
ПРОТОКОЛ № 11 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 08 червня 2022 року 

Час: 10.00 год. – 10.45 год. 

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

Корюківської міської ради 

 

Засідання виконавчого комітету веде 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 червня 2022 року з’явилися 26 членів (список додається). 

Запрошені:  

Начальник юридичного відділу – державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради Бабич Вікторія Сергіївна. 

Начальник Відділу архітектури, містобудування та житлово-комунального 

господарства Корюківської міської ради – головний архітектор Лихотинська 

Лілія Анатоліївна. 

Головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про перерозподіл видатків міського бюджету. (159) 

2. Про затвердження дефектних актів та локальних кошторисів на правах 

зведеного кошторисного розрахунку. (160) 

3. Про визначення обсягів компенсації особам, що розмістили внутрішньо 

переміщених осіб. (161) 

4. Про відмову у наданні компенсації витрат за тимчасове розміщення 

внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану. (162) 

5. Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав. (163) 

6. Про затвердження висновку про доцільність усиновлення малолітньої 

дитини. (164) 

7. Про скасування опіки над майном. (165) 

8. Про погодження примусового відчуження майна. (166) 

9. Про погодження калькуляції вартості послуг ФОП Сергійчука А.Л. (167) 

10. Про затвердження акту. (168) 

11. Про надання дозволу на торгівлю. (169) 

12. Про впорядкування адресного господарства. (170) 



13. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

водопостачання. (171) 

14. Про привітання з нагоди ювілею. (172) 

15. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради з 

нагоди Дня медичного працівника. (173) 

16. Про надання разової матеріальної допомоги. (174) 

17. Про надання допомоги на поховання. (175) 

18. Про затвердження штатних розписів. (176) 
19. Про затвердження калькуляції вартості послуги КП «Благоустрій». 

(177) 
20. Про затвердження калькуляції вартості лісоматеріалу та дров’яної 

деревини. (178) 

 

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 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

зменшити призначення по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в 

сумі 49 900,00 грн: 2) збільшити призначення по загальному фонду міського 

бюджету: по КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері держаного 

управління» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в 

сумі 49 900,00 грн. для закупівлі будівельних матеріалів для проведення 

поточного ремонту нежитлового приміщення. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 159 «Про перерозподіл видатків міського бюджету» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По другому 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 дефектні акти та локальні кошториси на 

правах зведеного кошторисного розрахунку, а саме: 1) аварійні роботи 

автомобільної дороги комунальної власності по вул. Франка в м. Корюківка; 2) 

аварійні роботи автомобільної дороги комунальної власності по вул. Шевченка 

в м. Корюківка; 3) аварійні роботи автомобільної дороги комунальної власності 

по вул. Слов’янська в м. Корюківка; 4) аварійні роботи автомобільної дороги 

комунальної власності по вул. Бульварна в м. Корюківка; 5) аварійні роботи 

автомобільної дороги комунальної власності по вул. Вокзальна в м. Корюківка; 

6) аварійні роботи автомобільної дороги комунальної власності по вул. Ринкова 

в м. Корюківка; 7) аварійні роботи автомобільної дороги комунальної власності 

по вул. Вознесенська в м. Корюківка; 8) аварійні роботи автомобільної дороги 



комунальної власності по вул. Соборна в м. Корюківка: 9) аварійні роботи 

автомобільної дороги комунальної власності по вул. Дудка в м. Корюківка; 10) 

аварійні роботи автомобільної дороги комунальної власності по вул. 

Індустріальна в м. Корюківка; 11) аварійні роботи автомобільної дороги 

комунальної власності по вул. Патріотів в м. Корюківка; 12) аварійні роботи 

автомобільної дороги комунальної власності по вул. 8-го Березня в м. 

Корюківка; 13) аварійні роботи автомобільної дороги комунальної власності по                         

вул. Передзаводська в м. Корюківка; 14) аварійні роботи автомобільної дороги 

комунальної власності по вул. Українська в м. Корюківка; 15) аварійні роботи 

автомобільної дороги комунальної власності по пров. Бульварний в м. 

