
ПРОТОКОЛ 

спільного засідання постійних комісій міської ради 

з питань власності, бюджету, соціально- економічного 

та культурного розвитку, 

з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища та 

з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту 

 

Дата: 26 листопада 2021 року 

Час: 15.00 год. - 15.50 год. 

Місце проведення: вул. Бульварна, буд. 6, м. Корюківка, приміщення 

Корюківської міської ради. 

 

Присутні:   Бабич Сергій Володимирович 

Батюк Тетяна Юріївна  

Земляний Олег Васильович  

Колобашкіна Наталія Миколаївна 

Купрієнко Леонід Миколайович 

Левченко Олександр Григорович 

Лещенко Світлана Віталіївна 

Милейко Сергій Олександрович 

Михліна Юлія Василівна 

Наумовець Маргарита Василівна  

Олійник Світлана Олександрівна 

Пінченко Валентина Василівна 

Погребна Валентина Андріївна  

Погребняк Петро Петрович 

Савицький Андрій Олександрович 

Станіславський Максим Ігорович 

Тарасенко Василь Олексійович 

Титенко Ірина Євгенівна 

 

Відсутні:    Абинашний В’ячеслав Іванович  

Карасьов Юрій Валентинович 

Мостович Олег Сергійович  

Науменко Олександр Дмитрович 

Пивовар Сергій Григорович 

Полубень Володимир Володимирович  

Шматок Микола Іванович 

 



Запрошені: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович, секретар міської ради 

Плющ Анастасія Вікторівна, перший заступник міського голови Савченко 

Олександр Миколайович, начальник юридичного відділу-державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович, начальник 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна, начальник Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради Наумчик Ірина Володимирівна, начальник 

Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена Іванівна, начальник 

відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму виконавчого апарату міської 

ради Кукуюк Оксана Леонідівна, начальник загального відділу виконавчого 

апарату міської ради Лимаренко Ніна Петрівна, головний спеціаліст загального 

відділу виконавчого апарату міської ради Рябець Роман Олександрович, 

начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер 

виконавчого апарату міської ради Кожема Оксана Миколаївна. 

Голуб-Примачок Лілія Андріївна – громадська діячка, голова Молодіжної 

ради. 

Барсук Поліна Володимирівна– громадська діячка, заступниця голови 

Молодіжної ради, школярка. 

Онищук Володимир Леонідович – громадський діяч, голова громадської 

організації «Альтернатива». 

Доценко Вікторія Валеріївна – громадська діячка, продавчиня. 

 

 Відповідно до ст. 95 Регламенту роботи Корюківської міської ради восьмого 

скликання, якщо одночасно проводиться спільне засідання двох постійних комісій 

і більше, головувати на засіданні може один із голів постійних комісій (за 

домовленістю) або один із заступників голів комісій, або секретар ради за згодою 

депутатів. 

За спільною пропозицією голів постійних комісій міської ради вести спільне 

засідання доручено секретарю міської ради Плющ Анастасії Вікторівні. 

Пропозиція голів постійних комісій міської ради підтримана одноголосно.  

 

Головуючим на спільному засіданні постійних комісій Плющ Анастасією 

Вікторівною було проінформовано присутніх про те, що необхідність проведення 

даного засідання обумовлена вивченням думки громадськості з приводу 

прийняття стратегічних рішень, що вплинуть на життя громадян Корюківської 

міської територіальної громади та на діяльність Корюківської міської ради. 

 

Головуючим на спільному засіданні постійних комісій Плющ Анастасією 

Вікторівною запропоновано наступний порядок денний, а саме: 

 

Порядок денний: 

 



1. Про бюджет Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік (код 

бюджету 25507000000).  

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олена Іванівна. 

 

2. Про затвердження Стратегії сталого розвитку Корюківської міської 

територіальної громади на 2021-2029 роки. 

Інформує: головний спеціаліст загального відділу виконавчого апарату міської 

ради Рябець Роман Олександрович. 

 

3. Про План (Програму) соціально – економічного та культурного розвитку 

Корюківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 

Інформує: начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму 

виконавчого апарату міської ради Кукуюк Оксана Леонідівна. 

 

4. Про створення Комунального підприємства «Корюківкатеплоенерго» 

Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник юридичного відділу – державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради Ващенко Іван Олександрович. 

