
П Р О Т О К О Л   № 32 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 08 грудня 2021 року 

Час: 10.00 год. - 10.45 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                           

08 грудня 2021 року з’явилися 29 членів (список додається). 

Запрошені:  

Головний спеціаліст юридичного відділу - державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Бабич Вікторія Сергіївна. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Про іншу субвенцію з обласного бюджету. (545) 

2. Про внесення змін до міських програм. (546) 

3. 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». (547) 

4. Про Програму відшкодування втрат підприємств, зумовлених різницею 

між розмірами економічно обґрунтованих та застосованих тарифів на послуги з 

постачання теплової енергії для потреб населення міста Корюківка в 

опалювальному періоді 2021 – 2022 років. (548) 

5. Про Програму запобігання та протидії домашньому насильству на 

території Корюківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки. (549) 

6. Про надання дозволу на обробку інформації на типовому робочому 

місці Користувача ІТС ЄДР. (550) 

7. Про бюджет Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік 

(код бюджету 25507000000). (551) 

8. Про План (Програму) соціально – економічного та культурного 

розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. (552) 

9. Про оренду майна міської комунальної власності. (553) 

10. Про погодження проектної документації. (554) 

11. Про передачу в оренду на аукціоні майна міської комунальної 

власності. (555) 



12. Про продовження договору оренди майна міської комунальної 

власності за результатами проведення аукціону. (556) 

13. Про виведення з прийомної сім’ї особи з числа дітей, позбавлених 

батьківського піклування. (557) 

14. Про призначення відповідального за збереженням житлового 

приміщення, право на користування яким мають діти. (558) 

15. Про квартирний облік. (559) 

16. Про надання статусу службового житла та видачу ордеру. (560) 

17. Про деякі питання соціального захисту населення. (561) 

18. Про затвердження фінансових планів комунальних підприємств на 

2022 рік. (562) 

19. Про затвердження середньої вартості ритуальних послуг. (563) 

20. Про утворення комісії. (564) 

21. Про надання допомоги на поховання. (565) 

22. Про привітання з нагоди ювілею. (566) 

23. Про перерозподіл видатків міського бюджету. (567) 

24. Про використання службового автомобіля міської ради, встановлення 

лімітів, норм витрат палива і мастильних матеріалів. (568)  

25. Про погодження калькуляції вартості послуги. (569) 

 

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 30.11.2021 року № 71 «Про виділення коштів» 

міському бюджету виділена інша субвенція з обласного бюджету на виконання 

доручень виборців депутатами обласної ради в сумі 42000,00 грн (ККД 

41053900), тому даним рішенням пропонується спрямувати кошти іншої 

субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами 

обласної ради за пропозицією депутата Чернігівської обласної ради Левицького 

Олександра Сергійовича в сумі 42000,00 грн, а саме: 1) на придбання 

гімнастичних матів для танцювального колективу «Ремікс» Корюківського 

міського будинку культури в сумі 14000,00 грн; 2) на матеріальне заохочення за 

зайняті призові місця учнями Корюківської ДЮСШ Корюківської міської ради 

у змаганнях з футболу та легкої атлетики в сумі 14000,00 грн; 3) на матеріальне 

заохочення за зайняті призові місця учнями Корюківського ЦДТЮТ 

Корюківської міської ради у змаганнях з боксу та тхеквондо в сумі 14000,00 

грн. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 545 «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 наступних міських програм: Програма охорони 

навколишнього природного середовища Корюківської міської ради на 2021-

2025 роки, Міська програма розвитку житлово-комунального господарства та 

благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради на 2019-2024 роки, 

Програма підтримки та розвитку «Трудового архіву» у Корюківській міській 

раді на 2020-2022 роки, Програма підтримки розвитку вторинної медичної 

допомоги на території Корюківської міської територіальної громади на 2020-

2022 роки, Програма розвитку та фінансової підтримки Корюківської міського 

молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської ради, Програма розвитку, 

фінансової підтримки та поповнення статутних фондів комунальних 

підприємств Корюківської міської ради на 2020-2022 роки. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 546 «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 внести зміни до рішення другої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/VIII «Про міський бюджет 

