
ПРОТОКОЛ № 5 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 22 лютого 2022 року 

Час: 09.00 год. – 09.50 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                           

22 лютого 2022 року з’явилися 25 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. 

Начальник юридичного відділу –державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради Бабич Вікторія Сергіївна. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про перерозподіл видатків міського бюджету. (51) 

2. Про зміну назви об’єкта фінансування. (52) 

3. Про заходи щодо збалансування міського бюджету у 2022 році в процесі 

його виконання. (53) 

4. Про внесення змін та доповнень до програм. (54) 

5. Про Програму відшкодування витрат комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» за оснащення водопровідних вводів 

багатоквартирних житлових будинків Корюківської міської ради вузлами 

комерційного обліку води на 2022-2023 роки. (55) 

6. Про затвердження розрахунків обсягів відшкодування різниці між 

вартістю економічно – обґрунтованого тарифу та вартістю фактично 

застосованого розміру пред’явленого до сплати споживачам. (56) 

7. Про погодження змін до інвестиційної програми Акціонерному 

товариству «Облтеплокомуненерго». (57) 

8. Про оренду майна міської комунальної власності. (58) 

9. Про затвердження дефектного акту та зведеного кошторисного 

розрахунку. (59) 



10. Про затвердження штатних розписів. (60) 

11. Про визначення місць виїзної торгівлі. (61) 

12. Про впорядкування адресного господарства. (62) 

13. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень для 

проектування об’єкта будівництва. (63) 

14. Про надання разової матеріальної допомоги. (64) 

15.  Про надання допомоги на поховання. (65) 

16. Про продаж лісоматеріалів. (66) 

17. Про виготовлення дубліката свідоцтва про право власності. (67) 

18. Про використання службового автомобіля Центром надання соціальних 

послуг Корюківської міської ради. (68) 

19. Про привітання з нагоди ювілею. (69) 

20. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради з 

нагоди Міжнародного жіночого дня. (70) 

21. Про квартирний облік. (71) 

22. Про знесення зелених насаджень. (72) 

23. Про затвердження калькуляції вартості лісоматеріалу та дров’яної 

деревини. (73) 

24. Про надання статусу службового житла. (74) 

25. Про внесення змін до рішень виконавчого комітету. (75) 

26. Про утворення комісій. (76) 

27. Про направлення дитини до КНП «Прилуцького обласного будинку 

дитини «Надія». (77) 

28. Про негайне відібрання дітей від батька без позбавлення його 

батьківських прав. (78) 

29. Про негайне відібрання дитини від матері без позбавлення її батьківських 

прав. (79) 

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: 1) зменшити призначення по загальному фонду міського 

бюджету: - по КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 

зменшити призначення по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» в сумі 49900,00 грн; - по КПКВКМБ 0116011 «Експлуатація та 

технічне обслуговування житлового фонду» по КЕКВ 2610 «Субсидії та 

поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 31200,00 

грн; - по КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

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

в сумі 36400,00 грн; 2) зменшити призначення по спеціальному фонду міського 

бюджету: - по КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти 



закладами загальної середньої освіти» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування» в сумі 560000,00 грн; 3) збільшити 

призначення по загальному фонду міського бюджету: - по КПКВКМБ 0117650 

«Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» по 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 31200,00 грн; 4) 

збільшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету: - по 

КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» по КЕКВ 

3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в 

сумі 49900,00 грн; - по КПКВКМБ 0617325 «Будівництво споруд, установ та 

закладів фізичної культури і спорту» по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво 

(придбання) інших об’єктів» в сумі 596400,00 грн. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 51 «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 даним рішенням 

пропонується змінити назву об’єкту фінансування, а саме з «Реконструкція 

існуючої системи забезпечення медичним киснем із встановленням та 

підключенням обладнання кисневого генератора Комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради за адресою: 15300, Чернігівська обл., м. Корюківка, 

вул. Шевченка, 101» на «Реконструкція системи забезпечення медичним 

киснем хірургічного відділення із встановленням та підключенням обладнання 

кисневого генератора Комунального некомерційного підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради за 

адресою: 15300, Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 101». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 52 «Про зміну назви об’єкта фінансування» 

приймається одноголосно/додається/. 

