
ПРОТОКОЛ № 8 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 21 квітня 2022 року 

Час: 10.00 год. – 10.40 год. 

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

Корюківської міської ради 

 

Засідання виконавчого комітету веде заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Биков Олександр Миколайович. 

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                           

21 квітня 2022 року з’явилися 27 членів (список додається). 

Запрошені:  

Головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Про затвердження програми. (90) 

2. 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)». (91) 

3. Про привітання з нагоди ювілею. (92) 

4. Про виділення коштів на проведення офіційних заходів з нагоди Дня 

пам’яті та примирення і 77-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні. (93) 

5. Про оренду майна міської комунальної власності. (94) 

6. Про передачу продуктів харчування. (95) 

7. Про прийом документів для зарахування дітей до закладів загальної 

середньої освіти. (96) 

8. Про погодження графіку планово-попереджувальних ремонтів АТ 

«ОТКЕ». (97) 

9. Про затвердження штатних розписів. (98) 
10. Про погодження калькуляції вартості послуг ТОВ «Будівельник». (99) 

11.  Про поховання останків. (100) 

 

По першому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 



ВИСТУПИЛИ: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І., яка проінформувала присутніх про те, що відповідно даним 

рішенням пропонується затвердити Програму підтримки діяльності органів 

виконавчої влади Корюківського району на 2022 рік. Метою Програми є 

підвищення ефективності роботи районної державної адміністрації в якості 

районної військової адміністрації, та її структурних підрозділів, покращення 

взаємозв’язку і взаємодії між органами влади й населенням та інститутами 

громадянського суспільства. Прийняття Програми дасть змогу покращити 

рівень матеріально-технічного забезпечення Корюківської районної військової 

адміністрації. Обсяг фінансування 40 тис. грн. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 90 «Про затвердження програми» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По другому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І., яка проінформувала присутніх про те, що 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: пункти 1, 5 рішення викласти в новій редакції: «1. 

Визначити на 2022 рік: - доходи міського бюджету у сумі 248 060 550 гривень, 

в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 238 047 650 гривень та 

доходи спеціального фонду міського бюджету 10 012 900 гривень згідно з 

додатком 1 цього рішення; - видатки міського бюджету у сумі 251 020 732,04 

гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 

235 265 753,64 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 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. 5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 51 751 208,40 гривень згідно з додатком 

7 до цього рішення.». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 91 «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 третьому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИСТУПИЛИ: начальник загального відділу виконавчого апарату міської ради 

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

клопотання Корюківської районної організації ветеранів від 19.04.2022 року № 

28, 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 ювілейного дня народження вручити вітальну листівку з виплатою 

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

ВИРІШИЛИ: рішення № 92 «Про привітання з нагоди ювілею» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По четвертому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИСТУПИЛИ: начальник загального відділу виконавчого апарату міської 

клопотання Корюківської районної організації ветеранів від 19.04.2022 року № 

29, у відповідності до Календарного плану заходів Корюківської міської ради 

на 2022 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 16 грудня 2021 року № 578, з нагоди відзначення у 2022 році 

Дня пам’яті та примирення і 77-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні, даним рішенням пропонується затвердити список учасників 

бойових дій, інвалідів та малолітніх в’язнів періоду Другої світової війни, що 

проживають на території населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади, для виплати матеріальної допомоги у розмірі 1000,00 

грн (одна тисяча гривень 00 коп.) кожному та виділити відповідні кошти. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 93 «Про виділення коштів на проведення офіційних 

заходів з нагоди Дня пам’яті та примирення і 77-ї річниці перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні» приймається одноголосно /додається/. 

 

По п’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИСТУПИЛИ: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Л.М., яка 

проінформувала присутніх про те, що враховуючи електронну заяву ФОП 

Давиденка М.В. від 08.04.2022 року, клопотання Центру надання соціальних 

послуг Корюківської міської ради від 06.04.2022 року № 01-06/68, Указ 

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

стану в Україні», відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна», даним рішенням 

пропонується продовжити договори оренди комунального майна Корюківської 

міської територіальної громади, строк дії яких закінчується під час дії воєнного 



стану, на строк до припинення чи скасування та на чотири місяці після 

припинення чи скасування воєнного стану в Україні. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 94 «Про оренду майна міської комунальної власності» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По шостому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Биков О.М., який проінформував 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 дошкільної освіти Корюківської міської ради згідно з 

функціональними повноваженнями, розглянувши клопотання ДНЗ № 1 

«Дельфін» від 18.04.2022 року № 18-05/30, ДНЗ № 4 «Веселка» від 18.04.2022 

року № 30, 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» (зі змінами), керуючись наказом Міністерства фінансів 

України від 12.10.2010 року № 1202 «Про затвердження національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі», даним 

рішенням пропонується: 1) надати згоду на передачу з балансу Корюківського 

дошкільного навчального закладу № 1 «Дельфін» художньо-естетичного 

напрямку Корюківської міської ради (Рябченко В.О.) продуктів харчування, 

закуплених за бюджетні кошти та кошти, отримані від платних послуг 

(батьківська плата), що надаються закладом згідно з функціональними 

повноваженнями, та невикористаних не використаних ним у зв’язку із 

введенням воєнного стану на території України, на баланс Центру надання 

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

суму 13 907,84 грн у відповідності до переліку; 2) надати згоду на передачу з 

балансу Корюківського дошкільного навчального закладу № 4 «Веселка» 

еколого-натуралістичного напрямку Корюківської міської ради (Мостович К.В.) 

