
ПРОТОКОЛ № 16 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 28 липня 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 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 34 особи. 

На засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради                           

28 липня 2022 року з’явилися 31 член (список додається). 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про погодження примусового відчуження майна. (216) 

2. Про затвердження висновків про доцільність позбавлення батьківських 

прав. (217) 

3. Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського піклуваня. 

(218) 

4. Про виведення з прийомної сім’ї особи з числа дітей-сиріт. (219) 

5. Про виведення з прийомної сім’ї особи з числа дітей, позбавлених 

батьківського піклування. (220) 

6. Про виведення з прийомної сім’ї дитини, позбавленої батьківського 

піклування. (221) 

7. 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)». (222) 

8. Про звіт про виконання бюджету Корюківської міської територіальної 

громади за І півріччя 2022 року. (223) 

9. Про передачу продуктів харчування. (224) 

10. Про знесення зелених насаджень. (225) 

11. Про погодження цін на лісопродукцію та пиломатеріали. (226) 

12. Про погодження тарифу на платну послугу. (227) 

13. Про втрату чинності рішення виконавчого комітету Корюківської 

міської ради. (228) 

14. Про роботу зі зверненнями громадян. (229) 



15. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

водопостачання. (230) 

 

По першому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

про те, що даним рішенням пропонується погодити примусове відчуження 

майна, власником якого є Корюківська міська територіальна громада в особі 

Районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 

«Корюківкаліс», що здійснюється в умовах правового режиму воєнного стану з 

наступним повним відшкодуванням його вартості, та уповноважити першого 

заступника міського голови Савченка О.М. на підписання відповідних актів 

приймання-передачі. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 216 «Про погодження примусового відчуження 

майна» 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 розглянувши пропозиції 

Комісії з питань захисту прав дитини при Корюківській міській раді від 

27.07.2022 року та представлені документи, керуючись Законом України «Про 

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

рішенням пропонується затвердити висновки про доцільність позбавлення 

батьківських прав двох громадян. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 217 «Про затвердження висновків про доцільність 

позбавлення батьківських прав» 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», п.п. 21, 22, 24 постанови Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини», на підставі акту закладу охорони здоров’я 

та органу внутрішніх справ України про дитину, покинуту в пологовому 

будинку, іншому закладі охорони здоров’я від 11.07.2022 року, витягу з 

Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію 

народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до ч. 1 ст. 135 

Сімейного кодексу України, з метою соціального захисту дитини, даним 

рішенням пропонується встановити статус дитини, позбавленої батьківського 

піклування. 



ВИРІШИЛИ: рішення № 218 «Про встановлення статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклуваня» приймається одноголосно /додається/. 

 

По четвертому 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 Закону 

України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», абз. 2 п. 6 

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 заяви прийомної матері, даним рішенням пропонується 

припинити перебування особи з числа дітей-сиріт в прийомній сім’ї. 

ВИСТУПИЛИ: староста Брецького старостинського округу - членкиня 

виконкому Гончаренко І.В., яка повідомила присутніх про те що дане рішення 

стосується її особисто, то відповідно до ст.59
1
 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» у неї наявний конфлікт інтересів і про те, що участі 

в голосуванні вона приймати не буде.  

ВИРІШИЛИ: рішення № 219 «Про виведення з прийомної сім’ї особи з числа 

дітей-сиріт» приймається більшістю голосів /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 відповідно до Закону 

України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», абз. 2 п. 6 

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 заяви прийомних батьків, даним рішенням пропонується 

припинити перебування особи з числа дітей, позбавлених батьківського 

піклування в прийомній сім’ї. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 220 «Про виведення з прийомної сім’ї особи з числа 

дітей, позбавлених батьківського піклування» 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 відповідно до Закону 

України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 



дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», абз. 2 п. 6 

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 заяви прийомних батьків, даним рішенням пропонується 

припинити перебування дитини, позбавленої батьківського піклування в 

прийомній сім’ї. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 221 «Про виведення з прийомної сім’ї дитини, 

позбавленої батьківського піклування» приймається одноголосно /додається/. 

