
П Р О Т О К О Л   № 31 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 30 листопада 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                           

30 листопада 2021 року з’явилися 29 членів (список додається). 

Запрошені:  

Головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

Начальник відділу надання адміністративних послуг виконавчого апарату 

міської ради Олійник Світлана Олександрівна. 

Головний спеціаліст юридичного відділу - державний реєстратор Бабич 

Вікторія Сергіївна. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Про іншу субвенцію з бюджету Сновської міської територіальної 

громади. (517) 

2. Про перерозподіл видатків міського бюджету. (518) 

3. Про затвердження умов передачі в оренду на аукціоні майна міської 

комунальної власності. (519) 

4. Про погодження на розміщення телекомунікаційного обладнання ТОВ 

«лайфселл». (520) 

5. Про затвердження звіту про оцінку майна. (521) 

6. Про створення пунктів збору. (522) 

7. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною, позбавленої 

батьківського піклування, та призначення опікуна. (523) 

8. Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав. (524) 

9. Про втрату чинності деяких рішень виконавчого комітету міської. (525) 

10. Про створення КСЗІ типового робочого місця Користувача ІТС ЄДР. 

(526) 

11. Про створення служби захисту інформації. (527) 



12. Про призначення комісії щодо проведення обстеження середовищ 

функціонування та категоріювання приміщення Користувача ІТС ЄДР. (528) 

13. Про затвердження Поіменного списку осіб, яким дозволено обробляти 

інформацію на типовому робочому місці Користувача ІТС ЄДР. (529) 

14. Про призначення комісії для проведення попередніх випробувань 

комплексної системи захисту інформації. (530) 

15. Про затвердження комплекту документації для створення КСЗІ 

типового робочого місця Користувача ІТС ЄДР. (531) 

16. Про знесення зелених насаджень. (532) 

17. Про надання дозволу на списання безнадійної дебіторської 

заборгованості. (533) 

18. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

водопостачання. (534) 

19. Про затвердження планових витрат на поточні ремонти об’єктів 

водопостачання та водовідведення. (535) 

20. Про погодження річних планів ліцензованої діяльності з 

централізованих водопостачання та водовідведення. (536) 

21. Про затвердження структури та штатних розписів. (537) 

22. Про затвердження фінансових планів комунальних підприємств на 

2022 рік. (538) 

23. Про встановлення батьківської плати за харчування учнів закладів 

загальної середньої освіти та затвердження категорій, вартості харчування 

учнів 1-11 класів, які харчуються за кошти міського бюджету. (539) 

24. Про звільнення батьків, або осіб, які їх замінюють від плати за 

харчування дітей пільгових категорій у закладах загальної середньої освіти 

Корюківської міської ради. (540) 

25. Про затвердження розміру батьківської плати за харчування дітей та 

встановлення вартості одного дітодня харчування дітей у закладах дошкільної 

освіти Корюківської міської рад. (541) 

26. Про звільнення батьків або осіб, що їх заміняють, від плати за 

харчування дітей пільгових категорій у закладах дошкільної освіти 

Корюківської міської ради. (542) 

27. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради. 

(543) 

28. Про привітання з нагоди ювілею. (544) 

 

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 рішення сесії 

дванадцятої сесії Сновської міської ради восьмого скликання від 26.11.2021 

року № 13-12/VIII «Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 



24.12.2020 року № 26-2/VIII «Про бюджет Сновської міської територіальної 

громади на 2021 рік»» бюджету Корюківської міської територіальної громади 

виділена інша субвенція з бюджету Сновської міської територіальної громади в 

сумі 20000,00 грн (ККД 41053900), тому даним рішенням пропонується 

спрямувати кошти іншої субвенції з бюджету Сновської міської територіальної 

громади в сумі 20000,00 грн на придбання медикаментів, що не входять до 

Національного переліку, для лікування хворих на COVID-19 жителів даної 

громади в Комунальному некомерційному підприємстві «Корюківська 

центральна районна лікарня» Корюківської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 517 «Про іншу субвенцію з бюджету Сновської 

міської територіальної громади» 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, а саме по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених 