на 2021 рік», а саме: доходи міського бюджету у сумі 246 169 795,40 гривень, в 

тому числі доходи загального фонду міського бюджету 235 418 795,40 гривень 

та доходи спеціального фонду міського бюджету 10 751 000 гривень; видатки 

міського бюджету у сумі 271 719 759,84 гривень, в тому числі видатки 

загального фонду міського бюджету 220 538 826,84 гривень та видатки 

спеціального фонду  міського бюджету 51 180 753 гривень, повернення 

кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі 38 700 гривень, 

надання кредитів з міського бюджету у сумі 200 700 гривень у тому числі 

надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 162 000 гривень та 

надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету - 38 700 гривень, 

профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 32 240 713 гривень, 

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 32 240 713 гривень, 

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 10 000 

гривень, що становить 0,005 відсотка видатків загального фонду міського 

бюджету. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 547 «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 четвертому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

про те, що даним рішенням пропонується погодити проєкт Програми 



відшкодування втрат підприємств, зумовлених різницею між розмірами 

економічно обґрунтованих та застосованих тарифів на послуги з постачання 

теплової енергії для потреб населення міста Корюківка в опалювальному 

періоді 2021 – 2022 років, основною метою якої є забезпечення можливості 

відшкодування втрат теплогенеруючих підприємств та стабільного 

проходження опалювального періоду 2021 – 2022 років. Обсяг фінансування на 

час дії програми: 4707,0 тис.грн 

ВИРІШИЛИ: рішення № 548 «Про Програму відшкодування втрат 

підприємств, зумовлених різницею між розмірами економічно обґрунтованих 

та застосованих тарифів на послуги з постачання теплової енергії для потреб 

населення міста Корюківка в опалювальному періоді 2021 – 2022 років» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По п’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

про те, що даним рішенням пропонується погодити проєкт Програми 

запобігання та протидії домашньому насильству на території Корюківської 

міської територіальної громади на 2022-2026 роки, основною метою якої є 

створення дієвого механізму запобігання та протидії домашньому насильству і 

насильству та ознакою статі; підвищення ефективності виявлення осіб, які 

вчиняють такі злочини або сприяють їх вчиненню; активізація та залучення 

мешканців громади до попередження та раннього виявлення випадків 

домашнього насильства, забезпечення надання допомоги жертвам домашнього 

насильства, особам, які перебувають у кризовій ситуації. Обсяг фінансування 

на час дії програми: 600,00 тис.грн. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 549 «Про Програму запобігання та протидії 

домашньому насильству на території Корюківської міської територіальної 

громади на 2022-2026 роки» приймається одноголосно /додається/. 

 

По шостому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що з метою забезпечення виконання функцій посадовими 

особами згідно з встановленими повноваженнями на типовому робочому місці 

Користувача ІТС ЄДР, даним рішенням пропонується надати дозвіл на обробку 

інформації на типовому робочому місці користувача інформаційно-

телекомунікаційної системи Єдиного державного реєстру (далі- Користувача 

ІТС ЄДР) № 101460101 посадовим особам відповідно до Поіменного списку 

осіб, яким дозволено обробляти інформацію на типовому робочому місці 

Користувача ІТС ЄДР, визначеного відповідним рішенням виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 30.11.2021 року № 529. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 550 «Про надання дозволу на обробку інформації на 

типовому робочому місці Користувача ІТС ЄДР» приймається одноголосно 

/додається/. 

 



По сьомому 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 погодити наступний проєкт бюджету Корюківської міської 

