
П Р О Т О К О Л   № 28 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 26 жовтня 2021 року 

Час: 10.00 год. - 10.50 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 26 жовтня 

2021 року з’явилися 28 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 іншу субвенцію з обласного бюджету. (453) 

2. Про внесення змін до міських програм. (454) 

3. Про перерозподіл видатків міського бюджету. (455) 

4. Про Міську програму роботи з обдарованою молоддю на 2022-2024 

роки. (456) 

5. Про Програму освітніх та культурно-мистецьких заходів на 2022-2024 

роки. (457) 

6. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету щодо 

опалювального сезону. (458) 

7. Про скасування статусів дітей, позбавлених батьківського піклування. 

(459) 

8. Про припинення функціонування прийомної сім’ї. (460) 

9. Про направлення дитини, позбавленої батьківського піклування, до 

державного закладу. (461) 

10. Про затвердження звіту про оцінку майна. (462) 

11. Про оренду майна міської комунальної власності. (463) 



12. Про передачу в оренду на аукціоні майна міської комунальної 

власності. (464) 

13. Про затвердження акту обстеження технічного стану нерухомого майна 

міської комунальної власності. (465) 

14. Про передачу справ до «Трудового архіву» Корюківської міської ради. 

(466) 

15. Про звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства 

Корюківської міської ради. (467) 

16. Про затвердження штатних розписів. (468) 

17. Про затвердження Порядку реєстрації пасік та видачі довідки про 

реєстрацію пасіки. (469) 

18. Про погодження заходів, що становлять зміст соціальної послуги. (470) 

19. Про квартирний облік. (471) 

20. Про преміювання. (472) 

21. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради. 

(473) 

22. Про затвердження будівельного паспорту забудови земельної ділянки. 

(474) 

23. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

водопостачання. (475) 

24.  Про надання допомоги на поховання. (476) 

25.  Про надання разової матеріальної допомоги. (477) 

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

по теплопостачанню. (478) 

 

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 19.10.2021 року № 57 «Про виділення коштів» 

міському бюджету виділена інша субвенція з обласного бюджету на виконання 

доручень виборців депутатами обласної ради в сумі 15000,00 грн (ККД 

41053900), даним рішенням пропонується спрямувати кошти іншої субвенції з 

обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради 

в сумі 15000,00 грн за пропозицією депутата Чернігівської обласної ради 

Амельченка В.В. на зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ «Сонечко» 

Наумівського старостинського округу Корюківської територіальної громади. 

Головний розпорядник – Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 453 «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 внести зміни до Програми соціальної підтримки учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей – 

мешканців Корюківської міської ради на 2021-2023 роки, Програми 

покращення матеріально-технічної бази Корюківського РТЦК та СП, 

проведення мобілізаційної підготовки місцевого значенні та забезпечення 

заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян 

України на строкову службу до лав Збройних Сил України та інших військових 

формувань на 2021 рік, Програми «Управління майном міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки»,  

ВИРІШИЛИ: рішення № 454 «Про внесення змін до міських програм» 

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 даним рішенням 

пропонується 1) зменшити призначення по загальному фонду міського 

бюджету: - по КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного 

управління» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 

29100,00 грн; - по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 

217450,00 грн; - по КЕКВ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації 

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

послуг (крім комунальних)» в сумі 64900,00 грн; - по КПКВКМБ 0611142 «Інші 

програми та заходи у сфері освіти» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» в сумі 30000,00 грн та по КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження» в сумі 10000,00 грн; 2) зменшити призначення по спеціальному 

фонду міського бюджету: - по КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності 

інших закладів у сфері освіти» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування» в сумі 28100,00 грн; 3) збільшити 

призначення по загальному фонду міського бюджету: - по КПКВКМБ 0110150 

«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад» по КЕКВ 2274 «Оплата 

природнього газу» в сумі 43650,00 грн; - по КПКВКМБ 0112010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога» по КЕКВ 2610 «Субсидії та 

поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 49900,00 

грн для придбання медикаментів, необхідних для боротьби з коронавірусною 

інфекцією COVID -19, які не входять до Національного переліку лікарських 

засобів; - по КПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що 

надаються центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» по 



КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» в сумі 15000,00 грн для придбання дезінфікуючого засобу та 

спиртових серветок для проведення вакцинації; - по КПКВКМБ 0113241 

«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» в сумі 10000,00 грн; - 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 30000,00 грн для придбання посадкового матеріалу квітів (КП 

