
ПРОТОКОЛ № 2 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 13 січня 2022 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                           

13 січня 2022 року з’явилися 30 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 помісячний розпис субвенції. (2) 

2. Про встановлення лімітів споживання енергоносіїв на 2022 рік. (3) 

3. Про виявлення та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна. (4) 

4. Про завершення приватизації об’єкта малої приватизації. (5) 

5. Про затвердження штатних розписів. (6) 

6. Про затвердження Плану роботи виконавчого комітету Корюківської 

міської ради на І півріччя 2022 року. (7) 

7. Про припинення опіки над малолітніми дітьми, позбавленими 

батьківського піклування, та звільнення опікуна від виконання обов’язків. (8) 

8. Про влаштування дітей до прийомної сім’ї. (9) 

9. Про встановлення статусу дітей, позбавлених батьківського піклування. 

(10) 

10. Про встановлення опіки-піклування над дітьми, позбавленими 

батьківського піклування, та призначення опікуна-піклувальника. (11) 

11. Про встановлення статусу дитини-сироти. (12) 

12. Про впорядкування адресного господарства. (13) 

13.  Про іншу субвенцію з селищного бюджету. (14) 

 

 



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 враховуючи лист 

Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації від 

06.01.2022 року № 07-20/3 «Про помісячний розпис субвенції», керуючись п. 15 

рішення десятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

10.12.2021 року № 4-10/VIII «Про бюджет Корюківської міської територіальної 

громади на 2022 рік (код бюджету 25507000000)», даним рішенням 

пропонується Затвердити помісячний розпис субвенції з місцевого бюджету на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в розрізі розпорядників. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 2 «Про помісячний розпис субвенції» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По другому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, який проінформував щодо очікуваних обсягів використання 

енергоносіїв бюджетними установами Корюківської міської ради, даним 

рішенням пропонується встановити розпорядникам коштів міського бюджету 

ліміти споживання енергоносіїв на 2022 рік у фізичних обсягах. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 3 «Про встановлення лімітів споживання енергоносіїв 

на 2022 рік» приймається одноголосно/додається/. 

 

По третьому 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 розглянувши протокол № 1 засідання комісії з виявлення, 

обстеження та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна на території 

населених пунктів Корюківської міської територіальної громади, акт 

обстеження нерухомого майна від 20.09.2021 року, даним рішенням 

пропонується затвердити акт обстеження нерухомого майна, складений 

постійно діючою комісією з виявлення, обстеження та взяття на облік 

безхазяйного нерухомого майна на території населених пунктів Корюківської 

міської територіальної громади від 20.09.2021 року та зареєструвати в 

державному реєстрі речових прав на нерухоме майно взяття на облік даного 

безхазяйного нерухомого майна, а також через рік, у разі не виявлення 

власників майна, звернутися до суду щодо передачі його у комунальну 

власність Корюківської міської територіальної громади. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 4 «Про виявлення та взяття на облік безхазяйного 

нерухомого 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 відповідно до Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 

електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 

додаткових умов продажу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 10.05.2018 року № 432 (зі змінами), враховуючи рішення 

виконавчого комітету Корюківської міської ради від 16.12.2021 року № 571 та 

від 24.12.2021 року № 587, протокол про результати електронного аукціону № 

UA-PS-2021-11-24-000027-1 від 12.12.2021 року, сформований оператором 

електронного майданчику ТОВ «ЗАКУПКИ. ПРОМ.УА», договір купівлі-

продажу від 29.12.2021 року та отриману 30.12.2021 року оплату в повному 

обсязі за об’єкт приватизації, даним рішенням пропонується завершити 

приватизацію об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі (громадського 

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

с. Прибинь, вулиця Слави, будинок 3. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 5 «Про завершення приватизації об’єкта малої 

приватизації» приймається одноголосно /додається/. 

 

По п’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що даним рішенням пропонується затвердити з 01.01.2022 

року штатний розпис Фінансового відділу Корюківської міської ради та КНП 

«Корюківський центр сімейної медицини» з 01.04.2022 року. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради - 

членкиня виконавчого комітету Барсук Олена Іванівна, 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 № 6 «Про затвердження штатного розпису» приймається 

більшістю голосів (за - 29, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 1) 

/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 даним рішенням пропонується затвердити План роботи 

виконавчого комітету Корюківської міської ради на І півріччя 2022 року. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7 «Про затвердження Плану роботи виконавчого 

комітету Корюківської міської ради на І півріччя 2022 року» приймається 

одноголосно /додається/. 

 



По сьомому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальника Служби у справах дітей Корюківської міської ради 

Одерій О.А., яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши заяву 

опікуна, даним рішенням пропонується припинити опіку над малолітніми 

дітьми, позбавленими батьківського піклування та звільнити опікуна від 

виконання своїх обов’язків. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 8 «Про припинення опіки над малолітніми дітьми, 

позбавленими батьківського піклування, та звільнення опікуна від виконання 

обов’язків» приймається одноголосно /додається/. 

 

По восьмому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальника Служби у справах дітей Корюківської міської ради 

Одерій О.А., яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши заяву 

прийомних батьків, даним рішенням пропонується влаштувати дітей, 

позбавлених батьківського піклування до прийомної сім’ї. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 9 «Про влаштування дітей до прийомної сім’ї» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальника Служби у справах дітей Корюківської міської ради 

Одерій О.А., яка проінформувала присутніх про те, що на підставі рішення 

Корюківського районного суду Чернігівської області про позбавлення 

батьківських прав, даним рішенням пропонується встановити статус дітей 

позбавлених батьківського піклування малолітнім дітям та неповнолітній 

дитині.  