 

Вирішили: розглянути запропонований головуючою Плющ А.В. порядок денний 

роботи спільного засідання постійних комісій міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 
Слухали: по першому питанню порядку денного «Про бюджет Корюківської 

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

начальника Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену 

Іванівну, яка проінформувала присутніх, що для розгляду на черговому засіданні 

сесії Корюківської міської ради восьмого скликання буде запропоновано 

наступний проєкт бюджету Корюківської міської територіальної громади: об’єм 

доходної частини міського бюджету на 2022 рік планується в обсязі 253637,4 

тис.грн, в т.ч.: обсяг загального фонду – 243624,5 тис.грн; обсяг спеціального 

фонду – 10012,9 тис.грн (екологічний податок – 265,0 тис.грн, продаж землі 700,0 

тис.грн, власні надходження – 9047,9 тис.грн). Власні доходи міського бюджету 

складають 181700,0 тис.грн (+13,3% до очікуваного виконання 2021 року). 

Найбільшу питому вагу займає ПДФО (118,9 млн.грн або 65,0%, далі місцеві 

податки 40,2 млн.грн (22%): податок на майно, єдиний податок). Заплановані 

наступні трансферти: освітня субвенція – 61725,9 тис.грн (+404,2 тис.грн до 

2021року); субвенція з обласного бюджету на чорнобильські медикаменти 198,6 

тис.грн. Видаткова частина міського бюджету складає 254004,5 тис.грн, в.т.ч.: по 



загальному фонду –  240328,6 тис.грн, по спеціальному фонду – 13675,9 тис.грн. 

Плануємо наступні видатки: видатки загального фонду міського бюджету на 

освіту становлять 138499,8 тис.грн, з них за рахунок освітньої субвенції 61725,9 

тис.грн, за рахунок власних надходжень 76773,9 тис.грн. На утримання 6 ДНЗ (2 

міських та 4 сільських) плануються кошти в сумі 26769,0 тис.грн: заробітна плата 

– 18793,2 тис.грн; енергоносії - 5250,5 тис.грн; продукти харчування – 985,2 

тис.грн; інші поточні потреби - 1142,1 тис.грн; на ремонт харчоблоку у ДНЗ 

Веселка – 500,0 тис.грн. Для забезпечення функціонування ЗОШ за рахунок 

власних коштів міського бюджету виділяється 33554,3 тис.грн: заробітна плата 

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

продукти харчування – 1200,0 тис.грн; поточні видатки – 6020 тис.грн. (ПММ, 

ремонти, курсова підготовка та інше). Для функціонування в літній період 

пришкільних таборів плануються кошти в сумі 415,8 тис.грн. Планується 

оздоровити 660 дітей. 

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

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

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

ЗОШ. Для функціонування Корюківського центру дитячої та юнацької творчості 

заплановано 4735,8тис.грн: зарплата – 3306,0 тис.грн; енергоносії – 711,4 тис.грн; 

інші поточні видатки 718,4 тис.грн. На утримання школи мистецтв – 6044,1 

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

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

заплановано 6550,5 тис.грн: зарплата 5490,0 тис.грн; енергоносії –212,4 тис.грн; 

інші видатки – 848,1 тис.грн. На проведення заходів по освіті передбачено 366,0 

тис.грн. На проведення заходів по культурі передбачено 613,0 тис.грн. На 

утримання публічної бібліотеки 2660,6 тис.грн: зарплата – 1708,0 тис.грн; 

енерноносії – 417,3 тис.грн; інші видатки – 435,3 тис.грн; поповнення 

бібліотечного фонду 100,0 тис.грн. Утримання історичного музею планується 

1276,8 тис.грн: зарплата – 780,0 тис.грн; енергоносії – 110,6 тис.грн; інші видатки 

– 386,2 тис.грн, в тому числі послуги з ремонту та оформлення 4 зали 275,0 

тис.грн. Видатки на будинки культури та клубні заклади плануються в сумі 8495,1 

тис.грн: заплата 6413,5 тис.грн; енергоносії – 1293,2 тис.грн; інші видатки – 788,4 

тис.грн. На проведення спортивних заходів планується – 338,0 тис.грн. ДЮСШ 

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

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

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

медикаменти – 550,0 тис.грн (туберкулін, наркотичні засоби); енергоносії – 752,0 

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

ЦРЛ» спрямовуємо кошти в сумі 8838,0 тис.грн: енергоносії – 8578,0 тис.грн; 



навчання студентів – 90,0 тис.грн; пільгові рецепти – 170,0 тис.грн. Планується 

придбати відеоколоноскоп в рамках співфінансування по програмі DOBRE 

частина міського бюджету складає 1300,0 тис.грн. На утримання міської ради та 

двох самостійних відділів планується виділити 26292,5 тис.грн: зарплата – 23166,6 

тис.грн; енергоносії – 1127,5 тис.грн; інші видатки – 1998,3 тис.грн. На підтримку 

молодіжного центру «КУБ» планується 1110,6 тис.грн (зарплата 719,9 тис.грн, 

енергоносії 214,1 тис.грн, поточні потреби та проведення заходів 176,6 тис.грн). 