«Благоустрій»); - по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів» по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 63000,00 грн; - по 

КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» в сумі 99900,00 грн на проведення грейдерування 

доріг в м. Корюківка, а саме: вул. Дружби в сумі 49900,00 грн, вул. Кошового в 

сумі 25000,00 грн, вул. Корнієвського в сумі 25000,00 грн; - по КПКВКМБ 

0611141«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» по КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 43100,00 грн, по КЕКВ 

2273 «Оплата електроенергії» в сумі 25000,00 грн. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 455 «Про перерозподіл видатків міського бюджету» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По четвертому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради Наумчик І.В., яка проінформувала присутніх про те, 

що даним рішенням пропонується подати на чергову сесію Корюківської 

міської ради для розгляду проєкт Міської програми роботи з обдарованою 

молоддю на 2022-2024 роки. Загальний обсяг фінансування по Програмі 

становить 621,00 тис.грн. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 456 «Про Міську програму роботи з обдарованою 

молоддю на 2022-2024 роки» приймається одноголосно /додається/. 

 

По п’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради Наумчик І.В., яка проінформувала присутніх про те, 

що даним рішенням пропонується подати на чергову сесію Корюківської 

міської ради для розгляду проєкт Програми освітніх та культурно-мистецьких 

заходів на 2022-2024 роки. Загальний обсяг фінансування по Програмі 

становить 2,5 млн.грн. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 457 «Про Програму освітніх та культурно-мистецьких 

заходів на 2022-2024 роки» 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 даним рішенням пропонується внести зміни до рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 07 жовтня 2021 року № 472 «Про 

початок опалювального сезону 2021-2022 років», а саме пункт 1 рішення 

викласти в новій редакції: «1. Встановити терміном початку опалювального 

сезону 2021 - 2022 років для підприємств, установ, організацій та закладів (в 

тому числі неприбуткових), що належать до комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади, житлових будинків з 

централізованим опаленням та інших споживачів на території Корюківської 

міської територіальної громади 08 год. 00 хв. 08 жовтня 2021 року». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 458 «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету щодо опалювального сезону» 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 на підставі рішення 

Корюківського районного суду Чернігівської області від 07.09.2021 року № 

736/956/21, Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області від 

02.09.2021 року № 742/2911/21, даним рішенням пропонується скасувати 

статуси дітей, позбавлених батьківського піклування. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 459 «Про скасування статусів дітей, позбавлених 

батьківського піклування» 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 на підставі рішення 

Корюківського районного суду Чернігівської області від 07.09.2021 року № 

736/956/21, даним рішенням пропонується припинити функціонування 

прийомної сім’ї. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 460 «Про припинення функціонування прийомної 

сім’ї» 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 відповідно до рішення 

Комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Корюківської 

міської ради, що оформлене відповідним Протоколом від 21.10.2021 року № 29, 

з метою соціального захисту малолітнього, даним рішенням пропонується 

направити дитину, позбавлену батьківського піклування, до комунального 



закладу «Старобасанська гімназія» Чернігівської обласної ради строком на 

2021-2022 навчальний рік. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 461 «Про направлення дитини, позбавленої 

батьківського піклування, до державного закладу» 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 заяву ФОП Прядко О.В. від 

19.10.2021 року та звіти про оцінку майна комунальної власності Корюківської 

міської територіальної громади, даним рішенням пропонується 1) затвердити 

звіт про оцінку майна: нежитлових приміщень площею 26,18 кв.м. в 

одноповерховій нежитловій будівлі, що знаходиться за адресою: Чернігівська 

обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 83а, виконаний суб’єктом оціночної 

діяльності Приватне підприємство «Десна-Експерт-М». Згідно звіту ринкова 

вартість майна для цілей оренди станом на 30.09.2021 року становить 62 177,50 

грн (шістдесят дві тисячі сто сімдесят сім гривень 50 копійок) без врахування 

ПДВ; 2) затвердити звіт про оцінку майна:  нежитлових приміщень площею 

608,9 кв.м. адмінбудівлі та приміщень гаражів площею 301,9 кв.м., що 

знаходяться за адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Вокзальна, 24, 

виконаний суб’єктом оціночної діяльності Приватне підприємство «Десна-

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

11.10.2021 року становить 1 678 341,23 грн (один мільйон шістсот сімдесят 

вісім тисяч триста сорок одна гривня 23 копійки) без врахування ПДВ. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 462 «Про затвердження звіту про оцінку майна» 