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

30000,00грн. та по КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» по 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 19990,00 грн; - по 

спеціальному фонду міського бюджету по КПКВКМБ 0117310 «Будівництво 

об’єктів житлово-комунального господарства» по КЕКВ 3132 «Капітальний 

ремонт інших об’єктів» в сумі 12300,00 грн; 2) збільшити призначення: - по 

загальному фонду міського бюджету по КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у 

сфері державного управління» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» в сумі 49990,00 грн; - по спеціальному фонду міського 

бюджету по КПКВКМБ 0113124 «Створення та забезпечення діяльності 

спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього 

насильства та/або за ознакою статі» по КЕКВ 3142 «Реконструкція та 

реставрація інших об’єктів» в сумі 12300,00 грн. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 518 «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 враховуючи рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 28.10.2021 року № 464 «Про передачу в 

оренду на аукціоні майна міської комунальної власності», відповідно до Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна», постанови Кабінету 

Міністрів України від 03.06.2020 року № 483 «Деякі питання оренди 

державного та комунального майна», даним рішенням пропонується затвердити 

умови та текст інформаційного повідомлення передачі в оренду на аукціоні 



приміщення площею 36,0 кв.м. в одноповерховій адмінбудівлі, що знаходиться 

за адресою: вул. Зарічна, буд. 31, с. Олександрівка, Корюківський район, 

Чернігівська область. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 519 «Про затвердження умов передачі в оренду на 

аукціоні майна міської комунальної власності» 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 клопотання ТОВ 

«лайфселл» від 10.11.2021 року № СН3911/01, даним рішенням пропонується 

погодити Товариству з обмеженою відповідальністю «лайфселл» розміщення 

базової станції СН3911 мобільного зв’язку на димарі котельні Охрамієвицького 

будинку культури за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, село 

Охрамієвичі, вулиця Шевченка, будинок 71 (далі – Об’єкт доступу), що є 

комунальною власністю Корюківської міської територіальної громади і 

перебуває на балансі Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 520 «Про погодження на розміщення 

телекомунікаційного обладнання ТОВ «лайфселл»» 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 звіти про оцінку майна, даним рішенням 

пропонується6 1) затвердити звіт про оцінку майна: частини нежитлової будівлі  

(адмінбудівлі) загальною площею 186,75 кв.м., що перебуває на балансі 

Корюківської міської ради та знаходиться за адресою: Чернігівська область, 

Корюківський район, с. Олександрівка, вул. Зарічна, буд. 31, виконаний 

суб’єктом оціночної діяльності - Приватне підприємство «Десна-Експерт-М». 

Згідно звіту ринкова вартість майна для цілей бухгалтерського обліку, станом 

на 17.11.2021 року, становить 156 870,00 грн (сто п’ятдесят шість тисяч 

вісімсот сімдесят гривень 00 копійок) без врахування ПДВ; 2) затвердити звіт 

про оцінку майна: приміщення нежитлової будівлі  загальною площею 106,8 

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

м. Корюківка, вул. Вокзальна, буд. 9, виконаний суб’єктом оціночної діяльності 

- Товариство з обмеженою відповідальністю  «Експертна компанія «ІТЕО». 

Згідно звіту ринкова вартість майна для цілей оренди, станом на 12.10.2021 

року, становить 198 248,00 грн (сто дев’яносто вісім тисяч двісті сорок вісім 

гривень 00 копійок) без врахування ПДВ. 



ВИРІШИЛИ: рішення № 521 «Про затвердження звіту про оцінку майна» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По шостому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу – державний реєстратор 

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

про те, що з метою створення необхідних умов для своєчасного проведення 

мобілізації та забезпечення потреб держави в особливий період, відповідно до 

розпорядження Корюківської районної державної адміністрації від 12.08.2021 

року № 257 «Про організацію мобілізаційної підготовки та забезпечення 

проведення мобілізації на території Корюківського району», вимог законів 

України «Про оборону України», «Про правовий режим воєнного стану», «Про 

військовий обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію», даним рішенням пропонується утворити на базі старостинських 

округів Корюківської міської ради пункти збору, які утримувати в 

законсервованому стані та в постійній готовності до роботи, затвердити їх 

організаційну структур та склад, а також вирішити організаційні питання 

діяльності пунктів. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 522 «Про створення пунктів збору» 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 призначити їй 

опікуна.  

