
ПРОТОКОЛ № 24 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 18 жовтня 2022 року 

Час: 14.00 год. – 14.15 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                           

18 жовтня 2022 року з’явилися 28 членів (список додається). 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про здійснення заходів для формування фонду житла. (325) 

2. Про внесення змін до Програми сприяння територіальній обороні та 

заходів національного спротиву Корюківської міської територіальної громади 

на 2022 рік. (326) 

3. Про виділення субвенції обласному бюджету Чернігівської області. 

(327) 

4. 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)». (328) 

5. Про затвердження дефектного акту та локального кошторису на правах 

зведеного кошторисного розрахунку. (329) 

 

По першому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що у зв’язку з повномасштабним вторгненням російської 

федерації, враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 

«Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), відповідно до Порядку 

формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку 

та надання такого житла для, що затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 29.04.2022 року № 495, даним рішеням пропонується з метою 

формування фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб, що зареєструвались на території Корюківської міської ради, 

визначити житловий будинок ХХХ в місті Корюківка Корюківського району 

Чернігівської області як такий, що може використовуватися для даних потреб 



та раніше був передбачений для облаштування притулку для осіб, які 

постраждали від домашнього насильства, та виконавчому апарату міської ради 

вжити вичерпних заходів для приведення даного об’єкту у стан, придатний для 

надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам та членам 

їх сімей. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 325 «Про здійснення заходів для формування фонду 

житла» приймається одноголосно /додається/. 

 

По другому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І., начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головного 

бухгалтера виконавчого апарату міської ради Кожеми О.М., які 

проінформували присутніх про те, що даним рішенням пропонується внести 

зміни до Програми сприяння територіальній обороні та заходів національного 

спротиву Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік, що 

затверджена рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради від 10 

травня 2022 року № 101 «Про затвердження програми». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 326 «Про внесення змін до Програми сприяння 

територіальній обороні та заходів національного спротиву Корюківської 

міської територіальної громади на 2022 рік» 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 розглянувши лист 

начальника Чернігівської обласної військової адміністрації В.Чауса щодо 

виконання протокольного рішення за результатами селекторної наради під 

головуванням заступника Офісу Президента України К.Тимошенка від 12 

вересня 2022 року та засідання ради оборони області Чернігівської обласної 

військової адміністрації від 15 вересня 2022 про необхідність виділення коштів 

обласному бюджету Чернігівської області, даним рішенням пропонується 

Виділити субвенцію з бюджету Корюківської міської територіальної громади 

обласному бюджету Чернігівської області. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 327 «Про виділення субвенції обласному бюджету 

Чернігівської області» приймається одноголосно /додається/. 

 

По четвертому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І., яка проінформувала присутніх, 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) пункти 1, 5 рішення викласти в новій редакції: «1. Визначити на 2022 рік: - 



доходи міського бюджету у сумі 249 250 072,50 гривень, в тому числі доходи 

загального фонду міського бюджету 238 118 672,50 гривень та доходи 

спеціального фонду міського бюджету 11 131 400,00 гривень; - видатки 

міського бюджету у сумі 278 847 883,09 гривень, в тому числі видатки 

загального фонду міського бюджету 237 709 132,19 гривень та видатки 

спеціального фонду міського бюджету 41 138 750,90 гривень; - повернення 

кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі 40 400,00 гривень; - 

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; - 

профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 28 776 390,90 гривень 

згідно з додатком 2 до цього рішення; - дефіцит за спеціальним фондом 

міського бюджету у сумі 28 776 390,90 гривень згідно з додатком 2 до цього 

рішення; - оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 

10 000,00 гривень, що становить 0,004 відсотка видатків загального фонду 

міського бюджету. 5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на 

реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 85 146 889,45 гривень згідно з 

додатком 7 до цього рішення.». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 328 «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 п’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

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

рішенням пропонується затвердити дефектний акт та локальний кошторис на 

правах зведеного кошторисного розрахунку. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 329 «Про затвердження дефектного акту та 

локального кошторису на правах зведеного кошторисного розрахунку» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

 

Міський голова                                                 Ратан АХМЕДОВ 



 

СПИСОК ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

присутніх на засіданні 18 жовтня 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 

5 
Аполон Юрій 

Андрійович 

староста Будянського 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 
Шуляченко 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 
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 
Лихотинська Лілія 

Анатоліївна 

начальник Відділу архітектури, 

містобудування та житлово-комунального 

господарства Корюківської міської ради – 

головний архітектор 

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 

28 
Шумський Віктор 

Леонтійович 

завідувач інформаційно-аналітичним 

відділом Корюківської центральної 

районної лікарні 
 

 

 

Міський голова                                                 Ратан АХМЕДОВ 


