
ПРОТОКОЛ № 20 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 30 серпня 2022 року 

Час: 10.00 год. – 10.40 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                           

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про спрямування залишку коштів бюджету розвитку. (254) 

2. Про внесення змін та доповнень до програм. (255) 

3. Про внесення змін до Положення про умови та порядок надання 

громадянам разової адресної матеріальної допомоги. (256) 

4. Про внесення змін до Порядку надання разової матеріальної допомоги 

учасникам російсько-української війни, антитерористичної операції (операції 

об’єднаних сил) та членам сімей загиблих. (257) 

5. 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)». (258) 

6. Про виділення коштів на вирішення соціально-побутових питання. 

(259) 

7. Про виділення коштів. (260) 

8. Про розгляд Протоколу № 2 засідання комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Корюківської міської ради від 

18.08.2022 року. (261) 

9. Про звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств 

Корюківської міської ради. (262) 

10. Про затвердження фінансових планів комунальних підприємств на 

2023 рік. (263) 

11. Про організацію освітнього процесу на 2022/2023 навчальний рік у 

дошкільних закладах Корюківської міської ради. (264) 

12. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

водопостачання. (265) 



13. Про виготовлення дубліката свідоцтва про право власності. (266) 

14. Про надання разової матеріальної допомоги. (267) 

15. Про порушення клопотання про присвоєння почесного звання України 

«Мати-героїня». (268) 

16.  Про знесення зелених насаджень. (269) 

17. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Корюківської 

міської кради щодо організації оплачуваних громадських робіт. (270) 

18. Про організацію оплачуваних громадських робіт на період воєнного 

стану. (271) 

19. Про надання згоди на списання продуктів харчування. (272) 
20. Про надання допомоги на поховання учасника російсько-української 

війни. (273) 

21. Про повернення майна з орендного користування. (274) 

 

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 у зв’язку з 

довготривалим невикористання коштів, що надійшли від пайової участі у 

розвитку інфраструктури села Бреч Корюківської міської ради, та відсутністю 

потреби у їх використанні даним рішенням пропонується залишок коштів 

пайової участі у розвитку інфраструктури с. Бреч Корюківської міської 

територіальної громади, що склався станом на 01.01.2022 року в сумі 147 

793,42 грн спрямувати на внески до статутного капіталу Комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 254 «Про спрямування залишку коштів бюджету 

розвитку» 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 програм міської ради, а саме: Програми організації та проведення 

громадських робіт для населення Корюківської міської ради на 2021-2023 роки, 

Програми сприяння територіальній обороні та заходів національного спротиву 

Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік, Програми розвитку, 

фінансової підтримки та поповнення статутних фондів комунальних 

підприємств Корюківської міської ради на 2020-2022 роки, Програми 

соціальної підтримки учасників російсько-української війни, 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей – 

мешканців Корюківської міської ради на 2021-2023 роки, Програми охорони 

навколишнього природного середовища Корюківської міської ради на 2021-



2025 роки, Програму підтримки розвитку вторинної медичної допомоги на 

території Корюківської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, 

Комплексної програми цивільного захисту на території Корюківської міської 

ради на 2021-2023 роки. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 255 «Про внесення змін та доповнень до програм» 

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 у зв’язку з 

повномасштабною військової агресією російської федерації проти України, 

враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 року 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), Закон України «Про 

затвердження Указу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), даним рішенням пропонується 

внести зміни до Положення про умови та порядок надання громадянам разової 

адресної матеріальної допомоги (далі – Положення), а саме пункт 1.6.4 

Положення викласти в новій редакції: «одному із членів сім’ї 

загиблого/померлого під час участі в російсько-українській війні, 

антитерористичній операції (операції об’єднаних сил) для здійснення оплати 

заходів з поховання (якщо такі заходи не були проведені за рахунок коштів 

міського бюджету) (перевага надається члену сім’ї на утриманні якого 

перебувають діти (утриманці) загиблого/померлого, а в окремих випадках будь-

якій близькій особі загиблого/померлого), місце проживання/перебування яких 

зареєстровано на території Корюківської міської територіальної громади; в 

абзаці другому пункту 2.3. Положення цифру «2000грн.» замінити на цифру 

«5000,00 грн»; в абзаці третьому пункту 2.3. Положення цифру «5000грн.» 