 

По сьомому 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 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) доходи міського бюджету у сумі 248 131 532,50 

гривень, в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 238 118 

632,50 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету 10 012 900 

гривень; 2) видатки міського бюджету у сумі 270 354 914,54 гривень, в тому 

числі видатки загального фонду міського бюджету 235 976 703,64 гривень та 

видатки спеціального фонду міського бюджету 34 378 210,90 гривень; 3) 

повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі 40 400,00 

гривень; 4) 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; 5) профіцит за загальним фондом міського 

бюджету у сумі 23 241 350,90 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 6) 

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 23 241 350,90 гривень; 

7) оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 10 000,00 

гривень, що становить 0,004 відсотка видатків загального фонду міського 

бюджету. Також пропонується затвердити розподіл витрат міського бюджету на 

реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 73 497 490,90 гривень. Зміни 

зумовлені перерахуванням освітньої субвенції для облаштування найпростіших 

укриттів у закладах загальної середньої освіти Корюківької міської 

територіальної громади. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 222 «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 восьмому 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 за підсумками І півріччя 

2022 року до загального фонду бюджету Корюківської міської територіальної 

громади надійшло власних доходів (без урахування трансфертів) 80825,80 

тис. грн, що складає 95,6% до призначень звітного періоду (-3729,90 тис.грн). В 

порівнянні з аналогічним періодом 2021 року доходи міського бюджету 

збільшилися на 2877,10 тис.грн (98,0%).  

Податку на доходи фізичних осіб надійшло 58113,90 тис.грн, або 101,9% 

до призначень звітного періоду. Питома вага ПДФО у власних доходах складає 

71,9%.  

Рентної плати за використання природних ресурсів надійшло в сумі 

3493,90 тис.грн, що становить 91,7% до річних призначень.  

Виконання акцизного податку (з підакцизних товарів і пального) становить 

45,1% призначень звітного періоду, надійшло 2001,10 тис.грн. На низький 

рівень виконання вплинуло зміни в законодавстві в частині встановлення 

нульової ставки на паливо-мастильну продукцію на період дії воєнного стану, 

періодичну заборону продажу алкогольних напоїв, тимчасова відсутність 

логістики унеможливила безперервний продаж тютюнових виробів.  

По результатам І півріччя 2022 року місцевих податків і зборів надійшло в 

сумі 14676,50 тис.грн, виконання склало 80,2%. На низький рівень виконання 

вплинула тимчасова окупація території Корюківської громади, тимчасове 

припинення роботи деяких підприємств, організацій, ФОПів і відповідно 

особливість оподаткування у період дії воєнного часу.  

Станом на 01 липня 2022 року до загального фонду міського бюджету 

надійшло неподаткових надходжень в сумі 889,40 тис.грн, виконання становить 

91,2%. На період окупації громади з 24 лютого по 04 квітня 2022 року, 

рішенням виконкому від 10.05.2022 року № 123 з послідуючим затвердженням 

на сесії міської ради, звільнено від орендної плати орендарів комунального 

майна. В цей же період ЦНАП не мав можливості надавати адміністративні 

послуги.  

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 1159,80 тис.грн: 

- Екологічний податок – 63,30 тис.грн; 

- Власні надходження – 1088,90 тис.грн. 

Видатки міського бюджету по загальному фонду за звітний період склали 

87,60 млн.грн. 

На освіту спрямовано – 48,80 млн.грн (власні – 25,90 млн.грн, освітня 

субвенція – 22,8 млн.грн). 

На охорону здоров’я – 5504,00 тис.грн (КНП «Корюківська ЦРЛ» - 4852,20 

тис.грн, Корюківський центр сімейної медицини - 625,10 тис.грн, навчання 

студентів – 26,70 тис.грн). 

На держане управління – 10,50 млн.грн. 

На соціальний захист – 6980,20 тис.грн (ЦНСП Корюківської міської ради 

- 6215,10 тис.грн, КМЦ «КУБ» - 336,90 тис.грн, рада ветеранів - 140,00 тис.грн, 

надання соцпослуг - 79,60 тис.грн, м/д - 134,30 тис.грн та на пільгові 

чорнобильські медикаменти 74,2 тис.грн (інша субвенція з обласного бюджету). 



На заклади та заходи по культурі – 4362,70 тис.грн. 

На фізичну культуру та спорт – 889,50 тис.грн. 

На підтримку комунальних підприємств – 5357,70 тис.грн (КП 

«Благоустрій» - 3502,80 тис.грн, КП «Убідьське» – 1445,00 тис.грн, КП 

«Корюківкаводоканал» – 217,00 тис.грн, Корюківська ЖЕК - 192,90 тис.грн). 

На благоустрій території громади – 632,40 тис.грн. 

На відшкодування різниці в тарифі по теплопостачанню – 948,60 тис.грн. 

На регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту – 50,00 тис.грн. 

На заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій – 1359,30 

тис.грн (придбання пального, найм транспорту, послуги з харчування). 

На заходи та роботи з територіальної оборони – 329,10 тис.грн (найм 

транспорту, послуги з харчування). 

Із загальної суми фінансування на заробітну плату спрямовано 66,20 

млн.грн, на енергоносії – 12,40 млн.грн. На захищені статті видатків 

спрямовано 79,00 млн.грн, або 90,2 % всіх видатків. 

