2021 років, враховуючи розрахунки АТ «ОТКЕ», даним рішенням 

пропонується: 1) узяти до відома, що економічно обґрунтовані тарифи на 

теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для споживачів 

Корюківської міської територіальної громади, а саме 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) узяти до відома, що 

економічно обґрунтовані тарифи на послугу з постачання теплової енергії для 

споживачів Корюківської міської територіальної громади, а саме для потреб 

населення – 2 649,36 грн/Гкал (з ПДВ); 3) відповідно до Меморандуму, для 

застосування при розрахунках з населенням в опалювальному періоді 2021-

2022 років встановити тарифи у розмірах, що застосовувалися Акціонерним 

товариством «Облтеплокомуненерго» при розрахунках з населенням за послуги 

з постачання теплової енергії та постачання гарячої води (централізоване 

опалення та постачання гарячої води) в опалювальному періоді 2020-2021 років 

і були  встановлені постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 10.12.2018 № 

1766 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та 

централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню 

Публічним акціонерним товариством «Облтеплокомуненерго», а саме: тариф на 

теплову енергію – 1770,98 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: тариф на 

виробництво теплової енергії – 1316,70 грн/Гкал (без ПДВ); тариф на 

транспортування теплової енергії – 441,58 грн/Гкал (без ПДВ); тариф на 

постачання теплової енергії – 12,70 грн/Гкал (без ПДВ); тариф на послуги з 

постачання теплової енергії (централізоване опалення) – 1737,61 грн/Гкал (з 

ПДВ); 4) відшкодування різниці між вартістю економічно-обґрунтованого 



тарифу та вартістю фактично застосованого розміру пред’явленого до сплати 

споживачам в опалювальному періоді 2020-2021 років, що виникне в результаті 

незастосування вказаних у рішеннях виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 08.10.2021 року № 443 «Про встановлення тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання», від 08.10.2021 року 

№ 442 «Про встановлення тарифів на послугу з постачання теплової енергії», 

від 13.10.2021 року № 450 «Про коригування тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання», від 13.10.2021 року № 449 «Про 

коригування тарифів на послугу з постачання теплової енергії» тарифів для 

потреб населення на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання, послугу з постачання теплової енергії, рахувати як втрати 

Акціонерного товариства «Облтеплокомуненерго», які відшкодовуються за 

рахунок коштів бюджету Корюківської міської територіальної громади на 

підставі розрахунку обсягу відшкодування, в тому числі з врахуванням пункту 

5 Розділу ІІІ Меморандуму; 5) Акціонерному товариству 

«Облтеплокомуненерго» щомісяця, до 15 числа місяця, наступного за звітним, 

надавати Корюківській міській раді розрахунок обсягу відшкодування; 6) 

встановити, що рішення набирає чинності з дня його оприлюднення та діє до 

30 вересня 2022 року; 7) виконавчому апарату Корюківської міської ради 

розробити проєкт Програми відшкодування різниці в тарифах на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання 

теплової енергії Акціонерному товариству «Облтеплокомуненерго» для потреб 

населення. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 515 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової 

енергії Акціонерному товариству «Облтеплокомуненерго» для потреб 

населення» приймається одноголосно /додається/. 

 

По вісімнадцятому 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 

клопотання КП «Корюківкаводоканал», даним рішенням пропонується 

затвердити та надати містобудівні умови та обмеження для проектування 

об’єкта будівництва: «Будівництво міських очисних споруд біологічної очистки 

господарсько-побутових стічних вод в м. Корюківка Чернігівської області 

загальною продуктивністю 500 м.куб. на добу».  

ВИРІШИЛИ: рішення № 516 «Про затвердження та надання містобудівних 

умов та обмежень для проєктування об’єкта будівництва» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ  



 

СПИСОК ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

на засідання 19.11.2021 року 

 

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 Козел Володимир 

Іванович 

староста Забарівського старостинського 

округу 

8 Кучеренко Леонід 

Анатолійович 

староста Тютюнницького 

старостинського округу 

9 Лісений Віктор 

Миколайович 

староста Савинківського 

старостинського округу 

10 Мисник Віктор 

Дмитрович 

староста Охрамієвицького 

старостинського округу 

11 Редін Антон Леонідович староста Олександрівкого 

старостинськго округу 

12 Рябець Петро 

Олександрович 

староста Прибинського старостинського 

округу 

13 Циклаурі Юрій 

Муссович 

староста Перелюбського старостинського 

округу 

14 Барсук Олена Іванівна начальник фінансового відділу 

Корюківської міської ради 

15 Кожема Оксана 

Миколаївна 

начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності - головний бухгалтер 

виконавчого апарату міської ради 

16 Кривда Тетяна 

Федорівна 

директор комунального підприємства 

«Рампа» Корюківської міської ради 

17 Кукуюк Оксана 

Леонідівна 

начальник відділу економіки, 

транспорту, інвестицій та туризму 

виконавчого апарату міської ради 

18 Лимаренко Ніна 

Петрівна 

начальник загального відділу 

виконавчого апарату міської ради 

19 Наумчик Ірина 

Володимирівна 

начальник відділу освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради 



20 Одерій Олена 

Арсентіївна 

начальник Служби у справах дітей 

Корюківської міської ради 

21 Селюк Анатолій 

Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради 

22 Скиба Тетяна Віталіївна начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого 

апарату міської ради 

23 Шумський Віктор 

Леонтійович 

завідувач інформаційно-аналітичним 

відділом Корюківської центральної 

районної лікарні 

 

 

Міський голова                                                                       Ратан АХМЕДОВ 

 