замінити на цифру «25000,00 грн». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 256 «Про внесення змін до Положення про умови та 

порядок надання громадянам разової адресної матеріальної допомоги» 

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 про те, що У зв’язку з 

повномасштабною військової агресією російської федерації проти України, 

враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), Закон України «Про 

затвердження Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), даним рішенням пропонується 

внести зміни до Порядку надання разової матеріальної допомоги учасникам 

російсько-української війни, антитерористичної операції (операції об’єднаних 

сил) та членів сімей загиблих, а саме викласти його в новій редакції. 



ВИРІШИЛИ: рішення № 257 «Про внесення змін до Порядку надання разової 

матеріальної допомоги учасникам російсько-української війни, 

антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) та членам сімей 

загиблих» приймається більшістю голосів /додається/. 

 

По п’ятому 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 пункти 1, 5 рішення викласти в новій редакції: 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 гривень згідно з додатком 1 

цього рішення; видатки міського бюджету у сумі 273 942 883,09 гривень, в тому 

числі видатки загального фонду міського бюджету 237 204 132,19 гривень та 

видатки спеціального фонду міського бюджету 36 738 750,90 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 24 

376 390,90 гривень; дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 24 

376 390,90 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; оборотний залишок 

бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 10 000 гривень, що становить 

0,004 відсотка видатків загального фонду міського бюджету. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 258 «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 шостому 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 клопотання 

КНП «Корюківська ЦРЛ», у зв’язку з працевлаштуванням новоприбулих 

лікарів до даного закладу, 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)», даним рішенням пропонується виділити кошти з 

міського бюджету в сумі 70 000,00 грн для виплати матеріальної допомоги на 

вирішення соціально-побутових питань в розмірі 10 000,00 грн 

новопризначеним лікарям КНП «Корюківська ЦРЛ». 



ВИРІШИЛИ: рішення № 259 «Про виділення коштів на вирішення соціально-

побутових питання» 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 розглянувши клопотання 

КНП «Корюківська ЦРЛ», у зв’язку зі значним навантаженням на лікаря-

невропатолога, 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)», даним рішенням пропонується виділити кошти з міського 

бюджету в сумі 61 600,00 грн для виплати щомісячної премії лікарю-

невропатологу Батюк Тетяні Юріївні в сумі 15 400,00 грн (з нарахуваннями). 

ВИРІШИЛИ: рішення № 260 «Про виділення коштів» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По восьмому 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 Протокол № 2 засідання комісії з питань техногенно – 

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Корюківської міської ради від 

18.08.2022 року, відповідно до законів України «Про відходи», «Про охорону 

навколишнього природного середовища», даним рішенням пропонується взяти 

до відома Протокол № 2 засідання комісії з питань техногенно – екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Корюківської міської ради від 18.08.2022 

року та вжити всіх заходів щодо усунення негативних наслідків утворення 

стихійного сміттєзвалища, що знаходиться за межами полігону з захоронення 

твердих побутових відходів, та Фінансовому відділу Корюківської міської ради 

передбачити кошти для здійснення фінансування заходів щодо усунення 

наслідків утворення стихійного сміттєзвалища, а відділу бухгалтерського 

обліку та звітності виконавчого апарату міської ради укласти договір з 

відповідними організаціями з метою усунення наслідків утворення стихійного 

сміттєзвалища. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 261 «Про розгляд Протоколу № 2 засідання комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Корюківської 

міської ради від 18.08.2022 року» приймається одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

про те, що розглянувши клопотання КП «Благоустрій» від 16.08.2022 року № 

149, КП «Убідьське» від 26.08.2022 року № 64, відповідно до ст.ст. 75, 78 

Господарського кодексу України, даним рішенням пропонується прийняти до 



відома звіт даних підприємств про виконання фінансових планів за ІІ квартал 

2022 року. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 262 «Про звіти про виконання фінансових планів 

комунальних підприємств Корюківської міської ради» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По десятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

про те, що розглянувши клопотання КП «Благоустрій» від 22.08.2022 року № 

156, Корюківської ЖЕК від 15.08.2022 року № 132, КП «Убідьське» від 

26.08.2022 року № 64, КП «Рампа» від 29.08.2022 року № 127, відповідно до 

ст.ст. 75, 78 Господарського кодексу України, Порядку складання, 

затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних 

підприємств Корюківської міської ради, що затверджений рішенням 

тринадцятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 30.06.2022 

року № 26-13/VIII, даним рішенням пропонується затвердити фінансові плани 

даних підприємств на 2023 рік. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 263 «Про затвердження фінансових планів 

комунальних підприємств на 2023 рік» приймається одноголосно /додається/. 