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 звернення АТ 

«Укртелеком» від 21.07.2021 року № 277-ВИХ-СG-74Е000-2021, заяву КНП 

«Чернігівська обласна лікарня» від 30.07.2021 року № 3-04/1986, клопотання 

КНП «Корюківська ЦРЛ» від 30.09.2021 року № 03-05/706, даним рішенням 

пропонується: 1) достроково за згодою сторін розірвати договір оренди 

нерухомого майна від 01.10.2019 року № 99, укладеного з Акціонерним 

товариством «Укртелеком», на оренду приміщення площею 38,0 кв.м. в 

одноповерховій нежитловій будівлі, за адресою: вул. Центральна, буд. 19, 

с. Перелюб, Корюківський район, Чернігівська область; 2) достроково за 

згодою сторін розірвати договір оренди нерухомого майна від 01.01.2009 року 

№ 2 укладеного з Головним управлінням Пенсійного фонду України в 

Чернігівській області, на оренду приміщення гаражу площею 42,0 кв.м. в 



будівлі гаражів, що знаходиться за адресою: вул. Вокзальна, 24, м. Корюківка, 

Чернігівської області: 3) продовжити дію договору оренди нерухомого майна 

від 14.01.2016 року б/н, укладеного з Комунальним некомерційним 

підприємством «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради, на 

оренду приміщення, загальною площею 292,8 кв.м. на третьому поверсі 

п’ятиповерхової нежитлової будівлі стаціонару корпусу КНП «Корюківська 

ЦРЛ», що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 101, м. Корюківка, 

Чернігівської області, терміном на 3 роки з орендною платою згідно договору.  

ВИРІШИЛИ: рішення № 463 «Про оренду майна міської комунальної 

власності» 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 лист КП «Убідьське» від 

21.10.2021 року № 302, заяву ФОП Дейнека А.М. від 26.10.2021 року, з метою 

ефективного використання майна міської комунальної власності Корюківської 

міської територіальної громади, даним рішенням пропонується: 1) передати в 

оренду на аукціоні майно комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади, а саме приміщення площею 36,0 кв.м. в 

одноповерховій адмінбудівлі, що знаходиться за адресою: вул. Зарічна, буд. 31, 

с. Олександрівка, Корюківський район, Чернігівська область; 2) надати дозвіл 

Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради на 

передачу в оренду на аукціоні майно комунальної власності Корюківської 

міської територіальної громади, а саме нежитлове приміщення площею 25,05 

кв.м. в адмінбудівлі, що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, буд. 87, м. 

Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область; 3) включити дані 

об’єкти оренди до Переліку І типу об’єктів оренди, що підлягають передачі в 

оренду на аукціоні. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 464 «Про передачу в оренду на аукціоні майна міської 

комунальної власності» приймається одноголосно /додається/. 

 

По тринадцятому 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 акт про технічний стан 

майна міської комунальної власності від 12.10.2021 року, що складений 

постійно діючою комісією з питань обстеження стану будівель, споруд, 

інженерних комунікацій та об’єктів благоустрою міської комунальної 

власності, даним рішенням пропонується затвердити акт про технічний стан 

нерухомого майна міської комунальної власності від 12 жовтня 2021 року, а 

саме приміщення початкової школи, за адресою: вул. 1 Травня, 17А, 

с. Лупасове, Корюківський район, Чернігівська область. 



ВИРІШИЛИ: рішення № 465 «Про затвердження акту обстеження технічного 

стану нерухомого майна міської комунальної власності» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По чотирнадцятому 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 у зв’язку з припиненням в результаті 

реорганізації Білошицько-Слобідської, Охрамієвицької, Перелюбської, 

Прибинської, Рибинської та Шишківської сільських рад, враховуючи 

відсутність умов у будівлі Корюківської міської ради для належного і тривалого 

зберігання документів (справ) з кадрових питань (особові справи) та 

розпорядчих документів сільських голів, відповідно Правил організації 

діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах 

місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, що 

затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 року № 

1000/5, даним рішенням пропонується передати документи (справи) з кадрових 

питань (особові справи) та розпорядчі документи сільських голів Білошицько-

Слобідської, Охрамієвицької, Перелюбської, Прибинської, Рибинської та 

Шишківської сільських рад, що були припинені в результаті реорганізації, на 

зберігання до «Трудового архіву» Корюківської міської ради. Відповідальність 

за виконання даного рішення покладається на відповідних старост 

Корюківської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 466 «Про передачу справ до «Трудового архіву» 

Корюківської міської ради» приймається одноголосно /додається/. 

