
П Р О Т О К О Л   № 33 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 16 грудня 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                           

16 грудня 2021 року з’явилися 25 членів (список додається). 

Запрошені:  

Головний спеціаліст юридичного відділу - державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Бабич Вікторія Сергіївна. 

Начальник Відділу архітектури, містобудування та житлово-комунального 

господарства Корюківської міської ради – головний архітектор Лихотинська 

Лілія Анатоліївна. 

Головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про надання дозволу на відкриття спеціального рахунку. (570) 

2. Про приватизацію об’єкта малої приватизації - нежитлова будівля 

(громадський будинок), що розташований за адресою: Чернігівська область, 

Корюківський район, с. Прибинь, вулиця Слави, будинок 3, шляхом викупу. 

(571) 

3. Про затвердження протоколів про результати електронних аукціонів 

про оренду комунального майна. (572) 

4. Про передачу в оренду на аукціоні майна міської комунальної 

власності. (573) 

5. Про переведення квартири з житлового в нежитловий фонд. (574) 

6. Про впорядкування адресного господарства. (575) 

7. Про надання разової матеріальної допомоги. (576) 

8. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради. 

(577) 

9. Про затвердження Календарного плану заходів Корюківської міської 

ради на 2022 рік. (578) 



10. Про затвердження рішення місцевої комісії. (579) 

11. Про встановлення опіки над малолітніми дітьми, позбавленими 

батьківського піклування, та призначення опікуна. (580) 

12. Про погодження проєктної документації. (581) 

13. Про затвердження штатного розпису. (582) 

 

По першому 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 заяву 

Федченка Ю.С. від 13.12.2021 року, керуючись вимогами постанови Кабінету 

Міністрів України від 26.05.2021 року № 615 «Про деякі питання забезпечення 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

житлом та підтримки малих групових будинків», даним рішенням 

пропонується надати дозвіл Федченку Юрію Сергійовичу на відкриття 

спеціального рахунку для зарахування коштів грошової компенсації для 

придбання житлового приміщення за рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно – ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житом дітей – сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 570 «Про надання дозволу на відкриття спеціального 

рахунку» приймається одноголосно /додається/. 

 

По другому 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 про результати 

електронного аукціону № UA-PS-2021-11-24-000027-1, сформований 12.12.2021 

року о 19:42:11 Товариством з обмеженою відповідальністю 

«ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА», даним рішенням пропонується приватизувати об’єкт 

малої приватизації – нежитлова будівля (громадський будинок), що 

розташований за адресою: Чернігівська обл., Корюківський р-н., с. Прибинь, 

вулиця Слави, будинок 3, шляхом викупу покупцем – фізичною особою 

Мисником Віталієм Миколайовичем, ідентифікаційний номер 3077120898, 

який єдиний подав заяву на участь в аукціоні з продажу об’єкта, за 

запропонованою ним ціною – 50 000,00 грн (п’ятдесят тисяч гривень 00 

копійок). 

ВИРІШИЛИ: рішення № 571 «Про приватизацію об’єкта малої приватизації - 

нежитлова будівля (громадський будинок), що розташований за адресою: 

Чернігівська область, Корюківський район, с. Прибинь, вулиця Слави, будинок 

3, шляхом викупу» 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 протокол про результати 

електронного аукціону № LLE001-UA-20211117-08221, сформований 

06.12.2021 року та наданий Товариством з обмеженою відповідальністю 

«Українська Універсальна Біржа», даним рішенням пропонується затвердити 

протокол про результати електронного аукціону № LLE001-UA-20211117-

08221 сформований оператором електронного майданчика – Товариством з 

обмеженою відповідальністю «Українська Універсальна Біржа» 06.12.2021 

року об 20:00:04 з оренди приміщення площею 122,7 кв.м. на другому поверсі 

двоповерхової нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 

буд. 66Г, с. Наумівка, Корюківський район, Чернігівська область, з орендною 

платою на місяць – 450,00 грн (чотириста п’ятдесят гривень 00 копійок). 