ВИРІШИЛИ: рішення № 10 «Про встановлення статусу дітей, позбавлених 

батьківського піклування» приймається одноголосно/додається/. 

 

По десятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальника Служби у справах дітей Корюківської міської ради 

Одерій О.А., яка проінформувала присутніх про те, що на підставі заяви 

опікуна-піклувальника, даним рішенням пропонується встановити опіку-

піклування над дітьми, позбавленими батьківського піклування. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 11 «Про встановлення опіки-піклування над дітьми, 

позбавленими батьківського піклування, та призначення опікуна-

піклувальника» приймається одноголосно /додається/. 

 

По одинадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальника Служби у справах дітей Корюківської міської ради 

Одерій О.А., яка проінформувала присутніх про те, що у звязку зі смерті 



другого з батьків неповнолітньої дитини, даним рішенням пропонується 

встановити їй статус дитини-сироти. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 12 «Про встановлення статусу дитини-сироти» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По дванадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Відділу архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства Корюківської міської ради – головний архітектор 

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

звернення Лашка В.І. та додані до нього документи, у зв’язку з наявністю 

невідповідності нумерації адреси об’єкта нерухомого майна його фактичному 

розташуванню та з метою упорядкування нумерації об’єктів нерухомого майна, 

відповідно до Порядку присвоєння, зміни та коригування адрес об’єктам 

нерухомого майна на території Корюківської міської територіальної громади, 

що затверджений рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 09.11.2021 року № 48-9/VIII, даним рішенням пропонується 

змінити адресу об’єкту нерухомого майна – житловому будинку садибного 

типу з господарськими будівлями та спорудами (попередня адреса - Україна, 

Чернігівська область, Корюківський район, село Перелюб, вулиця Крайова, 

будинок 7), власником якого на підставі договору купівлі-продажу від 

28.08.1992 року є Лашко Віктор Іванович, присвоївши адресу: Україна, 

Чернігівська область, Корюківський район, село Перелюб, вулиця Крайова, 

будинок 9. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 13 «Про впорядкування адресного господарства» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По тринадцятому 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 

чотирнадцятої чергової сесії Холминської селищної ради восьмого скликання 

від 24.12.2021 року № 1-4/VIII «Про селищний бюджет на 2022 рік» міському 

бюджету виділена інша субвенція у сумі 34 8940,00 грн. (ККД 41053900). У 

зв’язку з цим, враховуючи договір № 1 від 24.12.2021 року між Холминською 

селищною та Корюківською міською радами, даним рішенням пропонується 

спрямувати кошти іншої субвенції з бюджету Холминської селищної 

територіальної громади в сумі 42825,00 грн на утримання комунальної 

установи «Трудовий архів» Корюківської міської ради та в сумі 306115,00грн. 

на утримання Холминської філії школи мистецтв ім. О.С.Корнієвського. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 14 «Про іншу субвенцію з селищного бюджету» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ  



 

СПИСОК ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

на засіданні 13 січня 2022 року 

   

1 Ахмедов Ратан Ратанович міський голова 

2 Плющ Анастасія Вікторівна секретар міської ради 

3 Савченко Олександр 

Миколайович 

перший заступник міського голови 

4 Биков Олександр 

Миколайович 

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

5 Аполон Юрій Андрійович староста Будянського старостинського 

округу 

6 Гончаренко Ірина 

Василівна 

староста Брецького старостинського округу 

7 Григор’єв Ігор 

Олександрович 

староста Наумівського старостинського 

округу 

8 Єгунова Алла Іванівна староста Домашлинського 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 Редін Антон Леонідович староста Олександрівського 

старостинського округу 

16 Рябець Петро 

Олександрович 

староста Прибинського старостинського 

округу 

17 Циклаурі Юрій Муссович староста Перелюбського старостинського 

округу 

18 Юденко Наталія 

Миколаївна 

староста Рейментарівського 

старостинського округу 

19 Барсук Олена Іванівна начальник Фінансового відділу 

Корюківської міської ради 

20 Ващенко Іван 

Олександрович 

начальник юридичного відділу – 

державний реєстратор виконавчого апарату 

міської ради 



21 Галущенко Сергій 

Володимирович 

заступник начальника Комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради 

22 Кожема Оксана Миколаївна начальник відділу бухгалтерського обліку 

та звітності - головний бухгалтер 

виконавчого апарату міської ради 

23 Кривда Тетяна Федорівна директор Комунального підприємства 

«Рампа» Корюківської міської ради 

24 Кукуюк Оксана Леонідівна начальник відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму виконавчого апарату 

міської ради 

25 Лимаренко Ніна Петрівна начальник загального відділу виконавчого 

апарату міської ради 

26 Наумчик Ірина 

Володимирівна 

начальник Відділу освіти, культури, молоді 

та спорту Корюківської міської ради 

27 Одерій Олена Арсентіївна начальник Служби у справах дітей 

Корюківської міської ради 

28 Рачек Анатолій Євгенович пенсіонер 

29 Скиба Тетяна Віталіївна начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату 

міської ради 

30 Шумський Віктор 

Леонтійович 

завідувач інформаційно-аналітичним 

відділом Корюківської центральної 

районної лікарні 

 

 

Міський голова                                                                       Ратан АХМЕДОВ 