 

По третьому 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 з метою підвищення 

рівня фінансової спроможності бюджету Корюківської міської територіальної 

громади, керуючись положення ст. 78 Бюджетного кодексу України, на 

виконання вимог постанов Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 року № 6 

«Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам», враховуючи розпорядження голови Чернігівської обласної 

державної адміністрації від 14.02.2022 року № 65 «Про заходи щодо 

збалансування місцевих бюджетів у 2022 році в процесі їх виконання», даним 

рішенням пропонується затвердити План заходів щодо наповнення бюджету 

Корюківської міської територіальної громади, вишукання додаткових джерел 



надходжень до нього, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних 

коштів та посилення фінансово – бюджетної дисципліни у 2022 році. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 53 «Про заходи щодо збалансування міського 

бюджету у 2022 році в процесі його виконання» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По четвертому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І. та начальника бухгалтерського обліку та звітності – головного 

бухгалтера виконавчого апарату міської ради Кожеми О.М, які проінформували 

присутніх про те, що даним рішенням пропонується внесення змін та 

доповнень до Програми відшкодування втрат підприємств, зумовлених 

різницею між розмірами економічно обґрунтованих та застосованих тарифів на 

послуги з постачання теплової енергії для потреб населення міста Корюківка в 

опалювальному періоді 2021-2022 років, затвердженої рішенням десятої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 10 грудня 2021 року № 3-

10/VІІІ, Програми охорони навколишнього природного середовища 

Корюківської міської ради на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням другої 

сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року (зі 

змінами, рішення десятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання 

від 10 грудня 2021 року № 1-10/VІІІ), Програми розвитку, фінансової 

підтримки  та поповнення статутних фондів комунальних підприємств 

Корюківської міської ради на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням  

тридцять першої сесії Корюківської міської  ради сьомого скликання від 17 

грудня 2019 року №5-31/VIІ. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 54 «Про внесення змін та доповнень до програм 

» приймається одноголосно /додається/. 

 

По п’ятому 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 даним 

рішенням пропонується погодити проєкт Програми відшкодування витрат 

Комунального підприємства «Корюківкаводоканал» за оснащення 

водопровідних вводів багатоквартирних житлових будинків Корюківської 

міської ради вузлами комерційного обліку води на 2022-2023 роки. Головна 

мета Програми – забезпечення своєчасного оснащення вузлами комерційного 

обліку багатоквартирних житлових будинків м. Корюківка. Обсяг фінансування 

- 2218,798  тис. грн. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 55 «Про Програму відшкодування витрат 

комунального підприємства «Корюківкаводоканал» за оснащення 

водопровідних вводів багатоквартирних житлових будинків Корюківської 

міської ради вузлами комерційного обліку води на 2022-2023 роки» 

приймається одноголосно /додається/. 



По шостому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу – державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Бабич В.С., яка проінформувала присутніх 

про те, що розглянувши протокол № 2 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 16.02.2022 року, розрахунки обсягу відшкодування 

різниці між вартістю економічно–обґрунтованого тарифу та вартістю фактично 

застосованого розміру пред’явленого до сплати споживачам в січні 2022 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 січні 2022 року 

подані АТ «Облтеплокомуненерго» на загальну суму 948556,68 грн. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 56 «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 сьомому 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 АТ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНРГО» щодо погодження 

внесення змін до інвестиційної програми на 2021-2022 роки по місту 

Корюківка, відповідно до п. 3 Розділу V Порядку розроблення, погодження та 

затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері 

теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські 

державні адміністрації, що затверджений наказом Міністерства розвитку 

громад та територій України від 19.08.2020 року № 121 даним рішенням 

пропонується Погодити зміни до Інвестиційної програми Акціонерного 

товариства «Облтеплокомуненерго» на 2021-2022 роки. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 57 «Про погодження змін до інвестиційної програми 

Акціонерному товариству «Облтеплокомуненерго»» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По восьмому 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 КНП «Корюківська 

ЦРЛ» від 15.02.2022 року № 03-05/133, лист КРГБФ «Здоров’я» від 20.01.2022 

року № 3, лист АТ «Укртелеком» Чернігівська філія від 17.01.2022 року № 14-

ВИХ-CG-74Е000-2022, враховуючи рішення дванадцятої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 25.01.2022 року № 8-12/VIII «Про 

передачу майна міської комунальної власності», даним рішенням 

пропонується: 1) вести зміни до Договору оренди від 07.08.2013 року 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності, а саме: приміщення 

загальною площею 23,3 кв.м., на першому поверсі нежитлової будівлі - корпус 

КНП «Корюківська ЦРЛ», що розташована за адресою: вул. Шевченка, 101, м. 

Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область, укладеного з 

Корюківським районним громадським благодійним фондом «Здоров’я», 

зменшивши орендовану площу з 23,3 кв.м. на 12,75 кв.м; 2) замінити сторону – 

балансоутримувача з Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради на Корюківську міську раду шляхом складення акту про заміну 

сторони у договорі оренди від 28.12.2021 року № 10/2021 нерухомого майна, 

що належить до комунальної власності, а саме: нежитлова будівля загальною 

площею 420,1 кв.м. та сарай загальною площею 51,5 кв.м., що знаходяться за 

адресою: вул. Хмельницького Б., буд. 4, м. Корюківка, Корюківський район, 

Чернігівська область, укладеного з Квартирно – експлуатаційним відділом м. 

Чернігів; 3) достроково, за згодою сторін, розірвати договір оренди нерухомого 

майна від 01.01.2011 року № 203 – приміщення площею 24,0 кв.м. в нежитловій 

будівлі, за адресою: Чернігівська область Корюківський район, с. Тютюнниця, 

вул. Хмельницького Б., 56А, укладеного з Акціонерним товариством 

«Укртелеком». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 58 «Про оренду майна міської комунальної власності» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятому 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 дефектний акт та зведений кошторисний 

розрахунок на Поточний ремонт асфальтного покриття доріг комунальної 

власності по Корюківській ТГ; 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній 

зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника; ГБН 

Г.1-218-182:2011. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 59 «Про затвердження дефектного акту та зведеного 

кошторисного розрахунку» приймається одноголосно /додається/. 

 

По десятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 



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

присутніх про те, що розглянувши клопотання КНП «Корюківський центр 

сімейної медицини», даним рішенням пропонується затвердити з 01.05.2022 

року новий штатний розпис даного комунального підприємства у зв’язку з 

виробничою необхідністю. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 60 «Про затвердження штатних розписів» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По одинадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши колективну заяву громадян Алексієнко Л.В., 

Потапенко З.К., Єрмоленко Г.М., Васильченко В.А., Ювженко Н.В., Мельничук 

Г.М., Васильченко О.М., Черниша О.О. від 09.02.2022 року, Дуренко Р.Ф. від 

18.02.2022 року, керуючись Правилами благоустрою, забезпечення чистоти, 

порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів 

та додержання тиші в громадських місцях населених пунктів Корюківської 

міської територіальної громади, що затверджені рішенням сьомої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 08.07.2021 року № 57-7/VIII, 

Законом України «Про благоустрій населених пунктів», даним рішенням 

пропонується надати тимчасовий дозвіл фізичним особам - підприємцям на 

торгівлю вінками, корзинами та квітами по вул. Вокзальна, 6 в м. Корюківка, 

біля магазину «Слов’янські шпалери» (зі сторони вул. Передзаводська, крім 

проїжджої частини вулиці), з 03 квітня 2022 року по 03 травня 2022 року.  

ВИРІШИЛИ: рішення № 61 «Про визначення місць виїзної торгівлі» 

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 Нефедової Наталії Дмитрівни та додані до нього документи, у 

зв’язку з наявністю невідповідності нумерації адреси об’єкту 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, Порядку 

присвоєння адрес об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 року              

№ 690, ст. 26 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,  

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, місто 



Корюківка, вулиця Патріотів, будинок №6), що розташований на земельній 

ділянці з кадастровим номером 7422410100:01:002:0203, власницею якого на 

підставі договору дарування №259 від 21.04.2004 року є Нефедова Наталія 

Дмитрівна, присвоївши адресу: Україна, Чернігівська область, Корюківський 

район, місто Корюківка, вулиця Патріотів, будинок № 8.  

ВИРІШИЛИ: рішення № 62 «Про впорядкування адресного господарства» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По тринадцятому 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 Мисника Олександра Миколайовича та додані до нього документи, 

відповідно до абз. 4 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про основи містобудування», 

ст. 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», даним 

рішенням пропонується затвердити та надати містобудівні умови та обмеження 

для проєктування об’єкта будівництва: «Реконструкція будівлі млина під 

адміністративно-побутовий будинок та гараж промислового підприємства з 

виробництва дверей та будівництво побутової будівлі по пров. 

