
ПРОТОКОЛ № 7 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 11 квітня 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                           

11 квітня 2022 року з’явилися 28 членів (список додається). 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про закінчення опалювального сезону 2021-2022 років. (81) 

2. Про встановлення опіки над майном, що належить малолітній дитині. 

(82) 

3. Про встановлення опіки над дітьми-сиротами та призначення опікуна. 

(83) 

4. Про затвердження актів. (84) 

5. Про внесення змін до рішення десятої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 10 грудня 2021 року № 4-10/VIII «Про бюджет 

Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 

25507000000)». (85) 

6. Про перерозподіл видатків міського бюджету. (86) 

7. Про створення прийомної сім’ї та влаштування до неї дитини. (87) 

8. Про передачу продуктів харчування. (88) 

9. Про привітання з нагоди ювілею. (89) 

По першому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

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

до п. 5 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання 

холодної та гарячої води та водовідведення, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 21.07.2005 року № 630, даним рішенням пропонується 

закінчити опалювальний сезон 2021 - 2022 років в населених пунктах 

Корюківської міської територіальної громади з 16 квітня 2022 року для всіх 

категорій споживачів. Останнім днем опалювального сезону 2021 - 2022 років 

вважати  15 квітня 2022 року. 



ВИРІШИЛИ: рішення № 81 «Про закінчення опалювального сезону 2021-2022 

років» приймається одноголосно /додається/. 

 

По другому 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», Цивільного та Сімейного кодексів України, постанови Кабінету 

Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки 

та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», висновку Служби у справах 

дітей Корюківської міської ради від 21.02.2022 року № 01-10/70, заяви жителя 

м. Корюківка, з метою соціального захисту дитини, даним рішенням 

пропонується встановити опіку над майном, що належить малолітній дітині, яка 

перебуває піл опікою заявника. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 82 «Про встановлення опіки над майном, що належить 

малолітній дитині» приймається одноголосно /додається/. 

 

По третьому 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», Цивільного та Сімейного кодексів України, постанови Кабінету 

Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки 

та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», рішення виконавчого 

комітету Новгород-Сіверської міської ради від 16.07.2021 року № 141 «Про 

надання статусу дитини-сироти», висновку Служби у справах дітей 

Корюківської міської ради від 06.04.2022 року № 01-10/78, даним рішенням 

пропонується встановити опіку над дітьми-сиротами. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 83 «Про встановлення опіки над дітьми-сиротами та 

призначення опікуна» приймається одноголосно /додається/. 

 

По четвертому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

про те, що розглянувши акти комісії з упорядкування обліку майна міської ради 

від 12.03.2022 року, від 31.03.2022 року, відповідно до листа Корюківської 

районної військової адміністрації Чернігівської області № 01-20/368 від 

10.03.2022 року, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», 

керуючись п 4. ч. 2 ст. 14 Закону України «Про основи національного 

спротиву», даним рішенням пропонується затвердити акт комісії з 

упорядкування обліку майна міської ради від 12 березня 2022 року про 



використання бензину для заправки машин швидкої допомоги на загальну суму 

19 676, 52 грн, та затвердити акт комісії з упорядкування обліку майна міської 

ради від 31 березня 2022 року про використання бензину та дизельного палива 

для забезпечення безперебійної життєдіяльності Корюківської територіальної 

громади на загальну суму 124 074, 39 грн. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 84 «Про затвердження актів» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По п’ятому 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 керуючись постановою 

Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 року № 252 «Деякі питання 

формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», даним 

рішенням пропонується внести зміни до рішення десятої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 10 грудня 2021 року № 4-10/VIII «Про 

бюджет Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 

25507000000», а саме: 1) пункти 1, 5 рішення викласти в новій редакції: «1. 

Визначити на 2022 рік: - доходи міського бюджету у сумі 254 233 050,00 

гривень, в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 

244 220 150,00 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету 10 

012 900,00 гривень згідно з додатком 1 цього рішення; - видатки міського 

бюджету у сумі 256 773232,04 гривень, в тому числі видатки загального фонду 

міського бюджету 241 018 253,64 гривень та видатки спеціального фонду 

міського бюджету 15 754 978,40 гривень; - повернення кредитів до 

спеціального фонду міського бюджету в сумі 40400,00 гривень; - надання 

кредитів з міського бюджету у сумі 220 400,00 гривень у тому числі надання 

кредитів із загального фонду міського бюджету – 180 000,00 гривень та надання 

кредитів із спеціального фонду міського бюджету - 40 400,00 гривень; - 

профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 4 618 118,40  гривень 

згідно з додатком 2 до цього рішення; - дефіцит за спеціальним фондом 

міського бюджету у сумі 4 618 118,40 гривень згідно з додатком 2 до цього 

рішення; - оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 

10 000 гривень, що становить 0,004 відсотка видатків загального фонду 

міського бюджету, визначених цим пунктом. 2. Затвердити розподіл витрат 

міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 

51 731 208,40 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 85 «Про внесення змін до рішення десятої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 10 грудня 2021 року № 4-

10/VIII «Про бюджет Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік 

(код бюджету 25507000000)»» приймається одноголосно /додається/. 