територіальної громади: об’єм доходної частини міського бюджету на 2022 рік 

планується в обсязі 253637,4тис.грн., в т.ч.: обсяг загального фонду – 

243624,5тис.грн; обсяг спеціального фонду – 10012,9тис.грн (екологічний 

податок – 265,0т.грн, продаж землі 700,0т.грн, власні надходження – 

9047,9т.грн). Власні доходи міського бюджету складають 181700,0тис.грн 

(+13,3% до очікуваного виконання 2021 року). Найбільшу питому вагу займає 

ПДФО (118,9млн.грн або 65,0%, далі місцеві податки 40,2млн(22%): податок на 

майно, єдиний податок). Заплановані наступні трансферти: освітня субвенція – 

61725,9тис.грн. (+404,2т.грн. до 2021року); субвенція з обласного бюджету на 

чорнобильські медикаменти 198,6тис.грн. Видаткова частина міського бюджету 

складає 254004,5тис.грн, в.т.ч.:  по загальному фонду – 240328,6тис.грн, по 

спеціальному фонду – 13675,9тис.грн. Плануємо наступні видатки: видатки 

загального фонду міського бюджету на освіту  становлять 138499,8тис.грн., з 

них за рахунок освітньої субвенції 61725,9тис.грн, за рахунок власних 

надходжень 76773,9тис.грн. На утримання 6 ДНЗ (2 міських та 4 сільських) 

плануються кошти в сумі 26769,0тис.грн: заробітна плата – 18793,2тис.грн; 

енергоносії - 5250,5тис.грн; продукти харчування – 985,2тис.грн; інші поточні 

потреби  - 1142,1тис.грн; на ремонт харчоблоку у ДНЗ Веселка – 500,0т.грн. 

Для забезпечення функціонування ЗОШ за рахунок власних коштів міського 

бюджету виділяється 33554,3тис.грн: заробітна плата обслуговуючого 

персоналу 15433,0тис.грн; енергоносії – 10901,3тис.грн; продукти харчування – 

1200,0тис.грн; поточні видатки – 6020тис.грн. (ПММ, ремонти, курсова 

підготовка та інше). Для функціонування в літній період пришкільних таборів 

плануються кошти в сумі 415,8тис.грн. Планується оздоровити 660 дітей. 

Також плануємо придбати 50 путівок для оздоровлення дітей на 600тис.грн. 

Плануються кошти в сумі 360,0тис.грн на придбання комп’ютерного класу для 

Наумівської ЗОШ та 200,0тис.грн для придбання котла для Олександрівської 

ЗОШ. Для функціонування Корюківського центру дитячої та юнацької 

творчості заплановано 4735,8тис.грн: зарплата – 3306,0тис.грн; енергоносії – 

711,4тис.грн; інші поточні видатки 718,4т.грн. На утримання школи мистецтв – 

6044,1тис.грн: зарплата – 5000,0тис.грн; енергоносії – 661,5тис.грн; інші 

поточні видатки 382,6тис.грн. На утримання інших установ освіти (ц/б, 

госпгрупа, метод) заплановано 6550,5тис.грн: зарплата 5490,0тис.грн; 

енергоносії –212,4 тис.грн; інші видатки – 848,1тис.грн. На проведення заходів 

по освіті передбачено 366,0тис.грн. На проведення заходів по культурі 

передбачено 613,0тис.грн. На утримання публічної бібліотеки  2660,6тис.грн: 

зарплата – 1708,0тис.грн; енерноносії – 417,3тис.грн; інші видатки – 

435,3тис.грн; поповнення бібліотечного фонду 100,0тис.грн. Утримання 

історичного музею планується 1276,8тис.грн: зарплата – 780тис.грн; 

енергоносії – 110,6тис.грн; інші видатки – 386,2тис.грн, в тому числі послуги з 

ремонту та оформлення 4 зали 275,0т.грн. Видатки на будинки культури та 



клубні заклади плануються в сумі 8495,1тис.грн: заплата  6413,5тис.грн; 

енергоносії – 1293,2тис.грн; інші видатки – 788,4т.грн. На проведення 

спортивних заходів планується – 338,0тис.грн. ДЮСШ плануємо – 

2294,0тис.грн: заробітна плата – 1970,0тис.грн; проведення змагань – 

150,0тис.грн; поточні потреби 173,7тис. (спортінвентар, кубки, медалі та інше). 