Індустріальному, 1Д в м. Корюківка Корюківського району Чернігівської 

області, 15300». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 63 «Про затвердження та надання містобудівних умов 

та обмежень для проектування об’єкта будівництва» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По чотирнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши звернення Лисенко Л.В., Мотчаної О.О., 

Бардюкової В.Г., клопотання депутатів Корюківської міської ради восьмого 

скликання Олійник С.О., Плющ А.В. та Батюк Т.Ю., та додані до них 

матеріали, керуючись рішенням другої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 15.12.2020 року № 54-2/VIІІ «Про затвердження 

Положення про порядок та умови надання громадянам разової адресної 

матеріальної допомоги» (зі змінами), даним рішенням пропонується надати 

відповідну допомогу громадянам, а саме: 1500,00 грн Лисенко Ларисі 

Вікторівні на лікування нехронічного захворювання; 1500,00 грн Мотчаній 

Олені Олексіївні на ліквідацію наслідків пожежі; 13000,00 Супруненко Дар’ї 

В’ячеславівні на лікування нехронічного захворювання. 

Також даним рішенням пропонується відмовити Бардюковій Вірі Григорівні у 

наданні разової матеріальної допомоги у зв’язку з тим, що відсутні підстави для 

виплати таких коштів, що передбачені Положенням про порядок та умови 

надання громадянам разової адресної матеріальної допомоги. 



ВИРІШИЛИ: рішення № 64 «Про надання разової матеріальної допомоги» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По п’ятнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши заяви громадян та додані до них документи, 

відповідно до ст.ст. 8, 13 Закону України «Про поховання та похоронну 

справу», постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 «Про 

затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб 

виконавцю волевиявлення померлого, або особі, яка зобов’язалася поховати 

померлого», рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

19.01.2021 року № 30 «Про затвердження Порядку надання допомоги на 

поховання», даним рішенням пропонується надати відповідну допомогу 

заявникам у розмірі 1000,00 грн кожному. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 65 «Про надання допомоги на поховання» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По шістнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

про те, що розглянувши звернення Ічанського А.О. від 14.02.2022 року та 

додані до нього документи щодо наміру придбання круглих лісоматеріалів, 

даним рішенням пропонується надати підтвердження Ічанському Андрію 

Олександровичу, жителю вул. Пекельного, буд. 12, с. Наумівка Корюківського 

району Чернігівської області, на придбання круглих лісоматеріалів в кількості 

20 куб.м. для проведення ремонту житлового будинку, що перебуває у 

приватній власності заявника відповідно до договору купівлі-продажу будинку 

від 24.01.2018 року № 71 та звернутися з відповіним клопотанням до 

Державного підприємства «Корюківське лісове господарство». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 66 «Про продаж лісоматеріалів» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По сімнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши звернення Капітана А.С. від 16.02.2022 року 

щодо надання дозволу на виготовлення дублікату свідоцтва про право 

власності на нерухоме майно та додані до неї документи, даним рішенням 

пропонується відмовити Капітану Андрію Сергійовичу у наданні дозволу на 

оформлення дубліката свідоцтва про право власності на будинок, що 

розташований за адресою: вул. Галини Костюк, буд. 15 в м. Корюківка 

Корюківського району Чернігівської області, що було видано 24.03.2011 року 

на ім’я покійного Капітана Сергія Миколайовича (помер 06.08.2021 року) та 

Капітан Світлани Михайлівни (по ½ частці у праві спільної частковій власності 



кожного), у зв’язку із зверненням не повного кола можливих зацікавлених осіб 

в отриманні такого дозволу. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 67 Про виготовлення дубліката свідоцтва про право 

власності» приймається одноголосно /додається/. 

 

По вісімнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

про те, що розглянувши клопотання Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради від 16.02.2022 року № 01-06-55 щодо встановлення 

лінійних норм витрат палива для службового автомобіля CITROEN Space 

Tourer, державний номер СВ 85-52 ЕC, відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 04.06.2003 року № 848 «Про впорядкування 

використання легкових автомобілів бюджетними установами та організаціями», 

наказу Міністерства транспорту України від 10.02.1998 року № 43 «Про 

затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному 

транспорті», даним рішенням пропонується встановити лінійну норму витрат 

палива для службового автомобіля CITROEN Space Tourer, державний номер 

СВ 85-52 ЕC, в розмірі 10,2 л на 100 км. пробігу, відповідно до Акту 

розрахунку витрат палива на 100 км. пробігу від 16.02.2022 року, Підвищувати 

норми витрат палива в таких випадках: при роботі в зимових умовах у 

залежності від фактичної температури повітря після встановлення середньої 

температури протягом доби (ранок - день) за власними вимірюваннями, а саме: 

- від 0о С до -10о С - на 4%; - від -11о С до -20о С - на 8%; - від -21о С і нижче - 