 

По шостому 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 керуючись п. 15 рішення 

десятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 10 грудня 2021 

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

2022 рік (код бюджету 25507000000)», даним рішенням пропонується: 1) 

зменшити призначення по загальному фонду міського бюджету: - по 

КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету по КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» в сумі 900000,00 грн: 2) збільшити призначення по 

загальному фонду міського бюджету: - по КПКВКМБ 0118110 «Заходи із 

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» 

по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 400000,00 

грн та по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 500000,00 грн. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 86 «Про перерозподіл видатків міського бюджету» 

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», Сімейного кодексу України, Положення про Прийомну сім’ю, що 

затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року                  

№ 565, постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 року № 620 «Про 

внесення змін до Положення про дитячий будинок сімейного типу і Положення 

про прийомну сім’ю», розглянувши заяву громадянки, враховуючи довідку 

Чернігівського обласного центру соціальних служб від 02.07.2021 року, 

рекомендацію Чернігівського обласного центру соціальних служб про 

включення до Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, 

опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів від 

16.07.2021 року, висновок Служби у справах дітей Корюківської міської ради 

від 06.04.2022 року № 01-10/79, даним рішенням пропонується створити з 19 

квітня 2022 року прийомну сім’ю та влаштувати до неї малолітню дитину. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 87 «Про створення прийомної сім’ї та влаштування до 

неї дитини» приймається одноголосно /додається/. 

 

По восьмому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

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

що з метою ефективного використання продуктів харчування, закуплених за 

бюджетні кошти та кошти, отримані від платних послуг (батьківська плата), що 

надаються закладами загальної середньої освіти Корюківської міської ради 



згідно з функціональними повноваженнями, керуючись наказом Міністерства 

фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202 «Про затвердження 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному 

секторі», у зв’язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента 

України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в 

Україні», Указу Президента України від 14.03.2022 року № 133/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», даним рішенням 

пропонується надати згоду на передачу з балансу Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської ради (Наумчик І.В.) продуктів 

харчування, закуплених за бюджетні кошти та кошти, отримані від платних 

послуг (батьківська плата), що надаються закладами загальної середньої освіти 

Корюківської міської ради згідно з функціональними повноваженнями, та 

невикористаних Корюківською гімназією, Корюківською ЗОШ І ст. №2, 

Корюківською ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Корюківською ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 у зв’язку із 

введенням воєнного стану на території України: на баланс Комунального 

підприємства «Благоустрій» (Селюк А.М.) на загальну суму 5313,06 грн у 

відповідності до переліку; на баланс Комунального некомерційного 

підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» (Коленченко Н.О.) на 

загальну суму 2496,73 грн у відповідності до переліку; на баланс Центру 

надання соціальних послуг Корюківської міської ради (Єрмоленко Т.О.) на 

загальну суму 33890,36 грн у відповідності до переліку. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 88 «Про передачу продуктів харчування» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник загального відділу виконавчого апарату ради 

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

Корюківської районної організації ветеранів від 24.03.2022 року № 24, 

керуючись Положенням про відзнаки Корюківської міської ради, що 

затверджене рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 09.11.2021 року № 49-9/VIII, даним рішенням пропонується з 

нагоди ювілейного дня народження вручити вітальну листівку з виплатою 

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

Ользі Максимівні – жительці м. Корюківка (16.04.1932 р.н.). 

ВИРІШИЛИ: рішення № 89 «Про привітання з нагоди ювілею» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ  



 

СПИСОК ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

присутніх на засіданні 11 квітня 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 Кучеренко Леонід 

Анатолійович 

староста Тютюнницького старостинського 

округу 

12 Лісений Віктор 

Миколайович 

староста Савинківського старостинського 

округу 

13 Мисник Віктор Дмитрович староста Охрамієвицького старостинського 

округу 

14 Пилипенко Раїса Григорівна староста Хотіївського старостинського 

округу 

15 Помаз Геннадій 

Олексійович 

староста Рибинського старостинського 

округу 

16 Редін Антон Леонідович староста Олександрівкого старостинськго 

округу 

17 Рябець Петро 

Олександрович 

староста Прибинського старостинського 

округу 

18 Циклаурі Юрій Муссович староста Перелюбського старостинського 

округу 

19 Юденко Наталія 

Миколаївна 

староста Рейментарівського 

старостинського округу 

20 Барсук Олена Іванівна начальник фінансового відділу 

Корюківської 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 Кукуюк Оксана Леонідівна начальник відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму виконавчого апарату 

міської ради 

24 Лимаренко Ніна Петрівна начальник загального відділу виконавчого 

апарату міської ради 

25 Наумчик Ірина 

Володимирівна 

начальник відділу освіти, культури, молоді 

та спорту міської ради 

26 Одерій Олена Арсентіївна начальник Служби у справах дітей 

Корюківської міської ради 

27 Селюк Анатолій 

Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради 

28 Скиба Тетяна Віталіївна начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату 

міської ради 

 

 

Міський голова                                                                          Ратан АХМЕДОВ 