 

По п’ятнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

про те, що розглянувши клопотання КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги «Корюківський центр сімейної медицини», враховуючи рішення 

виконавчого комітету Корюківської міської ради від 08.10.2021 року № 437 

«Про внесення змін до фінансового плану», даним рішенням пропонується 

прийняти до відома звіт про виконання фінансового плану за ІІ квартал 2021 

року Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-

санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської 

міської ради. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 467 «Про звіт про виконання фінансового плану 

комунального підприємства Корюківської міської ради» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По шістнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 



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

про те, що розглянувши клопотання КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги «Корюківський центр сімейної медицини», даним рішенням 

пропонується: 1) затвердити з 23 жовтня 2021 року по 31 жовтня 2021 року 

включно штатний розпис Комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної 

медицини» Корюківської міської ради; пункт 5 рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 16.06.2021 року № 264 «Про затвердження 

штатних розписів», вважати таким, що втратив чинність з 23.10.2021 року; 2) 

затвердити з 01 листопада 2021 року штатний розпис Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

«Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 468 «Про затвердження штатних розписів» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По сімнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що з метою реєстрації пасік, що розташовані на території 

Корюківської міської територіальної громади Корюківського району 

Чернігівської області, даним рішенням пропонується: 1) затвердити Порядок 

реєстрації пасік та видачі довідки про реєстрацію пасіки на території 

Корюківської міської територіальної громади; 2) визначити відділ (центр) 

надання адміністративних послуг виконавчого апарату міської ради 

відповідальним за організацію та ведення реєстрації пасік на території 

Корюківської міської територіальної громади. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 469 «Про затвердження Порядку реєстрації пасік та 

видачі довідки про реєстрацію пасіки» приймається одноголосно /додається/. 

 

По вісімнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши клопотання Центру надання соціальних 

послуг Корюківської міської ради від 07.10.2021 року № 01-06/277, відповідно 

до наказів Міністерства соціальної політики України «Про затвердження 

Державного стандарту соціальної послуги натуральної допомоги» від 

25.03.2021 року № 147, «Про затвердження Змін до Державного стандарту 

догляду вдома» від 16.06.2021 року № 335, даним рішенням пропонується 

погодити перелік заходів, що становлять зміст соціальної послуги та 

орієнтовний час для їх виконання відділом соціального обслуговування Центру 

надання соціальних послуг Корюківської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 470 «Про погодження заходів, що становлять зміст 

соціальної послуги» приймається одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятнадцятому питанню порядку денного 



СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши клопотання КНП «Корюківська центральна 

районна лікарня», Служби у справах дітей Корюківської міської ради, даним 

рішенням пропонується поставити на квартирний облік: 1) Удовенка Іллю 

Михайловичу, 30.07.1996 р.н., черга загальна; 2) Бубенець Ольгу Василівну, 

13.09.1977 р.н., черга загальна: 3) Оселедця Олександра Миколайович, 

22.09.2005 р.н., дитину-сироту, черга позачергова. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 471 «Про квартирний облік» 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 подання заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Бикова О.М. щодо преміювання директора 

комунальної установи Корюківський міський молодіжний центр «КУБ» 

Корюківської міської ради, даним рішенням пропонується преміювати 

Онищука Володимира Леонідовича за жовтень 2021 року у розмірі 50 % 

посадового окладу. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 472 «Про преміювання» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По двадцять першому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальника 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 Всеукраїнського дня 

працівників культури та майстрів народного мистецтва, за сумлінну працю та 

вагомий внесок у розвиток галузі культури нагородити відповідних громадян 

Почесною грамотою Корюківської міської ради з виплатою матеріальної 

допомоги у розмірі 300,00 грн (триста гривень 00 копійок) кожному. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 473 «Про нагородження Почесною грамотою 

Корюківської міської ради» приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять другому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальника Відділу архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства Корюківської міської ради – головний архітектор 

Лихотинська Л.А., яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши 

звернення Креса Д.В. про видачу будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки, даним рішенням пропонується затвердити будівельний паспорт 



