
ПРОТОКОЛ № 28 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 07 грудня 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                           

07 грудня 2022 року з’явилися 28 членів (список додається). 

Запрошені: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила 

Михайлівна. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про внесення змін до програм. (388) 

2. Про субвенції. (389) 

3. Про перерозподіл видатків міського бюджету.(390) 

4. Про внесення змін до Плану (Програми) соціально-економічного та 

культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2022-

2024 роки. (391) 

5. Про затвердження звіту про оцінку майна. (392) 

6. Про квартирний облік. (393) 

7. Про видачу ордерів. (394) 

8. Про виключення із числа службового житла. (395) 

9. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів. (396) 

10. Про створення штабу з організації та проведення міського етапу 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»). (397) 

11. Про затвердження розміру батьківської плати за харчування дітей та 

встановлення вартості одного дітодня харчування дітей у закладах дошкільної 

освіти Корюківської міської ради. (398) 

12. Про звільнення батьків або осіб, що їх заміняють, від плати за 

харчування дітей пільгових категорій у закладах дошкільної освіти 

Корюківської міської ради. (399) 



13. Про затвердження штатного розпису. (400) 

14. Про надання разової матеріальної допомоги. (401) 

15. Про надання допомоги на поховання учасника російсько-української 

війни. (402) 

16. Про затвердження акту. (403) 

17. Про затвердження висновків органу опіки та піклування. (404) 

18. Про встановлення дорожнього знаку. (405) 

 

По першому 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 – головний 

бухгалтер виконавчого апарату міської ради Кожема О.М., які проінформували 

присутніх про те, що даним рішенням пропонується внести зміни та 

доповнення до Програми фінансової підтримки 9 державної пожежно-

рятувальної частини (м. Корюківка) 2 державного пожежно-рятувального 

загону Управління ДСНС України у Чернігівській області на покращення 

матеріально-технічного стану в 2020-2022 роках та до Програми розвитку, 

фінансової підтримки  та поповнення статутних фондів комунальних 

підприємств Корюківської міської ради на 2020-2022 роки. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 388 «Про внесення змін до програм» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По другому 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 

Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації від 

28.11.2022 року № 05-10/109 «Щодо надання субвенції обласному бюджету», 

даним рішенням пропонується визначити субвенції, що виділені згідно рішень 

виконавчого комітету Корюківської міської ради від 30.09.2022 року № 307 та 

від 18.10.2022 року № 327 «Про виділення іншої субвенції обласному бюджету 

Чернігівської області», перехідними на 2023 рік, а саме у разі якщо кошти 

субвенцій не будуть використані на кінець 2022 року, то залишки можуть бути 

використані за цільовим призначенням у 2023 році. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 389 «Про субвенції» 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 КПКВКМБ 0113124 «Створення та 

забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які 



постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» по 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 50 000,00 

грн; по КПКВКМБ 0116071 «Відшкодування різниці між розміром ціни 

(тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувались чи 

погоджувались рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу 

місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх 

виробництво (надання)» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 356 000,00 грн; зменшити 

призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) бюджету 

Корюківської міської територіальної громади, а саме: по КПКВКМБ 0611061 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» (за 

рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що склався станом на 01.01.2022 

року) по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» в сумі 50 100,00грн; збільшити призначення по загальному 

фонду бюджету Корюківської міської територіальної громади, а саме: по 

КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» в сумі 241 000,00 грн, зокрема КП «Убідьське» -                 

117 000,00 грн та Корюківській ЖЕК – 124 000,00 грн; по КПКВКМБ 0117461 

«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 2210 «предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» в сумі 99 000,00 грн для придбання солі дорожньої; по 

КПКВКМБ 0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти» (за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що склався 

станом на 01.01.2022 року) по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 

в сумі 50 100,00 грн облаштування найпростішого укриття; збільшити 

призначення по спеціальному фонду бюджету Корюківської міської 

територіальної громади, а саме: по КПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного 

капіталу суб’єктів господарювання» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 66 000,00 грн для придбання 

обладнання системи відеоспостереження для КП «Убідьське» Корюківської 

міської ради. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 390 «Про перерозподіл видатків міського бюджету» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По четвертому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму 

виконавчого апарату міської ради Кукуюк О.Л., яка проінформувала присутніх 

про те, що даним рішенням пропонується внести на розгляд Корюківської 

міської ради питання про внесення змін до Плану (Програми) соціально-

економічного та культурного розвитку Корюківської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки у новій редакції. 



ВИРІШИЛИ: рішення № 391 «Про внесення змін до Плану (Програми) 

соціально-економічного та культурного розвитку Корюківської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки» приймається більшістю голосів 

/додається/. 

 

По п’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Л.М., яка 

проінформувала присутніх про те, що розглянувши лист КП «Благоустрій» від 

05.12.2022 року № 259, звіт про оцінку майна: нежитлових будівель у складі: 

гараж літ. 1Г загальною площею 28,3 кв.м., гараж літ. 1-1Г загальною площею 

32,8 кв.м. та гараж літ. 1-2Г загальною площею 86,9 кв.м., що знаходяться за 

адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, буд. 87 та перебуває 

на балансі Комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської міської 

ради, керуючись ст. 12 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні», даним рішенням пропонується 

затвердити відповідний звіт про оцінку нежитлових будівель, виконаний 

суб’єктом оціночної діяльності Приватне підприємство «Десна-Експерт-М». 

Згідно звіту ринкова вартість майна для цілей бухгалтерського обліку станом 

на 03.11.2022 року становить 149 855,23 грн (сто сорок дев’ять тисяч вісімсот 

п’ятдесят п’ять гривень 23 коп.), без врахування ПДВ, у тому числі: гараж літ. 