на 12%; при використанні кондиціонера залежно від фактичної температури 

повітря після встановлення середньої температури протягом доби (ранок - день) 

за власними вимірюваннями, а саме: - від +20о С до +25о С включно - на 4%; - 

вище ніж +25о С та до +30о С включно - на 7%; - вище ніж 30о С - на 10%; при 

роботі, яка потребує частих зупинок, а також роботі в напружених дорожніх 

умовах у центральних частинах міста та поїздок на короткі відстані (до п’яти 

км) з тривалими перервами між поїздками (одна година і більше) - на 10%. Під 

час виконання робіт, що потребують понижених швидкостей (до 20 км/год.) - 

на 10%, що застосовується окремо на частину маршруту з відповідними 

умовами руху, що повинно бути задокументовано, шляхом внесення записів 

відповідальних осіб у шляховий лист. Зменшувати норми витрат палива у 

випадках: при роботі за межами населених пунктів на дорогах загального 

користування - на 15%, що застосовується за умови наявності зазначеного у 

подорожньому листі фактичного пробігу автомобіля за межами населених 

пунктів, підтверджених підписом посадової особи, в користування якої був 

наданий автомобіль. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 68 «Про використання службового автомобіля 

Центром надання соціальних послуг Корюківської міської ради» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятнадцятому питанню порядку денного 



СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальника загального відділу виконавчого апарата міської 

ради Лимаренко Н.П., яка про 

інформувала присутніх про те, що розглянувши клопотання Корюківської 

районної організації ветеранів від 18.02.2022 року № 17, керуючись 

Положенням про відзнаки Корюківської міської ради, затвердженим рішенням 

дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 09.11.2022 

року № 49-9/VIII, даним рішенням пропонується з нагоди ювілейного дня 

народження вручити вітальну листівку з виплатою матеріальної допомоги у 

розмірі 500,00 грн (п’ятсот гривень 00 коп.) кожному. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 69 «Про привітання з нагоди ювілею» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По двадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальника загального відділу виконавчого апарата міської 

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

клопотання Корюківської районної організації ветеранів від 18.02.2022 року № 

17, керуючись Положенням про відзнаки Корюківської міської ради, 

затвердженим рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 09.11.2022 року № 49-9/VIII, даним рішенням пропонується з 

нагоди ювілейного дня народження вручити вітальну листівку з виплатою 

матеріальної допомоги у розмірі 500,00 грн (п’ятсот гривень 00 коп.) кожному. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 70 «Про привітання з нагоди ювілею» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По двадцять першому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу – державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Бабич В.О., яка проінформувала присутніх 

про те, що розглянувши клопотання Служби у справах дітей Корюківської 

міської ради, враховуючи рішення другої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 15.12.2020 року № 20-2/VIІІ «Про припинення в 

результаті реорганізації Шишківської сільської ради», керуючись ст. 39 

Житлового кодексу Української РСР, Правилами обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в 

Українській РСР, постановою виконавчого комітету Чернігівської обласної 

ради народних депутатів і президії обласної ради президії професійних спілок 

від 07.01.1985 року «Про порядок обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм жилих приміщень у Чернігівській області», даним 

рішенням пропонується перевести на квартирний облік при виконавчому 

комітеті Корюківської міської ради особу, яка перебувала на квартирному 

обліку при виконавчому комітеті Шишківської сільської ради з часу її 

включення до такого обліку Летуту Владиславу Вадимівну; поставити на 

квартирний облік при виконавчому комітеті Корюківської міської ради Гриня 



Тараса Григоровича, 03.02.2006 р.н., дитину, позбавлену батьківського 

піклування, черга позачергова, склад сім’ї – 1 особа, Кольчицьку Анжелу 

Олександрівну, 26.06.2004 р.н., дитину, позбавлену батьківського піклування, 

черга позачергова, склад сім’ї – 1 особа. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 71 «Про квартирний облік» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По двадцять другому 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 даним 

рішенням пропонується затвердити акти обстеження зелених насаджень, що 

підлягають видаленню на території Корюківської міської ради (м. Корюківка) 

від 03.02.2022 року №№ 1-5, від 14.02.2022 року №№ 6-7; Олександрівського 

старостинського округу Корюківської міської ради від 15.02.2022 року №№ 8-

10; Перелюбського старостинського округу Корюківської міської ради від 

15.02.2022 року № 11; Охрамієвицького старостинського округу Корюківської 

міської ради від 15.02.2022 року № 12. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 72 «Про знесення зелених насаджень» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По двадцять третьому 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 «Благоустрій» Корюківської міської ради від 