Корюківка; 16) аварійні роботи автомобільної дороги комунальної власності по 

вул. Мічуріна в м. Корюківка; 17) аварійні роботи автомобільної дороги 

комунальної власності по вул. Чкалова в м. Корюківка; 18) аварійні роботи 

автомобільної дороги комунальної власності по вул. Нова в м. Корюківка; 19) 

аварійні роботи автомобільної дороги комунальної власності по пров. 

Індустріальний в м. Корюківка. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 160 «Про затвердження дефектних актів та локальних 

кошторисів на правах зведеного кошторисного розрахунку» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По третьому 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 звернення громадян, які безоплатно розмістили у 

власних приміщеннях внутрішньо переміщених осіб щодо покриття понесених 

витрат, пов’язаних з таким розміщенням, відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 19.03.2022 року № 333 «Про затвердження Порядку 

компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які 

перемістилися у період воєнного стану» (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 29.04.2022 року № 490), даним рішенням пропонується; 

1) визначити обсяг грошової компенсації, особам, що розмістили внутрішньо 

переміщених осіб, у сумі 35595,70 грн (тридцять п’ять тисяч п’ятсот дев’яносто 

п’ять гривень 70 коп.), за рахунок коштів державного бюджету, зокрема 

резервного фонду, згідно переліку: 2) визначити обсяг грошової компенсації, 

особам, що розмістили внутрішньо переміщених осіб у сумі 37456,72 грн 

(тридцять сім тисяч чотириста п’ятдесят шість гривень 72 коп.), за рахунок 

коштів міжнародних організацій, благодійних організацій та громадських 

об’єднань згідно переліку. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 161 «Про визначення обсягів компенсації особам, що 

розмістили внутрішньо переміщених осіб» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По четвертому 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 заяву Кириченка Віктора Ілліча, який безоплатно 

розмістив внутрішньо переміщену особу, про отримання компенсації щодо 

покриття понесених витрат, пов’язаних з таким розміщенням, відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 року № 333 «Про 

затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення 

внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану» (в 

редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 року № 490), 

даним рішенням пропонується відмовити Кириченку Віктору Іллічу 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків 1668704592) у 

виплаті компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщеної 

особи, так як розміщена у нього особа взята на облік як внутрішньо-переміщена 

(фактичне місце проживання відповідно до довідки: вул. Франка, буд. 42 м. 

Корюківка, Чернігівська обл.) до введення на території України воєнного стану 

відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що затверджений Законом 

України «Про затвердження Указу Президента України від 24.02.2022 року № 

64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), а саме у 2015 

році, що не відповідає вимогам Порядку компенсації витрат за тимчасове 

розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного 

стану. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 162 «Про відмову у наданні компенсації витрат за 

тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у 

період воєнного стану» приймається одноголосно /додається/. 

 

По п’ятому 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 (Протокол 

від 07.06.2022 року № 4) та представлені документи, керуючись ст.ст. Закону 

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

України, даним рішенням пропонується затвердити висновок про доцільність 

позбавлення батьківських прав особи відносно її дітей.. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 163 «Про затвердження висновку про доцільність 

позбавлення батьківських прав» приймається одноголосно /додається/. 

 

По шостому 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 ухвалу 

Корюківського районного суду Чернігівської області про відкриття судом 

провадження у справі щодо усиновлення малолітньої дитини та представлені 

документи, керуючись Законом України «Про охорону дитинства», ст.ст. 207, 



208, 211, 212, 214, 219, 226, 228, Сімейного кодексу України, даним рішенням 

пропонується затвердити висновок про доцільність усиновлення дитини та 

відповідність його інтересам дитини. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 164 «Про затвердження висновку про доцільність 

усиновлення малолітньої дитини» 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», 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», даним рішенням 

пропонується припинити опіку над майном дитини, позбавленої батьківського 

піклування у зв’язку з досягненням нею повноліття. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 165 «Про скасування опіки над майном» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По восьмому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

про те, що розглянувши клопотання Військової частини А7333 від 08.06.2022 

року № 587, 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 законами України «Про передачу, 

примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму 

воєнного стану чи надзвичайного стану», даним рішенням пропонується 

погодити примусове відчуження майна, власником якого є Корюківська міська 

територіальна громада в особі Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради, що здійснюється в умовах правового режиму 

воєнного стану з наступним повним відшкодуванням його вартості, а саме 

відчуження: морозильної камери МКН-30 балансовою вартістю 4950,00 грн, 

ларі балансовою вартістю 5400,00 грн, та уповноважити першого заступника 

міського голови Савченка О.М. на підписання Акту про примусове відчуження 

або вилучення майна. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 166 «Про погодження примусового відчуження 

майна» 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 

розглянувши клопотання ФОП Сергійчука А.Л. від 01.06.2022 року № 1 щодо 



погодження вартості послуг з експлуатації техніки, що надаються фізичною 

особою-підприємцем, даним рішенням пропонується погодити калькуляцію 

вартості експлуатації однієї години техніки фізичної особи–підприємця 

Сергійчука А.Л. для надання послуг Корюківській міській раді: ДТ – 75; ЕО 

2621; КАМАЗ 5511. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 167 «Про погодження калькуляції вартості послуг 

ФОП Сергійчука А.Л.» приймається одноголосно /додається/. 

 

По десятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого апарату міської ради Кожема О.М., яка проінформувала присутніх 

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

від 29.04.2022 року, відповідно до листа Корюківської районної військової 

адміністрації Чернігівської області від 10.03.2022 року № 01-20/368, 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 31 травня 2022 року про використання бензину та дизельного палива для 

забезпечення безперебійної життєдіяльності Корюківської територіальної 

громади на загальну суму 181 958,40 грн. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 168 «Про затвердження акту» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По одинадцятому 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 Плюща Андрія Олександровича від 06.06.2022 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 фізичній особі – підприємцю Плющу Андрію 

Олександровичу на торгівлю (розміщення мобільної точки харчування) напроти 

закладу громадського харчування «Хуторок» по вул. Червонохутірська в                

м. Корюківка (крім проїжджої частини автодороги) з 09 червня 2022 року по        

30 вересня 2022 року. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 169 «Про надання дозволу на торгівлю» 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 громадян та додані до них документи, у зв’язку з наявністю 

невідповідності нумерації адрес об’єктів нерухомого майна їх фактичному 

розташуванню на території міста Корюківка 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: 1) 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 Суворова, будинок 22), власником якого на підставі 

свідоцтва про право на власність від 05.12.1991 року є Сикастий Олександр 

Васильович, присвоївши адресу: Україна, Чернігівська область, Корюківський 

район, місто Корюківка, вулиця Суворова, будинок 20; 2) 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 Шевченка, 

будинок 128), що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 

7422410100:01:002:1916, власником якого на підставі свідоцтва про право на 

спадщину за законом щодо 2/3 частини будинку від 31.07.1984 року №881 та 

договору купівлі-продажу 1/3 частини будинку від 02.07.1985 року № 721 є 

Мойсієнко Євген Олександрович, присвоївши адресу: Україна, Чернігівська 

область, Корюківський район, місто Корюківка, вулиця Шевченка, будинок 96. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 170 «Про впорядкування адресного господарства» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По тринадцятому 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 

розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» від 02.06.2022 року             

№ 51, даним рішенням пропонується надати дозвіл Комунальному 

підприємству «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на 

підключення до централізованої мережі водопостачання житлового будинку по 

вул. Франка, буд. 166, м. Корюківка, власниця – Шутько Ірина Петрівна. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 171 «Про надання дозволу на підключення до 

централізованої мережі водопостачання» приймається одноголосно /додається/. 



По чотирнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник загального відділу виконавчого апарату міської ради 

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

клопотання Корюківської районної організації ветеранів від 26.05.2022 року № 

34, 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 № 172 «Про привітання з нагоди ювілею» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По п’ятнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник загального відділу виконавчого апарату міської ради 

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

подання підприємств, 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 медичного працівника, за сумлінну працю, високий 

професіоналізм та вагомий внесок у розвиток галузі охорони здоров’я, 

нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради з виплатою 

матеріальної допомоги у розмірі 300,00 грн (триста гривень 00 коп.) кожному. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 173 «Про нагородження Почесною грамотою 

Корюківської міської ради з нагоди Дня медичного працівника» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По шістнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши звернення депутатів Корюківської міської 

ради восьмого скликання та додані до нього 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 разову матеріальну допомогу в сумі 15000,00 

грн (п’ятнадцять тисяча гривень 00 коп.) Клименко Ларисі Віталіївні на 

лікування нехронічного захворювання. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 174 «Про надання разової матеріальної допомоги» 

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 заяви Дерби Д.М, Максименко І.І. 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 таку допомогу заявникам. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 175 «Про надання допомоги на поховання» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По вісімнадцятому 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 розглянувши 

клопотання КП «Благоустрій» від 07.06.2022 року № 92, даним рішенням 

пропонується: затвердити з 15 червня 2022 року по 30 червня 2022 року включно 

та з 01 липня 2022 року штатний розпис Комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської рад. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Комунального підприємства «Благоустрій» 

Корюківської міської рад – член виконавчого комітету Корюківської міської 

ради Селюк Анатолій Михайлович, який повідомив присутніх про те що дане 

рішення стосується його особисто, то відповідно до ст.591 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» у нього наявний конфлікт інтересів і про те, 

що участі в голосуванні він приймати не буде. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 176 «Про затвердження штатних розписів» 

приймається більшістю голосів /додається/. 

 

По дев’ятнадцятому 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 

розглянувши клопотання КП «Благоустрій» від 07.06.2022 року щодо 

затвердження калькуляції вартості 1 години надання послуг, даним рішенням 

пропонується затвердити з 15 червня 2022 року Комунальному підприємству 

«Благоустрій» Корюківської міської ради калькуляцію вартості 1 години 

надання послуг. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 177 «Про затвердження калькуляції вартості послуги 

КП «Благоустрій»» приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцятому 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 

розглянувши клопотання КП «Благоустрій» Корюківської міської ради від 

07.06.2022 року, даним рішенням пропонується затвердити Комунальному 

підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради калькуляцію вартості 1 

м.куб. дров’яної деревини непромислового використання твердих порід. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 178 «Про затвердження калькуляції вартості 

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

 

 

Міський голова                                                  Ратан АХМЕДОВ 



 

СПИСОК ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

присутніх на засіданні 08 червня 2022 року 

 

1 Ахмедов Ратан 

Ратанович 

міський голова 

2 Плющ Анастасія 

Вікторівна 

секретар міської ради 

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 Помаз Геннадій 

Олексійович 

староста Рибинського старостинського 

округу 

14 Редін Антон Леонідович староста Олександрівкого старостинськго 

округу 

15 Рябець Петро 

Олександрович 

староста Прибинського старостинського 

округу 

16 Циклаурі Юрій 

Муссович 

староста Перелюбського старостинського 

округу 

17 Барсук Олена Іванівна начальник фінансового відділу 

Корюківської міської ради 

18 Кожема Оксана 

Миколаївна 

начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності - головний бухгалтер 

виконавчого апарату міської ради 

19 Кривда Тетяна 

Федорівна 

директор комунального підприємства 

«Рампа» Корюківської міської ради 



20 Кукуюк Оксана 

Леонідівна 

начальник відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму виконавчого 

апарату міської ради 

21 Лимаренко Ніна 

Петрівна 

начальник загального відділу 

виконавчого апарату міської ради 

22 Наумчик Ірина 

Володимирівна 

начальник відділу освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради 

23 Одерій Олена 

Арсентіївна 

начальник Служби у справах дітей 

Корюківської міської ради 

24 Рачек Анатолій 

Євгенович 

пенсіонер 

25 Селюк Анатолій 

Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради 

26 Скиба Тетяна Віталіївна начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого 

апарату міської ради 
 

 

 

Міський голова                                                  Ратан АХМЕДОВ 


