
Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 16.08.2022 р. № 91 

 

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд 

виконавчого комітету Корюківської міської ради 

на 16.08.2022 року 

 

1. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради з 

нагоди Дня Незалежності України. 

2. Про негайне відібрання дитини від опікуна. 

3. Про перенесення видатків міського бюджету. 

4. Про надання згоди на надання благодійної допомоги. 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

16 серпня 2022 року м. Корюківка                   № 250    

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради з нагоди  

Дня Незалежності України 
 

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, ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. 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 (триста гривень 00 коп.) кожному: 

- Ситу Юлію Михайлівну – заступника голови Корюківської районної 

державної адміністрації. 

Підстава: подання Корюківської районної військової адміністрації від 

15.08.2022 року № 12-01/708; 

- Бузіяна Геннадія Степанович – волонтера; 

- Грищенка Андрія Івановича – волонтера; 

- Єременка Василя Миколайовича – волонтера; 

- Єсипенка Андрія Івановича – волонтера; 

- Кожедуба Ігоря Анатолійовича – волонтера; 

- Кубрак Юлію Володимирівну – волонтера; 

- Кузьменка Олега Віталійовича – волонтера; 

- Синюту Олександра Валентиновича – волонтера; 

- Смаглюка Миколу Івановича – водія автотранспортних засобів Центру 

надання соціальних послуг Корюківської міської ради; 

- Супруненка Романа Вікторовича – волонтера; 

- Тройну Євгенія Анатолійовича – волонтера; 

- Яковича Василя Олександровича – волонтера; 



Підстава: подання першого заступника Корюківського міського голови від 

16.08.2022 року вх. № 256/04-04. 

 

2. Фінансовому відділу Корюківської міської ради профінансувати кошти в 

сумі 3900,00 грн (три тисячі дев’ятсот гривень 00 коп.) для виплати матеріальної 

допомоги та в сумі 910,00 грн (дев’ятсот десять гривень 00 коп.) для придбання 

квітів.  

  

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської 

ради на виконання даного рішення забезпечити перерахування відповідних 

коштів. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова            Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 серпня 2022 року м. Корюківка                       № 251 

 

Про негайне відібрання дитини від опікуна 
 

Розглянувши 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, ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ:   

 

1. Відібрати малолітнього ХХХХ року народження, від опікуна ХХХХ, 

жителя вул. ХХХХ, с. Лісове Корюківського району Чернігівської області.  

 

2. Малолітню дитину ХХХХ року народження, передати Корюківській 

міській раді як органу опіки та піклування для подальшого його влаштування.  

 

3. Юридичному відділу виконавчого апарату міської ради, Службі у 

справах дітей Корюківської міської ради:  

3.1. У семиденний строк після прийняття рішення підготувати подання до 

суду щодо припинення опіки над малолітньою дитиною ХХХХ року 

народження, та звільнення його опікуна ХХХХ, жителя с. Лісове 

Корюківського району Чернігівської області, вул. ХХХХ від обов’язку опікуна 

над дитиною у зв’язку з невиконанням ним таких обов’язків.  

3.2. Письмово повідомити Корюківську окружну прокуратуру про 

прийняте рішення.  

 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту.  

 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 
  

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 серпня 2022 року м. Корюківка                                  № 252 

 

Про перенесення видатків 

міського бюджету 
      

Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук О.І., 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)», ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

  

1. 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.  

 

2. 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.  

 

3. Начальнику Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук О.І. 

внести зміни до розпису міського бюджету та врахувати дане рішення при 

внесенні 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)». 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного 

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                           Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

16 серпня 2022 року м. Корюківка № 253 

 

Про надання згоди на надання  

благодійної допомоги 
 

Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» від 15.08.2022 року № 147 

щодо наміру надати благодійну допомогу, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. 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. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного 

розвитку. 
 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 

 
 