15.02.2022 року № 39, даним рішенням пропонується затвердити 

Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради 

калькуляцію вартості 1 м.куб. лісоматеріалу круглого дуб клас якості Д, д.14 і 

більше та 1 м.куб дров’яної деревини непромислового використання твердих 

порід. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 73 «Про затвердження калькуляції вартості 

лісоматеріалу та дров’яної деревини» приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять четвертому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальника юридичного відділу – державного реєстратора 

виконавчого апарату міської ради Бабич В.С., яка проінформувала присутніх 

про те, що розглянувши клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ» про надання 

службового житла, керуючись Положенням про порядок надання службових 

жилих приміщень і користування ними в Українській РСР, затвердженим 

постановою Ради Міністрів УРСР від 04.02.1988 року № 37, ст. ст. 15, 118 

Житлового кодексу Української РСР, даним рішенням пропонується включити 

до числа службових житлових приміщень квартиру № 51 у будинку № 1 по 

вулиці Зарічній в місті Корюківка Корюківського району Чернігівської області. 



ВИРІШИЛИ: рішення № 74 «Про надання статусу службового житла» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять п’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальника юридичного відділу – державного реєстратора 

виконавчого апарату міської ради Бабич В.С., яка проінформувала присутніх 

про те, що враховуючи кадрові зміни, даним рішенням пропонується внести 

відповідні зміни до складу комісій при виконавчому комітету міської ради. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 75 «Про внесення змін до рішень виконавчого 

комітету» приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять шостому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальника юридичного відділу – державного реєстратора 

виконавчого апарату міської ради Бабич В.С., яка проінформувала присутніх 

про те, що враховуючи кадрові зміни, даним рішенням пропонується 

затвердити новий склад комісій при виконавчому комітету міської ради та 

встановити, що попередні рішення втратили чинність. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 76 «Про утворення комісій» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По двадцять 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 враховуючи заяву 

жительки с. Кугуки Корюківського району Чернігівської області, з метою 

соціального захисту дитини, даним рішенням пропонується направити до 

комунального некомерційного підприємства «Прилуцький обласний будинок 

дитини «Надія» Чернігівської обласної ради малолітню дитину строком на 6 

місяців. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 77 «Про направлення дитини до КНП «Прилуцького 

обласного будинку дитини «Надія»» приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять 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 враховуючи 

враховуючи повідомлення Центру надання соціальних послуг Корюківської 

міської ради, у звʼязку з виникненням безпосередньої загрози для життя та 

здоров’я малолітніх дітей, відповідно до п. 8 Порядку провадження органами 

опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, що 

затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 

866, даним рішенням пропонується відібрати малолітніх дітей та передати їх 



Корюківській міській раді як органу опіки та піклування для подальшого їх 

влаштування. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 78 «Про негайне відібрання дітей від батька без 

позбавлення його батьківських прав» приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять 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 враховуючи 

повідомлення комунального закладу «Березнянський навчально-

реабілітаційний центр» Чернігівської обласної ради, у звʼязку з виникненням 

безпосередньої загрози для життя та здоров’я малолітньої дитини, відповідно 

до п. 8 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 

пов’язаної із захистом прав дитини, що затверджений Постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, керуючись п. 2 ст. 170 Сімейного 

кодексу України, даним рішенням пропонується відібрати малолітню дитину та 

передати її Корюківській міській раді як органу опіки та піклування для 

подальшого її влаштування. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 79 «Про негайне відібрання дитини від матері без 

позбавлення її батьківських прав» приймається одноголосно /додається/. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ  



 

СПИСОК ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

на засіданні 22 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 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 Козел Володимир Іванович староста Забарівського старостинського 

округу 

10 Кравченко Олена Василівна староста Сядринського 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 Селюк Анатолій 

Михайлович 

начальника Комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради 

21 Кожема Оксана Миколаївна начальник відділу бухгалтерського обліку 



та звітності - головний бухгалтер 

виконавчого апарату міської ради 

22 Лимаренко Ніна Петрівна начальник загального відділу виконавчого 

апарату міської ради 

23 Одерій Олена Арсентіївна начальник Служби у справах дітей 

Корюківської міської ради 

24 Скиба Тетяна Віталіївна начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату 

міської ради 

25 Кукуюк Оксана Леонідівна начальник відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму виконавчого апарату 

міської ради 

 

 

Міський голова                                                                          Ратан АХМЕДОВ 