По спеціальному фонду видатки склали 12230,40 тис.грн, в тому числі по 

власним надходженням бюджетних установ 990,30 тис.грн, по бюджету 

розвитку 11240.10 тис.грн (поповнено статутні капітали КП 

«Корюківкаводоканал» 10,00 млн.грн, КП «Убідьське» 1152,00 тис.грн, 

виготовлено ПКД по об’єкту «Реконструкція системи забезпечення медичним 

киснем хірургічного відділення із встановленням та підключенням обладнання 

кисневого генератора КНП «Корюківська ЦРЛ» в сумі 49,00 тис.грн, здійснено 

корегування ПКД по об’єкту «Реконструкція існуючої системи медичним 

киснем окремих відділень терапевтичного відділення» в сумі 12,30 тис.грн. 

Офіційних трансфертів до бюджету надійшло 34,90 млн.грн, а саме: 

- освітня субвенція – 34760,80 тис.грн; 

- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами – 77,80 тис.грн; 

- з обласного бюджету інша субвенція на пільгове обслуговування осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 93,80 тис.грн 

медикаментами. 

З міського бюджету надана інша субвенція обласному бюджету в сумі 

165,00 тис.грн (енергоносії Центру переливання крові) та районному бюджету в 

сумі 1621,60 тис.грн (на виконання державних функцій та забезпечення разом з 

військовим командуванням здійснення заходів правового режиму воєнного 

стану, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку на території 

Корюківського району 1616,60 тис.грн, виконання рішень суду 5,00 тис.грн). 

Тому даним рішенням пропонується винести на чергову сесію 

Корюківської міської ради восьмого скликання для затвердження звіт про 

виконання бюджету Корюківської міської територіальної громади за І півріччя 

2022 року: 1) по доходах бюджету Корюківської міської територіальної 

громади у сумі 116 908,00 тис. гривень, в тому числі по доходах загального 

фонду у сумі 115 758,20 тис. гривень та спеціального фонду у сумі 1 159,8 тис. 

гривень; 2) по видатках бюджету Корюківської міської територіальної громади 



у сумі 99 813,00 тис. гривень, у тому числі по видатках загального фонду у сумі                    

87 582,70 тис. гривень та спеціального фонду у сумі 12 230,40 тис. гривень. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 223 «Про звіт про виконання бюджету Корюківської 

міської територіальної громади за І півріччя 2022 року» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятому 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, 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 надати згоду на передачу з балансу 

Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 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 Сядринською ЗОШ І-ІІІ ст. Корюківської міської ради 

Чернігівської області у зв’язку із введенням воєнного стану на території 

України, на баланс Корюківського дошкільного навчального закладу № 1 

«Дельфін» художньо-естетичного напрямку Корюківської міської ради 

Чернігівської області на загальну суму 3 641,99 грн (три тисячі шістсот сорок 

одна гривня 99 коп.) у відповідності до переліку. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 224 «Про передачу продуктів харчування» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По десятому 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 ст. 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», постанови 

Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 «Про затвердження 

Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», 

даним рішенням пропонується затвердити акти обстеження зелених насаджень, 

що підлягають видаленню на території Наумівського старостинського округу 

Корюківської міської ради від 15.07.2022 року № 18, та на території 

Корюківської міської ради (м. Корюківка) від 18.07.2022 року № 19-22. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 225 «Про знесення зелених насаджень» приймається 

одноголосно /додається/. 



По одинадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: першого заступника міського голови Савченко О.М., який 

проінформував присутніх про те, що розглянувши клопотання РКСЛП 

«Корюківкаліс» від 25.07.2022 року № 63 та додані до нього матеріали, 

відповідно до абз. 2 пп. 5.1. п. 5 «Права та обов’язки підприємства» Статуту 

РКСЛП «Корюківкаліс», даним рішенням пропонується погодити з 01 серпня 

2022 року ціни на лісопродукцію та пиломатеріали, що реалізуються Районним 

комунальним спеціалізованим лісогосподарським підприємством 

«Корюківкаліс». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 226 «Про погодження цін на лісопродукцію та 

пиломатеріали» приймається одноголосно /додається/. 