На підтримку ЦПМСД – 1750,0тис.грн: заробітна плата ФП – 440,0т.грн; 

медикаменти – 550,0тис.грн (туберкулін, наркотичні засоби); енергоносії – 

752,0тис.грн; інші поточні видатки – 8,0тис.грн. На фінансування КНП 

«Корюківська ЦРЛ» спрямовуємо кошти в сумі 8838,0тис.грн: енергоносії – 

8578,0тис.грн; навчання студентів – 90,0тис.грн; пільгові рецепти – 

170,0тис.грн. Планується придбати відеоколоноскоп в рамках співфінансування 

по програмі DOBRE частина міського бюджету складає 1300,0тис.грн. На 

утримання міської ради та двох самостійних відділів планується виділити  

26292,5.грн: зарплата – 23166,6тис.грн; енергоносії – 1127,5тис.грн; інші 

видатки – 1998,3тис.грн. На підтримку молодіжного центру «КУБ» планується 

1110,6тис.грн (зарплата 719,9тис.грн, енергоносії 214,1тис.грн, поточні потреби 

та проведення заходів 176,6тис.грн). На підтримку ветеранських організацій 

виділяється 390,0тис.грн. На утримання «Трудового архіву» планується – 

275,3тис.грн. Для фінансування ЦНСП спрямовується 13344,7тис.грн: заробітна 

плата 12322,0тис.грн; енергоносії 440,7тис.грн; інші видатки - 419,0тис.грн. На 

надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян – 350тис.грн. На 

надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, 

які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 

планується 210,0тис.грн. На підтримку комунальних підприємств плануються 

кошти в сумі 15422,5тис.грн: КП «Благоустрій» -9479,9тис.грн; КП 

«Корюківкаводоканал» - 2660,0тис.грн; КП «Убідьське» -2615,6тис.грн; КП 

«ЖЕК» - 667,0тис.грн. На проведення робіт з благоустрою території громади 

видатки складають 6914,2грн. На підтримку ОСББ – 164,8тис.грн. На 

відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні 

послуги, що затверджувались чи погоджувались рішенням місцевого органу 

виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно 

обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання) – 4650,0тис.грн. На 

коригування ПКД по об’єкту «Енергетична реновація (капітальний ремонт) 

будівлі опорного закладу охорони здоров’я КНП «Корюківська ЦРЛ» 

Корюківської міської ради планується спрямувати 700,0тис.грн. 

Передбачаються видатки на проведення робіт по поточному ремонту та 

утриманню доріг – 3000,0тис.грн. З метою забезпечення перевезення населення 

в міських маршрутах плануються кошти в сумі 300,0тис.грн. На виконання 

програми «Забезпечення малочисельних населених пунктів предметами першої 

необхідності» планується 30,0тис.грн. Кошти в сумі 199,9тис.грн плануються 

на оплату робіт із землеустрою (грошова оцінка землі, проекти землеустрою, 

експертна оцінка землі та оплата послуг по підготовці землі до продажу на 

торгах). На виготовлення містобудівної документації (генплан та детальний 

план території) – 199,6ти.грн. На внески в статутні фонди комунальних 

підприємств 722,0тис.грн (Благоустрій – 672,0т.грн, Корюківкаводоканал 



50,0тис.грн). На попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій 

передбачено 349,0тис.грн. На нагородження почесними грамотами міської ради 

– 122,0тис.грн. На кредитування сільських забудовників фонд «Власний дім» - 

180,0тис.грн. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 551 «Про бюджет Корюківської міської 

територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 25507000000)» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По восьмому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму 

виконавчого апарату міської ради Кукуюк О.Л. яка проінформувала присутніх 

про те, що даним рішенням пропонується погодити проєкт Плану (Програму) 

соціально – економічного та культурного розвитку Корюківської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки та подати його на розгляд чергової 

сесії Корюківської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 552 «Про План (Програму) соціально – економічного 

та культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2022-

2024 роки» приймається одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Т.В., яка проінформувала присутніх 

про те, що розглянувши клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ» від 29.11.2021 

року № 03-05/1002, даним рішенням пропонується погодити Комунальному 

некомерційному підприємству «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради дострокове розірвання договору оренди нерухомого 

майна, що належить до міської комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади від 16.04.2021 року б/н, укладеного з Фізичною особою 

– підприємцем Гаврюшем Михайлом Євгенійовичем, на оренду нежитлового 

приміщення (одна кімната), загальною площею 34,0 кв.м., розташоване на 

першому поверсі триповерхової цегляної будівлі поліклініки КНП 

«Корюківська ЦРЛ, за адресою: вул. Шевченка, буд. 101, м. Корюківка, 

Чернігівської області, за згодою сторін. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 553 «Про оренду майна міської комунальної 

власності» приймається одноголосно /додається/. 