ВИРІШИЛИ: рішення № 572 «Про затвердження протоколів про результати 

електронних аукціонів про оренду комунального майна» 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 лист КП 

«Корюківкаводоканал» від 07.12.2021 року № 215, КНП «Корюківська ЦРЛ» 

від 07.12.2021 року № 03-05/1026, з метою ефективного використання майна 

міської комунальної власності Корюківської міської територіальної громади, 

даним рішенням пропонується: 1) надати дозвіл Комунальному підприємству 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на передачу в оренду на 

аукціоні іншого окремого індивідуально визначеного майна, а саме: установка 

проливна переносна АС-П, застосовується для повірки лічильників води з 

механічним відліковим пристроєм номінальних діаметрів DN10, DN15, DN20, 

балансовою (первісною) вартістю 165733,33 грн, ринковою вартістю 172575,00 

грн; 2) надати дозвіл Комунальному некомерційному підприємству 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради на 

передачу в оренду на аукціоні приміщення загальною площею 15,1 кв.м., одна 

кімната на першому поверсі фізіотерапевтичного відділення, в п’ятиповерховій 

нежитловій будівлі – корпус КНП «Корюківська ЦРЛ», що знаходиться за 

адресою: вул. Шевченка, буд. 101, м. Корюківка, Чернігівської області. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 573 «Про передачу в оренду на аукціоні майна міської 

комунальної власності» приймається одноголосно /додається/. 

 

По п’ятому 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 на підставі заяви 

власника квартири, даним рішенням пропонується перевести квартиру № 3 по 

вулиці Шевченка, будинок 75 в місті Корюківка, що належить Жоголко Ірині 

Анатоліївні на підставі договору купівлі-продажу квартири від 18.08.2021 року 

№ 4479, з житлового в нежитловий фонд з метою улаштування приміщення з 

окремим входом для провадження підприємницької діяльності (аптека). Всі 

переобладнання здійснювати відповідно до будівельних норма, містобудівної 

документації та правил благоустрою Корюківської міської територіальної 

громади. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 574 «Про переведення квартири з житлового в 

нежитловий фонд» приймається одноголосно /додається/. 

 

По шостому 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 на розглянувши 

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

невідповідності нумерації адрес об’єктів нерухомого майна їх фактичному 

розташуванню на території населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади та з метою упорядкування нумерації об’єктів 

нерухомого майна, а також в зв’язку з об’єднанням та виділенням в натурі 

частки з об’єкту нерухомого майна, даним рішенням пропонується привести у 

відповідність нумерацію об’єктів нерухомого майна заявників. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 575 «Про впорядкування адресного господарства» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По сьомому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що даним розглянувши звернення депутатки Корюківської 

міської ради восьмого скликання Михліної Ю.В., даним рішенням 

пропонується надати разову матеріальну допомогу Кугук Т.І. в сумі 5 000,00 

грн на ліквідацію наслідків пожежі. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 576 «Про надання разової матеріальної допомоги» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По восьмому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник загального відділу у виконавчого апарату міської 

ради Лимаренко Н.П., яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши 

подання філії «Корюківська ТЕС» ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ», відокремленого 

підрозділу Корюківський район електричних мереж АТ 



«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», даним рішенням пропонується з нагоди Дня 

енергетика, за багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм 

нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради з виплатою 

матеріальної допомоги у розмірі 300 грн кожному. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 577 «Про нагородження Почесною грамотою 

Корюківської міської ради» приймається одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник загального відділу у виконавчого апарату міської 

ради Лимаренко Н.П., яка проінформувала присутніх про те, що даним 

рішенням пропонується затвердити Календарний план заходів Корюківської 

міської ради на 2022 рік. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 578 «Про затвердження Календарного плану заходів 

Корюківської міської ради на 2022 рік» приймається одноголосно /додається/. 

 

По десятому 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 враховуючи Протокол 

№ 2 засідання регіональної комісії для формування пропозиції щодо розподілу 

у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 

будівельно – ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих 

групових будинків та забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа від 02.12.2021 року, Протоколом № 3 

засідання місцевої комісії для формування пропозиції щодо розподілу у 2020 

році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 

будівельно – ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих 

групових будинків та забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа від 14.12.2021 року, керуючись 

постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 року № 615 «Про деякі 

питання забезпечення дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків», 

даним рішенням пропонується: 1) затвердити рішення місцевої комісії для 

формування пропозиції щодо розподілу у 2021 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно – ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування від 14.12.2021 року, оформлене Протоколом № 3; 2) відділу 

бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської ради 

здійснити перерахунок коштів державної субвенції у сумі 450 988,00 грн 

(чотириста п’ятдесят тисяч дев’ятсот вісімдесят вісім гривень 00 коп.) на 



спеціальний рахунок за реквізитами, зазначеними у відповідному договорі 

щодо відкриття такого на ім’я Федченка Юрія Сергійовича у відповідності до 

вимог чинного законодавства. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 579 «Про затвердження рішення місцевої комісії» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По одинадцятому 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 заяву 