 

По дванадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ» від 

13.07.2022 року № 03-05/321 та додані до нього матеріали, керуючись п. 30 

Розділу І «Послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями 

державними і комунальними закладами охорони здоров’я» Переліку платних 

послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та 

вищих медичних навчальних закладах, що затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.09.1996 р. № 1138, даним рішенням пропонується 

погодити тариф на платну послугу «Проведення навчальних занять при 

стажуванні лікарів-інтернів», що надається Комунальним некомерційним 

підприємством «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської 

міської ради. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 227 «Про погодження тарифу на платну послугу» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По тринадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши клопотання ВОКМтаС Корюківської міської 

ради від 27.07.2022 року № 01-11/326 щодо списання продуктів харчування у 

зв’язку з закінченням терміну придатності, даним рішенням пропонується 

рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 12 липня 2022 

року № 202 «Про передачу продуктів харчування» вважати таким, що втратило 

чинність. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 228 «Про втрату чинності рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради» 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 станом на 1 липня 

2022 року до Корюківської міської ради надійшло 561 звернення, в т.ч.: 229 

клопотань від підприємств, установ та організацій; 332 заяви громадян; 54 

Ухвали суду; рішень, розпоряджень та клопотань райради та РДА – 4; 6 запитів 

згідно Закону «Про доступ до публічної інформації». 

Міською радою розглянуто 12 адміністративних справ. Притягнуто до 

адмінвідповідальності громадян у вигляді штрафу на суму 37400 грн, сплачено 

штрафів - 850 грн.  

Відділом земельних ресурсів розглянуто 305 заяв, підготовлено та 

винесено на розгляд сесій міської ради матеріали та відповідні проєкти рішень. 

По старостинських округах за перше півріччя вчинено нотаріальних дій - 

158, зареєстровано та знято з реєстрації громадян – 96, видано довідок - 2955, 

зареєстровано звернень громадян – 691, сформовано та передано до УСЗН 

документи для призначення різних видів допомоги – 1207, зроблено актів 

обстежень – 70, надійшло вхідної документації – 132, вихідна документація - 

307. 

По ЦНАП надано послуг – 10312 в т.ч.: реєстрація місця проживання - 97; 

виданих довідок – 1220; державна реєстрація речових прав – 1830; реєстрація 

ЮО та ФОП – 616; інформаційні довідки – 9; ДЗК – 750; АПСХ – 1527; інші – 

4263. 

По КП «Корюківкаводоканал» - 259 звернень; Корюківська ЖЕК –  

письмових звернень - 15, усних – 258, позачергових (виклики) – 18; КП 

«Благоустрій» -  6 звернень; КП «Убідьське» - 2 звернення; КП «РАМПА» - 129 

звернень; РКСЛП «Корюківкаліс» - 48 звернень; Корюківський центр сімейної 

медицини – 8 звернень; КНП «Корюківська ЦРЛ» – 5 звернень; Служба у 

справах дітей – 17 звернень. 

Даним рішенням пропонується інформацію про роботу зі зверненнями 

громадян по Корюківській міській раді за І півріччя 2022 рік прийняти до 

відома. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 229 «Про роботу зі зверненнями громадян» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По п’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 «Корюківкаводоканал» від 25.07.2022 року            

№ 127, від 27.07.2022 року № 129, даним рішенням пропонується надати дозвіл 

Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради 

на підключення до централізованої мережі водопостачання житлових будинків: 

1) по вул. Українська, буд. 51 в м. Корюківка, власник – Гудимова Ганна 

Василівна; 2) по вул. Дудка, буд. 96 в м. Корюківка, власник – Жудік Микола 

Федорович; 3) по вул. Незалежності, буд. 48 в м. Корюківка, власник – 

Кириченко Валерія Олексіївна. 



ВИРІШИЛИ: рішення № 230 «Про надання дозволу на підключення до 

централізованої мережі водопостачання» приймається одноголосно /додається/. 

 

 

Міський голова                                                  Ратан АХМЕДОВ 



 

СПИСОК ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

присутніх на засіданні 28 липня 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 
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 Бабич Вікторія Сергіївна 

начальник юридичного відділу – 

державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради 

21 
Галущенко Сергій 

Володимирович 

заступник начальника комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради 

23 Кривда Тетяна Федорівна 
директор комунального підприємства 

«Рампа» Корюківської міської ради 

24 
Кукуюк Оксана 

Леонідівна 

начальник відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму виконавчого 

апарату міської ради 

25 Лимаренко Ніна Петрівна 
начальник загального відділу виконавчого 

апарату міської ради 

26 
Лихотинська Ліля 

Анатоліївна 

начальник Відділу архітектури, 

містобудування та житлово-комунального 

господарства Корюківської міської ради – 

головний архітектор 

27 
Наумчик Ірина 

Володимирівна 

начальник Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської 

ради 

28 
Одерій Олена 

Арсентіївна 

начальник Служби у справах дітей 

Корюківської міської ради 

29 
Рачек Анатолій 

Євгенович 
пенсіонер 

30 Скиба Тетяна Віталіївна 

начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату 

міської ради 

31 
Шумський Віктор 

Леонтійович 

завідувач інформаційно-аналітичним 

відділом Корюківської центральної 

районної лікарні 
 

 

 

Міський голова                                                  Ратан АХМЕДОВ 


