
ПРОТОКОЛ № 4 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 08 лютого 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                           

08 лютого 2022 року з’явилися 28 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. 

Головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого апарату міської ради 

Яковенко Вікторія Олександрівна. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про перерозподіл видатків міського бюджету. (35) 

2. Про виключення з мережі одержувачів бюджетних коштів міського 

бюджету. (36) 

3. Про затвердження розрахунків обсягів відшкодування різниці між 

вартістю економічно – обґрунтованого тарифу та вартістю фактично 

застосованого розміру пред’явленого до сплати споживачам. (37) 

4. Про проведення конкурсу з визначення виконавця з надання послуг з 

вивезення побутових відходів. (38) 

5. Про затвердження звіту про оцінку майна. (39) 

6. Про затвердження умов продажу незавершеного будівництва, 

житлового будинку, що розташований за адресою: Чернігівська обл., 

Корюківський р-н., м. Корюківка, вул. Бульварна, буд. 43. (40) 

7. Про встановлення статусу дітей, позбавлених батьківського 

піклування. (41) 

8. Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав. (42) 

9. Про затвердження штатних розписів. (43) 



10. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень для 

проектування об’єкта будівництва. (44) 

11. Про погодження калькуляції вартості послуг КП 

«Корюківкаводоканал». (45) 

12.  Про надання допомоги на поховання. (46) 

13. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради з 

нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав. (47) 

14. Про погодження цін на лісопродукцію та пиломатеріали. (48) 

15. Про оренду майна міської комунальної власності. (49) 

16. Про погодження придбання комунальним підприємством 

транспортного засобу. (50) 

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 даним рішенням 

пропонується зменшити призначення по загальному фонду міського бюджету 

по КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в 

сумі 60000,00 грн; збільшити призначення по загальному фонду міського 

бюджету по КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у 

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

60000,00 грн. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 35 «П Про перерозподіл видатків міського 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 розглянувши лист голови 

ОСББ «М.Р.І.Я» Тьоми Т.А. щодо відмови в отримання коштів з міського 

бюджету даним рішенням пропонується виключити Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «М.Р.І.Я», що знаходиться за адресою м. 

Корюківка, вул. Шевченка, 115, з мережі одержувачів бюджетних коштів з 

бюджету Корюківської міської територіальної громади. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 36 «Про виключення з мережі одержувачів 

бюджетних коштів міського бюджету» приймається одноголосно/додається/. 

 

По третьому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого апарату 

міської ради Яковенко В.О., яка проінформувала присутніх про те, що 

розглянувши протокол № 1 засідання Комісії з узгодження обсягів втрат, 

зумовлених різницею між розмірами економічно обґрунтованих та 

застосованих тарифів на послуги постачання теплової енергії для потреб 



населення Корюківської міської територіальної громади в опалювальному 

періоді 2021-2022 років від 25.01.2022 року, розрахунки обсягу відшкодування 

різниці між вартістю економічно – обґрунтованого тарифу та вартістю 

фактично застосованого розміру пред’явленого до сплати споживачам в 

жовтні–грудні 2021 року, відповідно до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 19.11.2021 року № 515 «Про встановлення 

тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання 

теплової енергії Акціонерному товариству «Облтеплокомуненерго» для потреб 

населення», даним рішенням пропонується затвердити розрахунки обсягу 

відшкодування різниці між вартістю економічно – обґрунтованого тарифу та 

вартістю фактично застосованого розміру пред’явленого до сплати споживачам 

в жовтні – грудні 2021 року подані АТ «Облтеплокомуненерго» на загальну 

суму 2018819,64 грн. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 37 «Про затвердження розрахунків обсягів 

відшкодування різниці між вартістю економічно – обґрунтованого тарифу та 

вартістю фактично застосованого розміру пред’явленого до сплати 

споживачам» приймається одноголосно /додається/. 

 

По четвертому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого апарату 

міської ради Яковенко В.О., яка проінформувала присутніх про те, що на 

виконання рішення шістнадцятої сесії Корюківської міської ради шостого 

скликання від 10.01.2013 року «Про затвердження Переліку житлово-

комунальних послуг у житловому фонді м. Корюківка, право на здійснення 

яких виборюється на конкурсних засадах», враховуючи рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 30.03.2021 року № 146 «Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з 

вивезення побутових відходів на території населених пунктів Корюківської 

міської територіальної громади», керуючись ст. 351 Закону України «Про 

відходи», постановами Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 року № 1070 

«Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» та 

від 16.11.2011 року № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових 

відходів», даним рішенням пропонується конкурсній комісії Корюківської 

міської ради з проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення 

побутових відходів в межах м. Корюківки відповідно до вимог чинного 

законодавства та вищезазначених рішень міської ради та її виконавчого 

комітету провести відповідний конкурс в термін до 15 березня 2022 року. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 38 «Про проведення конкурсу з визначення виконавця 