На підтримку ветеранських організацій виділяється 390,0 тис.грн. На утримання 

«Трудового архіву» планується – 275,3 тис.грн. Для фінансування ЦНСП 

спрямовується 13344,7 тис.грн: заробітна плата 12322,0 тис.грн; енергоносії 440,7 

тис.грн; інші видатки - 419,0 тис.грн. На надання матеріальної допомоги окремим 

категоріям громадян – 350,0 тис.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 210,0 тис.грн. На підтримку 

комунальних підприємств плануються кошти в сумі 15422,5 тис.грн: КП 

«Благоустрій» - 9479,9 тис.грн; КП «Корюківкаводоканал» - 2660,0 тис.грн; КП 

«Убідьське» - 2615,6 тис.грн; КП «ЖЕК» - 667,0 тис.грн. На проведення робіт з 

благоустрою території громади видатки складають 6914,2 грн. На підтримку 

ОСББ – 164,8 тис.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 обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) – 4650,0 

тис.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 – 3000,0 

тис.грн. З метою забезпечення перевезення населення в міських маршрутах 

плануються кошти в сумі 300,0 тис.грн. На виконання програми «Забезпечення 

малочисельних населених пунктів предметами першої необхідності» планується 

30,0 тис.грн. Кошти в сумі 199,9 тис.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) – 199,6 тис.грн. 

На внески в статутні фонди комунальних підприємств 722,0 тис.грн (Благоустрій – 

672,0 тис.грн, Корюківкаводоканал 50,0 тис.грн). На попередження та ліквідацію 

надзвичайних ситуацій передбачено 349,0 тис.грн. На нагородження почесними 

грамотами міської ради – 122,0 тис.грн. На кредитування сільських забудовників 

фонд «Власний дім» - 180,0 тис.грн. 



Виступили: Онищук Володимир Леонідович – громадський діяч, голова 

громадської організації «Альтернатива», який зауважив, що даним проєктом 

бюджету Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік дійсно 

передбачено достатньо коштів для фінансування закладів культури, музею, також 

для фінансування різних допомог незахищеним верствам населення. Запропонував 

за результатами І кварталу 2022 року, у разі виявлення вільних залишків, 

спрямувати такі кошти на проведення розважальних заходів з залученням дівчат 

та хлопців старшого шкільного віку. Наприклад, під час літніх канікул проводити 

майстер-класи з різних видів танцю з залученням професійних хореографів. 

Виступили: Барсук Поліна Володимирівна – громадська діячка, заступниця 

голови Молодіжної ради, школярка, яка підтримала пропозицію Онищука В.Л. та 

запропонувала у разі виникнення такої необхідності, перелік відповідних заходів 

погодити на спільному засіданні постійних комісій ради з залученням 

громадськості. 

Вирішили:  підтримати пропозиції Онищука В.Л. та Барсук П.В., а саме у разі 

виявлення вільних залишків коштів місцевого бюджету за результатами І кварталу 

2022 року, спрямувати такі кошти на проведення розважальних заходів з 

залученням дівчат та хлопців старшого шкільного віку. Перелік заходів погодити 

на спільному засіданні постійних комісій ради з залученням громадськості. 

Голосували: «за» одноголосно.   

 

Слухали: по другому питанню порядку денного «Про затвердження Стратегії 

сталого розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2021-2029 

роки» головного спеціаліста загального відділу виконавчого апарату міської ради 

Рябця Романа Олександровича, який проінформував присутніх про те, що 

відповідно до Протоколу про співробітництво між Корюківською міською радою 

та Глобал Комьюнітіз, виконавцем Програми «Децентралізація Приносить Кращі 

Результати та Ефективність» (DOBRE) щодо виконання Програми в Україні, що 

затверджений рішенням першої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 02.12.2020 року № 12-1/VIII «Про затвердження Протоколу про 

співробітництво», що для розгляду на черговому засіданні сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання буде запропоновано затвердити Стратегію 

сталого розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2021-2029 роки 

та визнати таким, що втратило чинність рішення п’ятнадцятої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 07 серпня 2018 року «Про затвердження 

Стратегічного плану розвитку Корюківської об’єднаної територіальної громади до 

2025 року». 