 

По десятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Т.В., яка проінформувала присутніх 

про те, що розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» від 02.12.2021 

року  № 213, робочий проєкт «Модернізація мережі стільникового зв’язку 

стандарту DCS-1800/LTE-1800/UMTS-2100. Базова станція KIE CHN KO3 за 

адресою: Чернігівська обл., Корюківський район, м. Корюківка, вул. Зої 



Космодем’янської, водонапірна башта ПрАТ «ВФ Україна»», на виконання 

рішення дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання 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 Товариством 

з обмеженою відповідальністю «МКМ СЕРВІС ЛТД» робочий проєкт 

«Модернізація мережі стільникового зв’язку стандарту DCS-1800/LTE-

1800/UMTS-2100. Базова станція KIE CHN KO3 за адресою: Чернігівська обл., 

Корюківський район, м.Корюківка, вул. Зої Космодем’янської, водонапірна 

башта ПрАТ «ВФ Україна». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 554 «Про погодження проектної документації» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По одинадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Т.В., яка проінформувала присутніх 

про те, що розглянувши клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ» від 30.11.2021              

№ 03-05/10144, даним рішенням пропонується погодити Комунальному 

некомерційному підприємству «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради передачу в оренду на аукціоні майна міської 

комунальної власності - частини приміщення загальною площею 34,0 кв.м., 

одна кімната на І поверсі поліклінічного відділення, в нежитловій будівлі – 

корпус КНП «Корюківська ЦРЛ», що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 

буд. 101, м. Корюківка, Чернігівської області (надалі – Об’єкти оренди) для 

розміщення закладу харчування, їдальні, буфету, кафе, які не здійснюють 

продажу товарів підакцизної групи 

ВИРІШИЛИ: рішення № 555 «Про передачу в оренду на аукціоні майна міської 

комунальної власності» приймається одноголосно /додається/. 

 

По дванадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Т.В., яка проінформувала присутніх 

про те, що розглянувши заяву ФОП Прядко О.В. від 23.11.2021 року, даним 

рішенням пропонується провести аукціон, за результатами якого може бути 

продовжено договір оренди майна міської комунальної власності від 17.05.2013 

року № 4, відповідно до якого в користування на умовах оренди передається 

приміщення загальною площею 26,18 кв.м. в одноповерховій нежитлової 

будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 83а, м. Корюківка, 

Корюківський район, Чернігівська область, або укладений з новим орендарем. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 556 «Про продовження договору оренди майна 

міської комунальної власності за результатами проведення аукціону» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

 



По тринадцятому 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 поданих заяв 

та у зв’язку з навчанням особи на повному державному забезпеченні, даним 

рішенням пропонується припинити перебування особи з числа дітей, 

позбавлених батьківського піклування, в прийомній сім’ї. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 557 «Про виведення з прийомної сім’ї особи з числа 

дітей, позбавлених батьківського піклування» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По чотирнадцятому 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 закріпити за малолітніми дітьми-сиротами та неповнолітньою 

дитиною житловий будинок, що належав їх покійній матері. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 558 «Про призначення відповідального за 

збереженням житлового приміщення, право на користування яким мають діти» 

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 клопотання Служби у справах дітей 

Корюківської міської ради, даним рішенням пропонується поставити на 

квартирний облік Довгушу Руслана Ігоровича, 15.11.2005 р.н., дитину, 

позбавленого батьківського піклування, черга – позачергова; Рябову Людмилу 

Андріївну, 12.11.2005 р.н., дитину-сироту, черга – позачергова. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 559 «Про квартирний облік» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По шістнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальника юридичного відділу – державного реєстратора 

виконавчого апарату міської ради Ващенко І.О., який проінформував присутніх 

про те, що розглянувши клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ», даним рішенням 

пропонується видати ордер на службову трикімнатну квартиру № 4 в будинку 

№ 39 по вул. Дудка в місті Корюківка лікарю ортопеду-травматологу 

Комунального некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна 

лікарня» Корюківської міської ради Удовенку Іллі Михайловичу, 1996 р.н. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 560 «Про надання статусу службового житла та 

видачу ордеру» приймається одноголосно /додається/. 