ВИРІШИЛИ: рішення № 523 «Про встановлення опіки над малолітньою 

дитиною, позбавленої батьківського піклування, 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 даним рішенням 

пропонується затвердити висновок про доцільність позбавлення батьківських 

прав жительки Охрамієвицького старостинського округу Корюківського 

району Чернігівської області, відносно її малолітньої доньки. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 524 «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 відділу надання адміністративних послуг 

виконавчого апарату міської ради Олійник С.О., яка проінформувала присутніх 

про те, що у зв’язку з службовою необхідністю, даним рішенням пропонується 

визнати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету міської 

ради від 05.08.2021 року № 340 «Про створення КСЗІ типового робочого місця 

Користувача ІТС ЄДР» та № 341 «Про призначення комісії щодо проведення 

обстеження середовищ функціонування та категоріювання приміщення 

Користувача ІТС ЄДР». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 525 «Про втрату чинності деяких рішень виконавчого 

комітету міської» приймається одноголосно /додається/. 

 

По десятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник відділу надання адміністративних послуг 

виконавчого апарату міської ради Олійник С.О., яка проінформувала присутніх 

про те, що з метою виконання вимог Закону України «Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах», Положення про технічний захист 

інформації, що затверджене Указом Президента України від 27.09.1999 року                

№ 1229, даним рішенням пропонується: 1) створити комплексну систему 

захисту інформації (далі – КСЗІ) типового робочого місця користувача 

інформаційно-телекомунікаційної системи Єдиного державного реєстру 

транспортних засобів (далі – типового робочого місця Користувача ІТС ЄДР) в 

Корюківській міській раді: відповідно до умов організаційно – технічного 

рішення на КСЗІ Користувач ІТС ЄДР зареєстрованого в Адміністрації 

Держспецзв’язку 29.10.2020 року за № 1187, умови розгортання якого 

визначено в документі «40109173.468244.149.М1.Типове робоче місце 

Користувача інформаційно-телекомунікаційної системи Єдиного державного 

реєстру транспортних засобів. Комплексна система захисту інформації. 

Методика розгортання та підключення до ІТС ЄДР»; - у складі типового 

робочого місця Користувача ІТС ЄДР інв. № 101460101, що розміщений в 

приміщені відділу (центру) надання адміністративних послуг виконавчого 

апарату Корюківської міської ради за адресою: м. Корюківка, вул. Вокзальна, 9, 

кімната №8; 2) призначити оператора комп’ютерного набору загального відділу 

виконавчого апарату міської ради Шемета Ігора Миколайовича відповідальним 

за організацію роботи зі створення типового робочого місця користувача ІТС 

ЄДР. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 526 «Про створення КСЗІ типового робочого місця 

Користувача ІТС ЄДР» приймається одноголосно /додається/. 

 

По одинадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник відділу надання адміністративних послуг 

виконавчого апарату міської ради Олійник С.О., яка проінформувала присутніх 

про те, що даним рішенням пропонується для захисту інформації типового 

робочого місця користувача інформаційно-телекомунікаційної системи 



Єдиного державного реєстру створити службу захисту інформації; затвердити 

та ввести в дію Положення про службу захисту інформації, що визначено в 

документі «40109173.468244.149.СЗ.Типове робоче місце Користувача 

інформаційно-телекомунікаційної системи Єдиного державного реєстру 

транспортних засобів. Комплексна система захисту інформації. Положення про 

службу захисту інформації»; призначити оператора комп’ютерного набору 

загального відділу виконавчого апарату міської ради Шемета Ігора 

Миколайовича відповідального за організацію роботи зі створення типового 

робочого місця користувача інформаційно-телекомунікаційної системи 

Єдиного державного реєстру керівником служби захисту інформації – 

адміністратором безпеки. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 527 «Про створення служби захисту інформації» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По дванадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник відділу надання адміністративних послуг 