з надання послуг з вивезення побутових відходів» 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 розглянувши звіти про оцінку майна: 

нежитлові приміщення загальною площею 386,7 кв.м. на І та ІІ поверхах 

нежитлової  будівля, що знаходиться за адресою: Чернігівська область, 

Корюківський район, м. Корюківка, вул. Вокзальна, буд. 9 (згідно звіту ринкова 

вартість майна для цілей оренди, станом на 25.01.2022 року, становить 

1 031 351,67 грн), та житлова квартира №51, загальною площею – 24,4 кв.м., що 

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

Корюківка, вул. Зарічна, буд. 1 (згідно звіту ринкова вартість майна для цілей 

бухгалтерського обліку, станом на 19.01.2022 року, становить 170 519,00 грн), 

даним рішенням пропонується затвердити дані звіти  

ВИРІШИЛИ: рішення № 39 «Про затвердження звіту про оцінку майна» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По шостому 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 акт обстеження 

незавершеного будівництва (опис об’єкта) від 31.01.2022 року, довідку від 

20.01.2022 року № 23/01-22, видану КП «РАМПА», протокол аукціонної комісії 

від 02.02.2022 року щодо умов продажу об’єкта малої приватизації, на 

виконання рішення двадцять п’ятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 19.07.2019 року № 5-25/VIІ «Про включення нового об’єкта до 

Переліку об’єктів міської комунальної власності, що підлягають приватизації у 

2019 році», рішення дванадцятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 25.01.2022 року № 12-12/VIІI «Про продовження приватизації 

об’єкта малої приватизації», даним рішенням пропонується затвердити акт 

обстеження незавершеного будівництва (опис об’єкта) – незавершене 

будівництво, житловий будинок, розташований за адресою: Чернігівська 

область, Корюківський район, м.Корюківка, вул. Бульварна, буд. 43, від 

31.01.2022 року, умови його продажу та текст інформаційного повідомлення 

про продаж на електронному аукціоні. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 40 «Про затвердження умов продажу незавершеного 

будівництва, житлового будинку, що розташований за адресою: Чернігівська 

обл., Корюківський р-н., м. Корюківка, вул. Бульварна, буд. 43» 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 відповідно до законів 

України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 



піклування», п.п. 21-25 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 

року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 

захистом прав дитини» даним рішенням пропонується встановити відповідний 

статус дітям, позбавлених батьківського піклування, на підставі рішень 

Корюківського районного суду Чернігівської області. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 41 «Про встановлення статусу дітей, позбавлених 

батьківського піклування» 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 розглянувши пропозиції 

Комісії з питань захисту прав дитини при Корюківській міській раді від 

08.02.2022 року та представлені документи, керуючись Законом України «Про 

охорону дитинства», ст.ст. 19, 164, 180 Сімейного кодексу України, даним 

рішенням пропонується затвердити висновок про доцільність позбавлення 

батьківських прав батьків відповідно їх малолітньої доньки. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 42 «Про затвердження висновку про доцільність 

позбавлення батьківських прав» приймається одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши клопотання комунальних підприємств 

Корюківської міської ради, даним рішенням пропонується затвердити з 

01.02.2022 року новий штатний розпис КП «Благоустрій» у зв’язку із 

введенням посади електромонтера з ремонту повітряних ліній електропередачі 

4 розряду, РКСЛП «Корюківкаліс» у зв’язку з впровадженням системи 

електронного обліку деревини, КНП «Корюківський центр сімейної медицини» 

(з 01.02.2022 року та з 03.02.2022 року) та КНП «Корюківська ЦРЛ» у зв’язку з 

виробничою необхідністю.  

ВИРІШИЛИ: рішення № 43 «Про затвердження штатних розписів» 

приймається одноголосно/додається/. 

 

По десятому 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 Жоголко Ірини Анатоліївни та додані до нього документи даним 

рішенням пропонується затвердити та надати містобудівні умови та обмеження 

для проектування об’єкта будівництва «Реконструкція власного нежитлового 

приміщення (квартира №3) по вулиці Шевченка, 75 в м. Корюківка 

Чернігівської області під аптеку з влаштуванням окремого входу за рахунок 

власної площі»  



ВИРІШИЛИ: рішення № 44 «Про затвердження та надання містобудівних умов 

та обмежень для проектування об’єкта будівництва» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По одинадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

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

розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» щодо затвердження 

вартості тракторних послуг, даним рішенням пропонується погодити 

калькуляцію вартості однієї години послуги трактора МТЗ-892 Комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради при роботі з 

навісним обладнанням, що становить 556,56 грн.  