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

платних послуг (батьківська плата), що надаються закладом згідно з 

функціональними повноваженнями, та невикористаних не використаних ним у 

зв’язку із введенням воєнного стану на території України, на баланс Центру 

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

загальну суму 4722,45 грн у відповідності до переліку 

ВИРІШИЛИ: рішення № 95 «Про передачу продуктів харчування» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По сьомому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

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



що відповідно до ст. 9 Закону України «Про повну загальну середню освіту», п. 

6 Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та 

комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, 

затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 року 

№ 367 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.05.2018 року за            

№ 564/32016, даним рішенням пропонується визначити дату початку прийому 

документів учнів на зарахування до першого класу закладів освіти 

Корюківської міської ради на 2022/2023 навчальний рік - 02 травня 2022 року. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 96 «Про прийом документів для зарахування дітей до 

закладів загальної середньої освіти» приймається одноголосно /додається/. 

 

По восьмому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

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

розглянувши клопотання Корюківської дільниці АТ «ОТКЕ», даним рішенням 

пропонується погодити Корюківській експлуатаційній дільниці Акціонерного 

Товариства «Облтеплокомуненерго» Графік планово-попереджувального 

ремонту технологічного, електро-, КВП та А обладнання, теплових мереж та їх 

гідравлічне випробування на 2022 рік. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 97 «Про погодження графіку планово-

попереджувальних ремонтів АТ «ОТКЕ»» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По дев’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

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

розглянувши клопотання КП «Благоустрій» від 20.04.2022 року № 63/1, даним 

рішенням пропонується затвердити з 02 травня 2022 року штатний розпис 

Комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 98 «Про затвердження штатних розписів» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По десятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

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

розглянувши клопотання В «Будівельник» від 19.04.2022 року № 10 щодо 

погодження вартості послуг з експлуатації техніки, що надаються 

підприємством, даним рішенням пропонується погодити калькуляцію вартості 



експлуатації однієї години техніки Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Будівельник» для надання послуг Корюківській міській раді. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 99 «Про погодження калькуляції вартості послуг ТОВ 

«Будівельник»» приймається одноголосно /додається/. 

 

По одинадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

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

присутніх про те, що розглянувши звернення Михальченка В.О. від 15.04.2022 

року щодо поховання останків сина, керуючись ст. 21 Закону України «Про 

поховання та похоронну справу», даним рішенням пропонується надати дозвіл 

Михальченку Віктору Олексійовичу на поховання на кладовищі в м. Корюківка 

Корюківського району Чернігівської області останків сина Михальченка Ігоря 

Вікторовича, який загинув 04.03.2022 року та похований в с. Мархалівка 

Глевахівської селищної ради Фастівського району Київської області. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 100 «Про поховання останків» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів ради                                                        Олександр БИКОВ 



 

СПИСОК ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

присутніх на засіданні 21 квітня 2022 року 

 

1 Плющ Анастасія Вікторівна секретар міської ради 

2 Савченко Олександр 

Миколайович 

перший заступник міського голови 

3 Биков Олександр 

Миколайович 

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

4 Аполон Юрій Андрійович староста Будянського старостинського 

округу 

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 Олександрівкого старостинськго 

округу 

16 Рябець Петро 

Олександрович 

староста Прибинського старостинського 

округу 

17 Циклаурі Юрій Муссович староста Перелюбського старостинського 

округу 

18 Юденко Наталія 

Миколаївна 

староста Рейментарівського 

старостинського округу 

19 Барсук Олена Іванівна начальник фінансового відділу 

Корюківської міської ради 

20 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 Кукуюк Оксана Леонідівна начальник відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму виконавчого апарату 

міської ради 

23 Лимаренко Ніна Петрівна начальник загального відділу виконавчого 

апарату міської ради 

24 Наумчик Ірина 

Володимирівна 

начальник відділу освіти, культури, молоді 

та спорту міської ради 

25 Одерій Олена Арсентіївна начальник Служби у справах дітей 

Корюківської міської ради 

26 Селюк Анатолій 

Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради 

27 Скиба Тетяна Віталіївна начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату 

міської ради 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів ради                                                        Олександр БИКОВ 