виконавчого апарату міської ради Олійник С.О., яка проінформувала присутніх 

про те, що для забезпечення підключення до КСЗІ ІТС ЄДР типового робочого 

місця користувача інформаційно-телекомунікаційної системи Єдиного 

державного реєстру (далі - Користувач ІТС ЄДР) за №101460101, що 

розташований у приміщенні відділу (центру) надання адміністративних послуг 

виконавчого апарату міської ради за адресою: м. Корюківка, вул. Вокзальна, 9, 

кімната №8, даним рішенням пропонується призначити комісію щодо 

проведення обстеження середовищ функціонування Користувач ІТС ЄДР; 

комісії в термін з 01 грудня 2021 року по 10 грудня  2021 року провести 

категоріювання приміщення, де розміщене типове робоче місце Користувача 

ІТС ЄДР, скласти Акт категоріювання об’єкта інформаційної діяльності 

типового робочого місця користувача інформаційно-телекомунікаційної 

системи Єдиного державного реєстру транспортних засобів та подати його на 

затвердження, а також в термін з 01 грудня 2021 року по 10 грудня  2021 року 

провести обстеження середовищ функціонування Користувача ІТС ЄДР, 

скласти Акт обстеження середовищ функціонування типового робочого місця 

користувача інформаційно-телекомунікаційної системи Єдиного державного 

реєстру транспортних засобів та подати його на затвердження. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 528 «Про призначення комісії щодо проведення 

обстеження середовищ функціонування та категоріювання приміщення 

Користувача ІТС ЄДР» приймається одноголосно /додається/. 

 

По тринадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник відділу надання адміністративних послуг 

виконавчого апарату міської ради Олійник С.О., яка проінформувала присутніх 

про те, що для забезпечення використання доступу до функцій, що 

реалізуються Центром обробки даних інформаційно-телекомунікаційної 



системи Єдиного державного реєстру транспортних засобів на типовому 

робочому місці користувача інформаційно-телекомунікаційної системи 

Єдиного державного реєстру (далі - Користувач ІТС ЄДР) № 101460101, що 

розташований за адресою: вул. Вокзальна м. Корюківка в приміщенні № 9, 

вищий ступінь обмеження доступу до інформації «конфіденційна інформація», 

даним рішенням пропонується включити до Поіменного списку осіб, яким 

дозволено обробляти інформацію на типовому робочому місці Користувача ІТС 

ЄДР начальника відділу надання адміністративних послуг виконавчого апарату 

міської ради Олійник Світлану Олександрівну. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 529 «Про затвердження Поіменного списку осіб, яким 

дозволено обробляти інформацію на типовому робочому місці Користувача 

ІТС ЄДР» приймається одноголосно /додається/. 

 

По чотирнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник відділу надання адміністративних послуг 

виконавчого апарату міської ради Олійник С.О., яка проінформувала присутніх 

про те, що даним рішенням пропонується для проведення попередніх 

випробувань КСЗІ типового робочого місця Користувача ІТС ЄДР призначити 

комісію; комісії в термін з 01 грудня 2021 року по 31 грудня  2021 року 

провести попередні випробування КСЗІ типового робочого місця Користувача 

ІТС ЄДР відповідно до Методики тестування робочого місця типового 

робочого місця Користувача ІТС ЄДР наведеної в документі 

«40109173.468244.149.М1.Типове робоче місце Користувача інформаційно-

телекомунікаційної системи Єдиного державного реєстру транспортних 

засобів. Комплексна система захисту інформації. Методика розгортання та 

підключення до ІТС ЄДР», за результатами перевірки скласти протокол та 

подати його на затвердження. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 530 «Про призначення комісії для проведення 

попередніх випробувань комплексної системи захисту інформації» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По п’ятнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник відділу надання адміністративних послуг 

виконавчого апарату міської ради Олійник С.О., яка проінформувала присутніх 

про те, що даним рішенням пропонується затвердити комплект документації 

згідно з організаційно-технічним рішенням для типового робочого місця 

Користувача Єдиного державного реєстру транспортних засобів, що має 

Експертний висновок у сфері ТЗІ, зареєстрованого в Адміністрації 

Держспецзв’язку 29.10.2020 року за № 1187, що визначені в документі 

«40109173.468244.149-ЛУ.Типове робоче місце Користувача інформаційно-

телекомунікаційної системи Єдиного державного реєстру транспортних 

засобів. Комплексна система захисту інформації. Аркуш затвердження». 