ВИРІШИЛИ: рішення № 45 «Про погодження калькуляції вартості послуг КП 

«Корюківкаводоканал»» приймається одноголосно /додається/. 

 

По дванадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши заяву Назаренка Д.В.. та додані до неї 

документи, даним рішенням пропонується надати заявнику допомогу у розмірі 

1000,00 грн на поховання безробітного Назаренка В.П. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 46 «Про надання допомоги на поховання» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По тринадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальника загального відділу Лимаренко Н.П., яка 

проінформувала присутніх про те, що розглянувши подання Корюківської 

районної спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), керуючись 

Положенням про відзнаки Корюківської міської ради, затвердженим рішенням 

дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 09.11.2021 

року № 49-9/VIII, даним рішенням пропонується з нагоди Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав, за мужність і 

професіоналізм, проявлені при виконанні військового обов’язку, вагомий 

внесок у розвиток ветеранського руху нагородити відповідних громадян 

Почесною грамотою Корюківської міської ради з виплатою матеріальної 

допомоги  у розмірі 300,00 грн кожному. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 47 Про нагородження Почесною грамотою 

Корюківської міської ради з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав» приймається одноголосно /додається/. 

 

По чотирнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 



ВИСТУПИЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

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

розглянувши клопотання РКСЛП «Корюківкаліс», у звязку з впровадженням 

системи електронного обліку деревини перелік цін на лісоматеріали круглі, 

дров’яну деревину для промислового та непромислового використання з метою 

приведення останнього у відповідність до вимог інструкції ЕОД (градація по 

товщині), даним рішенням пропонується погодити ціни на лісопродукцію та 

пиломатеріали, що реалізуються Районним комунальним спеціалізованим 

лісогосподарським підприємством «Корюківкаліс». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 48 «Про погодження цін на лісопродукцію та 

пиломатеріали» приймається одноголосно /додається/. 

 

По п’ятнадцятому 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 заяву ГО «Спортивний клуб 

«Сила» від 31.01.2022 року № 54/04-02, лист КНП «Корюківська ЦРЛ» від 

04.02.2022 року № 03-05/97, даним рішенням пропонується внести зміни до 

Договору оренди від 17.06.2015 року нерухомого майна, що належить до 

комунальної власності, а саме: приміщення підвалу загальною площею 89,0 

кв.м. під педіатричним відділенням нежитлової будівлі – корпус ЦРЛ за 

адресою: Чернігівської області, м. Корюківка, вул. Шевченка, 101, укладеного з 

Громадською організацією «Спортивний клуб «Сила», встановивши тимчасово, 

а саме на період з 01 лютого по 1 травня 2022 року, графік погодинного 

використання орендованого майна у будні дні – середа та п’ятниця з 16 до 18 

години. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 49 «Про оренду майна міської комунальної власності» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По шістнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого апарату 

міської ради Яковенко В.О., яка проінформувала присутніх про те присутніх 

про те, що розглянувши клопотання КП «Убідьське» щодо надання дозволу на 

придбання транспортного засобу від 01.02.2022 року № 08, даним рішенням 

пропонується погодити Комунальному підприємству «Убідьське» 

Корюківської міської ради (ЄДРПОУ 31161238) проведення процедури 

закупівлі трактора МТЗ 82,1 (або еквівалент). 

ВИРІШИЛИ: рішення № 50 «Про погодження придбання комунальним 

підприємством транспортного засобу» приймається одноголосно /додається/. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ  



 

СПИСОК ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

на засіданні 08 лютого 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 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 Редін Антон Леонідович староста Олександрівського 

старостинського округу 

16 Рябець Петро 

Олександрович 

староста Прибинського старостинського 

округу 

17 Циклаурі Юрій Мусович староста Перелюбського старостинського 

округу 

18 Юденко Наталія 

Миколаївна 

староста Рейментарівського 

старостинського округу 

19 Барсук Олена Іванівна начальник Фінансового відділу 

Корюківської 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 начальник Комунального підприємства 

«РАМПА» Корюківської міської ради 

23 Лимаренко Ніна Петрівна начальник загального відділу виконавчого 

апарату міської ради 

24 Наумчик Ірина 

Володимирівна 

начальник Відділу освіти, культури, молоді 

та спорту Корюківської міської ради 

25 Одерій Олена Арсентіївна начальник Служби у справах дітей 

Корюківської міської ради 

26 Рачек Анатолій Євгенович пенсіонер 

27 Скиба Тетяна Віталіївна начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату 

міської ради 

28 Шумський Віктор 

Леонтійович 

завідувач інформаційно-аналітичним 

відділом Корюківської центральної 

районної лікарні 

 

 

Міський голова                                                                          Ратан АХМЕДОВ 


