
ПРОТОКОЛ № 19 

позачергового засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 16 серпня 2022 року 

Час: 12.00 год. – 12.15 год. 

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

Корюківської міської ради 

 

Позачергове 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 позачерговому засіданні виконавчого комітету Корюківської міської 

ради 16 серпня 2022 року з’явилися 31 член (список додається). 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради з 

нагоди Дня Незалежності України. (250) 

2. Про негайне відібрання дитини від опікуна. (251) 

3. Про перенесення видатків міського бюджету. (252) 

4. Про надання згоди на надання благодійної допомоги. (253) 

 

По першому 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, установ, організацій, 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 Незалежності України, за сумлінну 

працю в ім’я незалежної України нагородити Почесною грамотою 

Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300,00 

грн кожному. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 250 «Про нагородження Почесною грамотою 

Корюківської міської ради з нагоди Дня Незалежності України» 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 

клопотання Служби у справах дітей Корюківської міської ради від 16.08.2022 



року № 01-10/125 про необхідність вилучення малолітньої дитини від її 

опікуна, враховуючи повідомлення Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради від 16.08.2022 року, 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 

від опікуна та передати її передати Корюківській міській раді як органу опіки 

та піклування для подальшого його влаштування. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 251 «Про негайне відібрання дитини від опікуна» 

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 даним рішенням 

пропонується зменшити призначення по загальному фонду міського бюджету 

по КПКВКМБ 0611041 «Надання загальної середньої освіти закладами 

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

в сумі 1960100,00 грн та збільшити призначення по загальному фонду міського 

бюджету КПКВКМБ 0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами 

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

в сумі 1960100,00 грн.  

ВИРІШИЛИ: рішення № 252 «Про перенесення видатків міського бюджету» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По четвертому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши клопотання КП «Благоустрій» від 15.08.2022 

року № 147 щодо наміру надати благодійну допомогу, що даним рішенням 

пропонується надати згоду Комунальному підприємству «Благоустрій» 

Корюківської міської ради на передачу дров’яної деревини непромислового 

використання в кількості 189 м.куб. на загальну суму 86 939,24 грн, в т.ч. ПДВ 

14 489,87 грн, як благодійної допомоги Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради для організації роботи Олександрівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Корюківської міської ради Чернігівської 

області в опалювальний сезон 2022-2023 років.  

ВИРІШИЛИ: рішення № 253 «Про надання згоди на надання благодійної 

допомоги» приймається одноголосно /додається/. 

 

Міський голова                                                 Ратан АХМЕДОВ 



 

СПИСОК ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

присутніх на засіданні 16 серпня 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 
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 
Кожема Оксана 

Миколаївна 

начальник відділу бухгалтерського обліку 

та звітності – головний бухгалтер 

виконавчого апарату міської ради 

22 
Кривда Тетяна 

Федорівна 

директор комунального підприємства 

«Рампа» Корюківської 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 
Лихотинська Лілія 

Анатоліївна 

начальник Відділу архітектури, 

містобудування та житлово-комунального 

господарства Корюківської міської ради – 

головний архітектор 

26 
Наумчик Ірина 

Володимирівна 

начальник Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської 

ради 

27 
Одерій Олена 

Арсентіївна 

начальник Служби у справах дітей 

Корюківської міської ради 

28 
Рачек Анатолій 

Євгенович 
пенсіонер 

29 
Селюк Анатолій 

Михайлович 

начальник Комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради 

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 