ВИРІШИЛИ: рішення № 531 «Про затвердження комплекту документації для 

створення КСЗІ типового робочого місця Користувача ІТС ЄДР» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По шістнадцятому 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 Брецького старостинського округу 

Корюківської міської ради та на території м. Корюківка. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 532 «Про знесення зелених насаджень» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По сімнадцятому 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 

розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» від 17.11.2021 року № 199 

щодо надання дозволу на списання безнадійної дебіторської заборгованості за 

надані послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, 

відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська 

заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

08.10.1999 року № 237, Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні», даним рішенням пропонується надати дозвіл 

підприємству на списання такої заборгованості. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 533 «Про надання дозволу на списання безнадійної 

дебіторської заборгованості» приймається одноголосно /додається/. 

 

По вісімнадцятому 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 

розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал», даним рішенням 

пропонується надати дозвіл на підключення житлового будинку по вул. Дудка, 

буд. 47, м. Корюківка, власник – Гіль Владислав Петрович. 

ВИСТУПИЛИ: начальник загального відділу виконавчого апарату міської ради 

– членкиня виконкому Лимаренко Н.П., яка повідомила присутніх, що дане 

рішення стосується її близької мені особи – Гіля Владислава Петровича, то 

відповідно до ст.591 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у 

неї наявний конфлікт інтересів і про те, що участі в голосуванні вона приймати 

не буде. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 534 «Про надання дозволу на підключення до 

централізованої мережі водопостачання» приймається більшістю голосів (за - 

28, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 1) /додається/. 



По дев’ятнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник начальника КП «Корюківкаводоканал» - член 

виконкому Галущенко С.В., який проінформував присутніх про те, що для 

формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 

2022 рік, даним рішенням пропонується затвердити Комунальному 

підприємству «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради Планові 

витрати на поточні ремонти об’єктів водопостачання по на 2022 рік та Планові 

витрати на поточні ремонти об’єктів водовідведення по на 2022 рік. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 535 «Про затвердження планових витрат на поточні 

ремонти об’єктів водопостачання та водовідведення» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По двадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник начальника КП «Корюківкаводоканал» - член 

виконкому Галущенко С.В., який проінформував присутніх про те, що для 

формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 

2022 рік, даним рішенням пропонується затвердити Комунальному 

підприємству «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради Річний план 

ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання на 2022 рік та 

Річний план ліцензованої діяльності з централізованого водовідведення на 2022 

рік. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 536 «Про погодження річних планів ліцензованої 

діяльності з централізованих водопостачання та водовідведення» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По двадцять першому 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 

розглянувши клопотання комунальних підприємств, установ та організацій 

Корюківської міської ради, у зв’язку із збільшенням з 01 грудня 2021 року 

мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, а також у зв’язку із 

вимогами Національної служби здоров’я України до ПМГ 2022 «Стаціонарна 

паліативна медична допомога дорослим та дітям», даним рішенням 

пропонується затвердити нові штатні розписи та погодити Комунальному 

некомерційному підприємству «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради перейменування терапевтичного відділення у 

відділення терапії та паліативної допомоги. 

ВИСТУПИЛИ: заступник начальника КП «Корюківкаводоканал» - член 

виконкому Галущенко С.В., який повідомив присутніх про те що дане рішення 

стосується його особисто, то відповідно до ст.591 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» у нього наявний конфлікт інтересів і про те, що 

участі в голосуванні він приймати не буде.  



ВИСТУПИЛИ: начальника КП «Благоустрій» - член виконкому Селюк А.М., 

який повідомив присутніх про те що дане рішення стосується його особисто, то 

відповідно до ст.591 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у 

нього наявний конфлікт інтересів і про те, що участі в голосуванні він 

приймати не буде.  