 

По сімнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 



ВИСТУПИЛИ: начальника юридичного відділу – державного реєстратора 

виконавчого апарату міської ради Ващенко І.О., який проінформував присутніх 

про те, що з метою належного рівня соціального захисту населення 

Корюківської міської територіальної громади, відповідно до Порядку подання 

та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, що 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 року № 

859, даним рішенням пропонується визначити виконавчий комітет 

Корюківської міської ради уповноваженим органом в розумінні пункту 3 

Порядку, уповноважити Корюківського міського голову Ахмедова Ратана 

Ратановича здійснити прийняття від управління соціального захисту населення 

Корюківської районної державної адміністрації особових справ фізичних осіб, 

які надають соціальні послуги (у тому числі електронних), за виключенням тих, 

які закінчуються у 2021 році,  

ВИРІШИЛИ: рішення № 561 «Про деякі питання соціального захисту 

населення» приймається одноголосно /додається/. 

 

По вісімнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

про те, що даним рішенням пропонується затвердити фінансові плани 

комунальних підприємств міської ради на 2022 рік – Корюківська ЖЕК та КП 

«Убідьське». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 562 «Про затвердження фінансових планів 

комунальних підприємств на 2022 рік» приймається одноголосно/додається/. 

 

По дев’ятнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

про те, що розглянувши лист управління соціального захисту населення 

Корюківської РДА від 18.11.2021 року № 01-22/6592, враховуючи Програму 

відшкодування витрат з поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій, 

постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок 

війни, у Чернігівській області на 2021-2025 роки, що затверджена рішенням 

п’ятої сесії Чернігівської обласної ради восьмого скликання від 03.08.2021 року 

№ 8-5/VIII, даним рішенням пропонується затвердити середню ціну на 

ритуальні послуги на території Корюківської міської територіальної громади 

для компенсації витрат на поховання даних категорій населення громади. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 563 «Про затвердження середньої вартості ритуальних 

послуг» приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

про те, що з метою проведення інвентаризації земель лісогосподарського 

призначення на території Корюківської міської територіальної громади, 



враховуючи п. 24 розділі X «Перехідні положення» Земельного кодексу 

України, даним рішенням пропонується утворити відповідну комісію. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 564 «Про утворення комісії» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По двадцять першому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши звернення Снітка Я.М. та додані до нього 

документи, даним рішенням пропонується надати допомогу на поховання. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 565 «Про надання допомоги на поховання» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять другому 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 

клопотання Корюківської районної організації ветеранів даним рішенням 

пропонується з нагоди ювілейного дня народження вручити вітальну листівку з 

виплатою матеріальної допомоги у розмірі 500 грн кожному. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 566 «Про привітання з нагоди ювілею» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По двадцять 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 зменшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету 

по КПКВКМБ 0117322 «Будівництво медичних установ та закладів» по КЕКВ 

3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 

46000,00 грн по об’єкту «Капітальний ремонт приймально-діагностичного 

відділення КНП «Корюківська ЦРЛ» за адресою: м. Корюківка, вул. Шевченка, 

101, Чернігівської обл.»; збільшити призначення по загальному фонду міського 

бюджету по КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» в сумі 46000,00 грн для оплати транспортних послуг 

по доставці благодійного рідкого кисню; залишок нерозподілених коштів, 

виділених згідно рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

21.09.2021 року № 400 «Про перерозподіл видатків міського бюджету» на 

КПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» по КЕКВ 

3220 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 

130 000,00 грн спрямувати на придбання системи рентгенівської діагностичної 

С-подібної (цифрова система рентгеноскопічного типу С-дуга); економію 

коштів на придбання мамографу в сумі 10000,00 грн та на придбання систем 

моніторингу фізіологічних показників в сумі 2900,00 грн спрямувати на 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n1913


придбання системи рентгенівської діагностичної С-подібної (цифрова система 

рентгеноскопічного типу С-дуга). 