 

По одинадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши клопотання ДНЗ № 1 «Дельфін» від 

18.08.2022 року № 18-05/53, ДНЗ № 4 «Веселка» від 18.08.2022 року № 64, 

керуючись листом Міністерства освіти та науки України від 15.06.2022 року № 

1/6435-22 «Щодо забезпечення освіти осіб з особливими потребами», від 

27.07.2022 року № 1/8504-22 «Про окремі питання діяльності закладів 

дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році», з метою надання якісних 

освітніх послуг, у тому числі дітям, які мають порушення мовлення та зору та 

потребують надання їм корекційно-розвиткової та психолого-педагогічної 

допомоги, враховуючи введення воєнного стану відповідно до Указу 

Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного 

стану в Україні» (зі змінами), керуючись Законом України «Про дошкільну 

освіту», даним рішенням пропонується Корюківському дошкільному 

навчальному закладу № 1 «Дельфін» художньо-естетичного напрямку 

Корюківської міської ради Чернігівської області та Корюківському 

дошкільному навчальному закладу № 4 «Веселка» еколого-натуралістичного 

напрямку Корюківської міської ради Чернігівської області з 01 вересня 2022 

року: 1) погодити роботу різновікової інклюзивної групи та різновікової 

логопедичної групи в кількості до 30 осіб; 2) дозволити залучати до освітнього 

процесу з повним навантаженням та додатковими обов’язками, що стосуються 

безпеки дітей під час виникнення небезпечних ситуацій, вчителя-логопеда, 

інструктора з фізкультури, музичного керівника та практичного психолога. 



ВИРІШИЛИ: рішення № 264 «Про організацію освітнього процесу на 

2022/2023 навчальний рік у дошкільних закладах Корюківської міської ради» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По дванадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

про те, що розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» від 15.08.2022 

року № 137, від 29.08.2022 року № 143, даним рішенням пропонується надати 

дозвіл Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» Корюківської 

міської ради на підключення до централізованої мережі водопостачання 

житлових будинків заявників. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 265 «Про надання дозволу на підключення до 

централізованої мережі водопостачання» приймається одноголосно /додається/. 

 

По тринадцятому 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 розглянувши заяву Єфимової М.О. щодо надання 

дозволу на виготовлення дублікату свідоцтва про право власності на нерухоме 

майно та додані до неї документи, даним рішенням пропонується надати дозвіл 

Єфимовій Марії Олексіївні на оформлення дубліката свідоцтва про право 

власності на 3/5 частини житлового будинку, що розташований за адресою: 

Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, вулиця Шевченка, 

буд. 3, що було видано 28.07.2000 року на ім’я покійної Єзловецької Галини 

Олексіївни, у зв’язку із втратою оригіналу, та оригінал свідоцтва про право 

власності на 3/5 частини житлового будинку від 28.07.2000 року, виданого 

Корюківською міською радою згідно з розпорядчим документом від 28.07.2000 

року № 229 на ім’я Єзловецької Галини Олексіївни, вважати недійсним. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 266 «Про виготовлення дубліката свідоцтва про право 

власності» приймається одноголосно /додається/. 

 

По чотирнадцятому 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 них 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 таку допомогу заявникам на лікування 

нехронічних захворювань. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 267 «Про надання разової матеріальної допомоги» 

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 заяву 

Шматок А.В. та додані до неї документи, керуючись Законом України «Про 

державні нагороди України», ст. 39 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Указом Президента України від 29.06.2001 року № 

476/2001 «Про почесні звання України», даним рішенням пропонується 

порушити перед Чернігівською обласною державною адміністрацією 

клопотання про присвоєння почесного звання України «Мати - героїня» 

Шматок Альоні Володимирівні, жительці села Охрамієвичі Корюківського 

району Чернігівської області, яка народила та виховала до восьмирічного віку 

п’ятьох дітей. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 268 «Про порушення клопотання про присвоєння 

почесного звання України «Мати-героїня»» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По шістнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Ахмедов Р.Р., 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 

Перелюбського старостинського округу Корюківської міської ради від 

26.08.2022 року № 25-27. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 269 «Про знесення зелених насаджень» 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 з метою здійснення організації громадських робіт та їх 

фінансування, даним рішенням пропонується внести зміни у Перелік видів 

громадських робіт, які мають економічну, соціальну, екологічну користь і 

відповідають потребам громади (далі – Перелік), що затверджений рішенням 

виконавчого комітету Корюківської міської ради від 19.01.2021 року № 16 «Про 

організацію оплачуваних громадських робіт», а саме пункт 2 Переліку викласти 

в новій редакції: «2. Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, 

зон відпочинку і туризму. Ліквідація сміттєзвалищ та снігових заметів у 

населених пунктах громади.». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 270 «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської кради щодо організації оплачуваних 

громадських робіт» приймається одноголосно /додається/. 