жительки громади, даним рішенням пропонується встановити опіку над 

малолітніми дітьми та призначити їм опікуна. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 580 «Про встановлення опіки над малолітніми дітьми, 

позбавленими батьківського піклування, та призначення опікуна» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По дванадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Л.М., яка 

проінформувала присутніх про те, що розглянувши клопотання звернення ТОВ 

«лайфселл» від 15.12.2021 року № СН3911, робочий проєкт «Мережа оператора 

ТОВ «лайфселл» для надання послуг мобільного зв’язку стандарту CSM 

900/GSM 1800/IMT – 2000(UMTS)/LTE. Нове будівництво базової станції 

СН3911 за адресою: Чернігівська обл., Корюківський район, с. Охрамієвичі, 

вул. Шевченка, 71», виконаний ТОВ «ЕЙГЄР», лист ВОКМСТАС 

Корюківської міської ради від 15.12.2021 року № 01-12/752, на виконання 

рішення дев’ятої сесії Корюківської міської ради від 10.12.2021 року №12-

10/VIII «Про надання доступу до елементів інфраструктури об’єктів 

нерухомого майна комунальної власності Корюківської міської територіальної 

громади», даним рішенням пропонується погодити проєктну документацію 

розроблену Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕЙГЄР» щодо 

доступу до об’єкта будівництва, а саме: розміщення телекомунікаційного 

обладнання – базової станції СН3911 на даху нежитлової будівлі за адресою: 

Чернігівська область, Корюківський район, с. Охрамієвичі, вул. Шевченка, буд. 

71, а саме: Робочий проєкт «Мережа оператора ТОВ «лайфселл» для надання 

послуг мобільного зв’язку стандарту CSM 900/GSM 1800/IMT – 

2000(UMTS)/LTE. Нове будівництво базової станції СН3911 за адресою: 

Чернігівська обл., Корюківський район, с. Охрамієвичі, вул. Шевченка, 71». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 581 «Про погодження проєктної документації» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По тринадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 



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

про те, що розглянувши клопотання Корюківського центру сімейної медицини, 

враховуючи той факт, що проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про 

встановлення гарантій оплати праці медичних та фармацевтичних працівників» 

не прийнято в установленому законом порядку, даним рішенням пропонується 

відмовити у затвердженні з 01 січня 2022 року нового штатного розпису 

Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської 

міської ради; рекомендувати генеральному директору Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

«Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради: 1) 

збалансовано підходити до управління мережею підпорядкованих медичних 

установ (ФАПів, амбулаторій, пунктів здоров’я) для забезпечення доступності 

медичних послуг у сільській місцевості; 2) сформувати та винести на розгляд 

Виконавчого комітету перспективну спроможну мережу Корюківського центру 

сімейної медицини з пропозиціями щодо необхідності фінансування окремих 

підпорядкованих медичних установ (ФАПів, амбулаторій, пунктів здоров’я) з 

міського бюджету. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 582 «Про затвердження штатного розпису» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ  



 

СПИСОК ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

на засіданні 16 грудня 2021 року 

   

1 Ахмедов Ратан Ратанович міський голова 

2 Плющ Анастасія Вікторівна секретар міської ради 

3 Биков Олександр 

Миколайович 

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

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 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 Рябець Петро 

Олександрович 

староста Прибинського старостинського 

округу 

15 Циклаурі Юрій Муссович староста Перелюбського старостинського 

округу 

16 Юденко Наталія 

Миколаївна 

староста Рейментарівського 

старостинського округу 

17 Барсук Олена Іванівна начальник фінансового відділу 

Корюківської міської ради 

18 Кожема Оксана Миколаївна начальник відділу бухгалтерського обліку 

та звітності - головний бухгалтер 

виконавчого апарату міської ради 

19 Кукуюк Оксана Леонідівна начальник відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму виконавчого апарату 

міської ради 

20 Лимаренко Ніна Петрівна начальник загального відділу виконавчого 



апарату міської ради 

21 Наумчик Ірина 

Володимирівна 

начальник відділу освіти, культури, молоді 

та спорту міської ради 

22 Одерій Олена Арсентіївна начальник Служби у справах дітей 

Корюківської міської ради 

23 Рачек Анатолій Євгенович пенсіонер 

24 Скиба Тетяна Віталіївна начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату 

міської ради 

25 Шумський Віктор 

Леонтійович 

завідувач інформаційно-аналітичним 

відділом Корюківської центральної 

районної лікарні 

 

 

Міський голова                                                                       Ратан АХМЕДОВ 