ВИРІШИЛИ: рішення № 567 «Про перерозподіл видатків міського бюджету» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять четвертому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого апарату міської ради Кожеми О.М., яка проінформувала присутніх 

про те, що даним рішенням пропонується внести зміни в рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 13 листопада 2018 року № 423 «Про 

використання службового автомобіля міської ради, встановлення лімітів, норм 

витрат палива і мастильних матеріалів» доповнивши пункт 7 даного рішення 

текстом наступного змісту: «та на підставі розрахунків комісії, створеної для 

встановлення норми витрати палива для службового автомобіля Renault 

LODGY, та відповідного Акта розрахунку витрати палива від 07.12.2021 року 

встановити норму витрати палива на 100 км. пробігу для легкового автомобіля 

Renault LODGY (державний номер СВ 85-46 ЕС) 5,8 л. на 100 км. пробігу». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 568 «Про використання службового автомобіля 

міської ради, встановлення лімітів, норм витрат палива і мастильних 

матеріалів» приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять п’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

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

рішенням пропонується погодити Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Будівельник» калькуляції вартості експлуатації 1 години екскаватора-

навантажувача JCB 3CX, автомобіля КАМАЗ 5511 та 55102 для надання послуг 

Корюківській міській рад. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 569 «Про погодження калькуляції вартості послуги» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ  



 

СПИСОК ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

на засіданні 08 грудня 2021 року 

   

1 Ахмедов Ратан Ратанович міський голова 

2 Плющ Анастасія Вікторівна секретар міської ради 

3 Савченко Олександр 

Миколайович 

Перший заступник міського голови 

4 Аполон Юрій Андрійович староста Будянського старостинського 

округу 

5 Гончаренко Ірина Василівна староста Брецького старостинського округу 

6 Григор’єв Ігор 

Олександрович 

староста Наумівського старостинського 

округу 

7 Єгунова Алла Іванівна староста Домашлинського старостинського 

округу 

8 Козел Володимир Іванович староста Забарівського старостинського 

округу 

9 Кравченко Олена Василівна староста Сядринського старостинського 

округу 

10 Кучеренко Леонід 

Анатолійович 

староста Тютюнницького старостинського 

округу 

11 Лісений Віктор 

Миколайович 

староста Савинківського старостинського 

округу 

12 Мисник Віктор Дмитрович староста Охрамієвицького старостинського 

округу 

13 Пилипенко Раїса Григорівна староста Хотіївського старостинського 

округу 

14 Помаз Геннадій 

Олексійович 

староста Рибинського старостинського 

округу 

15 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 Ващенко Іван 

Олександрович 

начальник юридичного відділу – державний 

реєстратор виконавчого апарату міської 

ради 

20 Галущенко Сергій 

Володимирович 

заступник начальника комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради 



21 Кожема Оксана Миколаївна начальник відділу бухгалтерського обліку 

та звітності - головний бухгалтер 

виконавчого апарату міської ради 

22 Кривда Тетяна Федорівна директор комунального підприємства 

«Рампа» Корюківської міської ради 

23 Кукуюк Оксана Леонідівна начальник відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму виконавчого апарату 

міської ради 

24 Лимаренко Ніна Петрівна начальник загального відділу виконавчого 

апарату міської ради 

25 Наумчик Ірина 

Володимирівна 

начальник відділу освіти, культури, молоді 

та спорту міської ради 

26 Одерій Олена Арсентіївна начальник Служби у справах дітей 

Корюківської міської ради 

27 Рачек Анатолій Євгенович пенсіонер 

28 Скиба Тетяна Віталіївна начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату 

міської ради 

29 Шумський Віктор 

Леонтійович 

завідувач інформаційно-аналітичним 

відділом Корюківської центральної 

районної лікарні 

 

 

Міський голова                                                                       Ратан АХМЕДОВ 