 



По вісімнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що з метою стимулювання мотивації до праці, матеріальної 

підтримки безробітних громадян, інших категорій осіб, для вирішення питань, 

які відповідають потребам територіальної громади та сприяють її економічному 

і соціальному розвитку, у зв’язку із внесенням відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету 

Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 753 і від 20 березня 2013 р. № 175» 

від  21 червня 2022 р. № 716 змін до Порядку організації громадських та інших 

робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 20.03.2013 № 175, враховуючи введенням воєнного стану 

відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), керуючись ст. 31 Закону 

України «Про зайнятість населення», ч. 2 ст. 7 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», 

даним рішенням пропонується затвердити Перелік видів громадських робіт, які 

мають економічну, соціальну, екологічну користь і відповідають потребам 

громади, та перелік роботодавців, за участю яких планується організація таких 

робіт на період воєнного стану. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 271 «Про організацію оплачуваних громадських робіт 

на період воєнного стану» приймається одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши клопотання ДНЗ № 1 «Дельфін» від 

19.08.2022 року № 18-05/54 щодо списання продуктів харчування, що були 

придбані за рахунок бюджетних коштів та стали не придатними до споживання 

у зв’язку з не функціонуванням закладу з 24.02.2022 року по 31.05.2022 року та 

частковим його функціонуванням з 01.06.2022 року, що виникло у зв’язку з 

введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 

24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі 

змінами), даним рішенням пропонується надати згоду Корюківському 

дошкільному навчальному закладу № 1 «Дельфін» художньо-естетичного 

напрямку Корюківської міської ради Чернігівської області на списання 

продуктів харчування на загальну суму 8905,00 грн (вісім тисяч дев’ятсот п’ять 

гривень 00 коп.). 

ВИРІШИЛИ: рішення № 272 «Про надання згоди на списання продуктів 

харчування» приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши заяву Науменко М.О. та додані до неї 

документи, відповідно до Порядку надання разової матеріальної допомоги 



учасникам російсько-української війни, антитерористичної операції (операції 

об’єднаних сил) та членів сімей загиблих, що затверджений в новій редакції 

рішенням другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

15.12.2020 року (зі змінами), даним рішенням пропонується надати надати таку 

допомогу заявниці. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 273 «Про надання допомоги на поховання учасника 

російсько-української війни» приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять першому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

про те, що у зв’язку з будівництвом блочно – модульної котельні на твердому 

паливі за адресою: вул. Шевченка, буд. 99, м.Корюківка, Чернігівська обл., 

враховуючи рішення дванадцятої сесії Корюківської міської ради восмого 

скликання від 25.01.2022 року № 9-12/VІІІ «Про повернення орендованого 

майна міської комунальної власності на баланс Корюківської міської ради», 

даним рішенням пропонується виключити з договору оренди цілісного 

майнового комплексу від 01 червня 2003 року № 478, укладеного між 

Корюківською міської радою та АТ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО», певне 

майно та внести відповідні зміни до договору шляхом укладання додаткової 

угоди. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 274 «Про повернення майна з орендного 

користування» приймається одноголосно /додається/. 

 

 

Міський голова                                                 Ратан АХМЕДОВ 



 

СПИСОК ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

присутніх на засіданні 30 серпня 2022 року 

 

1 
Ахмедов Ратан 

Ратанович 
міський голова 

2 
Плющ Анастасія 

Вікторівна 
секретар міської ради 

3 
Савченко Олександр 

Миколайович 
перший заступник міського голови 

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 
Галущенко Сергій 

Володимирович 

заступник начальника Комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради 

22 
Кожема Оксана 

Миколаївна 

начальник відділу бухгалтерського обліку 

та звітності – головний бухгалтер 

виконавчого апарату 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 Лілія 

Анатоліївна 

начальник Відділу архітектури, 

містобудування та житлово-комунального 

господарства Корюківської міської ради – 

головний архітектор 

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 