забудови земельної ділянки – «Будівельний паспорт «Нове будівництво 

житлового будинку, господарських будівель по вул. Сонячна, 9 в м. Корюківка 

Чернігівської області». Власник земельної ділянки - Крес Дмитро 

В’ячеславович (3549601030), документ, що підтверджує право власності - 

рішення Корюківської міської ради, від 08.07.2021 року № 33-7/VIIІ; 

кадастровий номер 7422410100:01:002:1993 (площа ділянки - 0.1 га)». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 474 «Про затвердження будівельного паспорту 

забудови земельної ділянки» приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять третьому 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 Комунальному підприємству 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на підключення до 

централізованої мережі водопостачання житлових будинків по вул. 

Червонохутірська, буд. 24 кв. 4, м. Корюківка, власник – Швець Лариса 

Леонідівна, та дозвіл на проведення земляних робіт. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 475 «Про надання дозволу на підключення до 

централізованої мережі водопостачання» приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять четвертому 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 № 476 «Про надання допомоги на поховання» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять п’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши звернення депутатів Корюківської міської 

ради восьмого скликання та громадян, даним рішенням пропонується надати 

громадянам допомогу на лікування нехронічних захворювань. 

Також даним рішенням  пропонується відмовити Машовець Н.В. та Мізецькаій 

Г.С. у надані разової матеріальну допомогу у зв’язку з невідповідністю поданих 

документів вимогам Положенню про порядок та умови надання громадянам 

разової адресної матеріальної допомоги. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 477 «Про надання разової матеріальної допомоги» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять шостому 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 

матеріали щодо проведення робіт по переведенню житла громадян 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 заявникам разову матеріальну допомогу у 

розмірі 20 000,00 тис. кожному. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 478 «Про надання матеріальної допомоги у зв’язку з 

модернізацією систем по теплопостачанню» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ  



 

Засідання виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 26.10.2021 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 
Гончаренко Ірина 

Василівна 

староста Брецького старостинського 

округу 

5 
Григор’єв Ігор 

Олександрович 

староста Наумівського старостинського 

округу 

6 Єгунова Алла Іванівна 
староста Домашлинського 

старостинського округу 

7 Козел Володимир Іванович 
староста Забарівського старостинського 

округу 

8 
Кравченко Олена 

Василівна 

староста Сядринського старостинського 

округу 

9 
Кучеренко Леонід 

Анатолійович 

староста Тютюнницького 

старостинського округу 

10 
Лісений Віктор 

Миколайович 

староста Савинківського 

старостинського округу 

11 Мисник Віктор Дмитрович 
староста Охрамієвицького 

старостинського округу 

12 
Пилипенко Раїса 

Григорівна 

староста Хотіївського старостинського 

округу 

13 
Помаз Геннадій 

Олексійович 

староста Рибинського старостинського 

округу 

14 Редін Антон Леонідович 
староста Олександрівкого 

старостинськго округу 

15 
Рябець Петро 

Олександрович 

староста Прибинського старостинського 

округу 

16 Циклаурі Юрій Муссович 
староста Перелюбського 

старостинського округу 



17 
Юденко Наталія 

Миколаївна 

староста Рейментарівського 

старостинського округу 

18 Барсук Олена Іванівна 
начальник фінансового відділу 

Корюківської міської ради 

19 
Кожема Оксана 

Миколаївна 

начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності - головний бухгалтер 

виконавчого апарату міської ради 

20 Кривда Тетяна Федорівна 
директор комунального підприємства 

«Рампа» Корюківської міської ради 

21 Кукуюк Оксана Леонідівна 

начальник відділу економіки, 

транспорту, інвестицій та туризму 

виконавчого апарату міської ради 

22 Лимаренко Ніна Петрівна 
начальник загального відділу 

виконавчого апарату міської ради 

23 
Наумчик Ірина 

Володимирівна 

начальник відділу освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради 

24 Одерій Олена Арсентіївна 
начальник Служби у справах дітей 

Корюківської міської ради 

25 Рачек Анатолій Євгенович пенсіонер 

26 
Селюк Анатолій 

Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради 

27 Скиба Тетяна Віталіївна 

начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого 

апарату міської ради 

28 
Шумський Віктор 

Леонтійович 

завідувач інформаційно-аналітичним 

відділом Корюківської центральної 

районної лікарні 

 

 

Міський голова                                                                       Ратан АХМЕДОВ 

 