Виступили: Голуб-Примачок Лілія Андріївна – громадська діячка, голова 

Молодіжної ради, яка зауважила, що головною метою підготовки, а далі 



впровадження стратегії є визначене баченням забезпечення мешканцям громади 

якомога комфортніших умов життя, праці та відпочинку. Реалізація стратегії 

повинна слугувати місцевій громадськості і відповідно до цього громадськість 

повинна повідомлятись про ключові записи стратегії, оскільки ухвалений 

Корюківською міської радою документ є не тільки «дороговказом» для діяльності 

органу місцевого самоврядування, а й виконувати також інформаційні функції для 

мешканців – вони повинні довідатись з неї, які заходи будуть в перспективі 

наступних років реалізовуватись владою громади і її підрозділами. 

Виступили: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович, який зазначив, що при 

розробці стратегії спільно з експертами Фонду Розвитку Місцевої Демократії 

(ФРМД) - Радославом Шарлеєм і Андрієм Кавунцем та асистенткою Анастасією 

Лановою саме дана мета була визначена як головна, тому стратегія охоплює 

максимальні верстви населення з урахуванням їх гендерної рівності. 

Вирішили:  підтримати запропоновану Стратегію сталого розвитку Корюківської 

міської територіальної громади на 2021-2029 роки. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по третьому питанню порядку денного «Про План (Програму) соціально 

– економічного та культурного розвитку Корюківської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки» начальника відділу економіки, транспорту, інвестицій 

та туризму виконавчого апарату міської ради Кукуюк Оксану Леонідівну, яка 

проінформувала присутніх про те, що для розгляду на черговому засіданні сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання буде запропоновано затвердити 

План (Програму) соціально – економічного та культурного розвитку Корюківської 

міської територіальної громади на 2022-2024 роки. Основною метою Плану є 

загальне підвищення суспільного добробуту населення. План є основою для 

формування та раціонального використання фінансових ресурсів відповідно до 

визначених цілей і завдань соціально-економічного розвитку Корюківської міської 

ради на 2022-2024 роки. 

Виступили: Онищук Володимир Леонідович – громадський діяч, голова 

громадської організації «Альтернатива», який зауважив, що до основних чинників, 

що гальмують соціально – економічний розвиток територіальної громади 

належать: 

-  брак власних коштів підприємств для здійснення інвестування в розвиток; 

- безробіття та наявність тіньової зайнятості населення; 

- незадовільний стан житлово-комунального господарства (зношеність мереж 

теплопостачання та частково водопровідно-каналізаційного господарства); 

- забрудненість берегів рік, ставків побутовими відходами; 

- дисбаланс попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці, високе 

навантаження найнятих громадян на одне вільне робоче місце, що дає можливість 



для відкриття та створення нових фізичних та юридичних осіб у сферах 

виробничої діяльності: 

- залишається низьким рівень фінансування медичної галузі та недостатнє 

кадрове забезпечення  кваліфікованими медичними працівниками); 

- недостатній рівень гуманітарних послуг, необхідність продовження роботи 

щодо подальшого проведення матеріально – технічного забезпечення та 

проведення ремонту міських дошкільних навчальних закладів, надання 

матеріальної допомоги загальноосвітнім закладам, культури і спорту; 

- незадовільна забезпеченість потреб населення в пасажирських перевезеннях. 

Виступили: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович, який зазначив, що 

вирішення цих проблем планується шляхом реалізації основних пріоритетних 

напрямів, завдань та заходів, які передбачені Планом соціально – економічного та 

культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2022-2024 

роки. 

Вирішили: підтримати запропоновану План (Програму) соціально – економічного 

та культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2022-

2024 роки. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по четвертому питанню порядку денного «Про створення Комунального 

підприємства «Корюківкатеплоенерго» Корюківської міської ради» начальника 

юридичного відділу - державний реєстратор виконавчого апарату міської ради 

Ващенка Івана Олександровича, який проінформував присутніх про те, що для 

розгляду на черговому засіданні сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання буде запропоновано створити Комунальне підприємство 

«Корюківкатеплоенерго» Корюківської міської ради та затвердити його статут. 

Метою створення підприємства є задоволення потреб Корюківської міської 

територіальної громади шляхом здійснення господарської діяльності, пов’язаної з 

виробництвом та постачанням теплової енергії, та іншої діяльності з метою 

отримання прибутку в порядку, визначеному законодавством України. 

Виступили: Доценко Вікторія Валеріївна – громадська діячка, продавчиня, яка 

зазначила, що створення власного підприємства, що буде надавати послуги з 

теплопостачання є стратегічним рішенням для громади, так як це дасть змогу 

жителям громади отримувати якіснішу і дешевшу послугу. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення щодо створення 

Комунального підприємства «Корюківкатеплоенерго» Корюківської міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

 

Головуючий на спільному засіданні  

постійних комісій міської ради  

(секретар міської ради)                     Анастасія ПЛЮЩ 