ВИСТУПИЛИ: начальника КП «РАМПА» - членкиня виконкому Кривда Т.Ф., 

яка повідомила присутніх про те що дане рішення стосується її особисто, то 

відповідно до ст.591 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у 

неї наявний конфлікт інтересів і про те, що участі в голосуванні вона приймати 

не буде.  

ВИРІШИЛИ: рішення № 537 «Про затвердження структури та штатних 

розписів» приймається більшістю голосів (за - 26, проти - 0, утримався - 0, не 

голосував - 3) /додається/. 

 

По двадцять другому 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 – КП «Благоустрій» та КП 

«РАМПА». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 538 «Про затвердження фінансових планів 

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

 

По двадцять третьому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Відділу освіту, культури, молоді та спорту 

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

що даним рішенням пропонується затвердити розмір плати за харчування учнів 

закладів загальної середньої освіти та затвердити категорії, вартості харчування 

учнів 1-11 класів, які харчуються за кошти міського бюджету. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 539 «Про встановлення батьківської плати за 

харчування учнів закладів загальної середньої освіти та затвердження 

категорій, вартості харчування учнів 1-11 класів, які харчуються за кошти 

міського бюджету» приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять четвертому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Відділу освіту, культури, молоді та спорту 

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

що даним рішенням пропонується звільнити батьків або осіб, які їх замінюють, 

від плати за харчування у закладах загальної середньої освіти Корюківської 

міської ради певних пільгових категорій. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 540 «Про звільнення батьків, або осіб, які їх 

замінюють від плати за харчування дітей пільгових категорій у закладах 



загальної середньої освіти Корюківської міської ради» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По двадцять п’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Відділу освіту, культури, молоді та спорту 

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

що даним рішенням пропонується затвердити розмір батьківської плати за 

харчування дітей та встановлення вартості одного дітодня харчування дітей у 

закладах дошкільної освіти Корюківської міської рад. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 541 «Про затвердження розміру батьківської плати за 

харчування дітей та встановлення вартості одного дітодня харчування дітей у 

закладах дошкільної освіти Корюківської міської рад» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По двадцять шостому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Відділу освіту, культури, молоді та спорту 

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

що даним рішенням пропонується звільнити батьків або осіб, що їх заміняють, 

від плати за харчування дітей пільгових категорій у закладах дошкільної освіти 

Корюківської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 542 «Про звільнення батьків або осіб, що їх 

заміняють, від плати за харчування дітей пільгових категорій у закладах 

дошкільної освіти Корюківської міської ради» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По двадцять сьомому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник загального відділу виконавчого апарату міської ради 

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

подання Корюківської районної організації ветеранів, юридичного відділу 

виконавчого апарату міської ради, керуючись Положенням про відзнаки 

Корюківської міської ради, що затверджене рішенням двадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018 року, даним 

рішенням пропонується з нагоди Дня працівників суду та з нагоди Дня 

вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

нагородити відповідних громадян Почесною грамотою Корюківської міської 

ради з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300 грн кожному. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 543 «Про нагородження Почесною грамотою 

Корюківської міської ради» приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять восьмому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 



ВИСТУПИЛИ: начальник загального відділу виконавчого апарату міської ради 

Лимаренко Н.П., яка проінформувала присутніх про те, що клопотання 

Корюківської районної організації ветеранів, керуючись Положенням про 

відзнаки Корюківської міської ради, що затверджене рішенням двадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018 року, даним 

рішенням пропонується з нагоди ювілейного дня народження вручити вітальну 

листівку з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 500 грн (п’ятсот гривень 

00 копійок): Корюці Вірі Пантеліївні – жительці м. Корюківка (16.12.1931 р.н.); 

Лагай Варварі Кузьмівні – жительці с. Домашлин (29.12.1931 р.н.). 

ВИРІШИЛИ: рішення № 544 «Про привітання з нагоди ювілею» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ  



 

СПИСОК ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

на засіданні 30 листопада 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 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 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 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 Селюк Анатолій 

Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради 

29 Шумський Віктор 

Леонтійович 

завідувач інформаційно-аналітичним 

відділом Корюківської центральної 

районної лікарні 

 

 

Міський голова                                                                       Ратан АХМЕДОВ 