1Г – 27 651,41 грн, гараж літ. 1-1Г – 33 486,06 грн та гараж літ. 1-2Г - 88 717,76 

грн. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 392 «Про затвердження звіту про оцінку майна» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По шостому 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 клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ», керуючись ст. 

39 Житлового кодексу Української РСР, Правилами обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в 

Українській РСР, постановою виконавчого комітету Чернігівської обласної 

ради народних депутатів і президії обласної ради президії професійних спілок 

від 07.01.1985 року «Про порядок обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм жилих приміщень у Чернігівській області», даним 

рішенням пропонується Поставити на квартирний облік при виконавчому 

комітеті Корюківської міської ради епурного Євгенія Миколайовича, 23.12.1994 

р.н., черга загальна, та Удовенка Іллю Михайловича, 30.07.1996 р.н., черга 

загальна. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 393 «Про квартирний облік» приймається 

одноголосно /додається/. 

 



По сьомому 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 клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ» про видачу 

ордерів, керуючись Положенням про порядок надання службових жилих 

приміщень і користування ними в Українській РСР, затвердженим постановою 

Ради Міністрів УРСР від 04.02.1988 року № 37, ст.ст. 15, 118 Житлового 

кодексу Української РСР, даним рішенням пропонується видати ордери на 

службове житло: 1) житловий будинок № 48-А-9 по вул. 8–го Березня в місті 

Корюківка лікарю-анестезіологу Комунального некомерційного підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради 

Хомусько Олексію Миколайовичу, 1997 р.н., склад сім’ї – 1 особа. Загальна 

площа житлового будинку – 71,9 м2, житлова площа будинку – 38,7 м2.;                      

2) квартиру № 5 по вул. Бульварній, буд. 32 в місті Корюківка лікарю – 

травматологу хірургічного відділення Комунального некомерційного 

підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської 

ради Чепурному Євгенію Миколайовичу, 1994 р.н., склад сім’ї – 1 особа. 

Загальна площа квартири – 44 м2, житлова площа квартири – 26,3 м2.;                          

3) житловий будинок № 13 по вул. Поліська в місті Корюківка лікарю - 

анестезіологу Комунального некомерційного підприємства «Корюківська 

центральна районна лікарня» Корюківської міської ради Дейнеці Максиму 

Анатолійовичу, 1991 р.н., з сім’єю – 2 особи. Загальна площа житлового 

будинку – 109,6 м2, житлова площа будинку – 67,1 м2.; 4) житловий будинок № 

23 по вул. Сагайдачного в місті Корюківка лікарю ортопеду – травматологу 

Комунального некомерційного підприємства «Корюківська центральна 

районна лікарня» Корюківської міської ради Удовенку Іллі Михайловичу, 1996 

р.н., склад сім’ї – 1 особи. Загальна площа житлового будинку – 61,5 м2, 

житлова площа будинку – 34 м2. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 394 «Про видачу ордерів» 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 клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ» про виключення 

із числа службового житла, керуючись Положенням про порядок надання 

службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР, 

затвердженим постановою Ради Міністрів УРСР від 04.02.1988 року № 37, 

ст.ст. 15, 118 Житлового кодексу Української РСР, даним рішенням 

пропонується виключити із числа службових житлових приміщень квартиру, 

що розташована за адресою: Чернігівська область, місто Корюківка, вулиця 

Вокзальна, буд. 3, кв. 11. 



ВИРІШИЛИ: рішення № 395 «Про виключення із числа службового житла» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Служби у справах дітей Корюківської міської ради, 

який проінформував присутніх про те, що відповідно до ч. 6 ст. 30-1 Закону 

України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 

05.04.2017 року № 268 «Про затвердження Порядку надання статусу дитини, 

яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів», враховуючи 

рішення Комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Корюківської міської ради від 01.12.2022 року (протокол № 8), на підставі 

заяви матері дитини, даним рішенням пропонується надати статус дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів та зазнала 

психологічного насильства внаслідок смерті її батька у зв’язку з отриманим 

ним пораненням під час участі в російсько-українській війн. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 396 «Про надання статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По десятому 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 на виконання абз. 15 ст. 3 Закону України «Про оборону України», пп. 2 п. 3 

Указу Президента України від 12.06.2015 року № 334 «Про заходи щодо 

поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», наказу 

управління освіти і науки облдержадміністрації від 08.11.2022 р. № 163 «Про 

проведення у 2022/2023 н.р. Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл («Джура»)», п. 33 Положення про Всеукраїнську 

дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл («Джура»)», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 року № 845, даним 

рішенням пропонується створити штаб з організації та проведення міського 

етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») на 2022/2023 навчальні роки та затвердити персональний склад 

даного штабу. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 397 «Про створення штабу з організації та проведення 

міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»)» приймається одноголосно /додається/. 

 

По одинадцятому 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 відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.07.2005 



року № 431 «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за 

перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних 

навчальних закладах», ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту» (зі 

змінами), керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 

року № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у 

закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» та з метою 

соціального захисту вихованців, забезпечення їх повноцінним харчуванням у 

закладах дошкільної освіти Корюківської міської ради, даним рішенням 

пропонується встановити з 01 січня 2023 року розмір батьківської плати за 

харчування дітей у закладах дошкільної освіти Корюківської міської ради на 

рівні 60% від вартості харчування однієї дитини на день, затвердити з 01 січня 

2023 року середню вартість одного дітодня харчування дітей у Наумівському 

дошкільному навчальному закладі «Сонечко» Корюківської міської ради 

Чернігівської області, Сядринському дошкільному навчальному закладі 

«Барвінок» Корюківської міської ради Чернігівської області, 

Олександрівському дошкільному навчальному закладі «Малятко» Корюківської 

міської ради Чернігівської області, Перелюбському дошкільному навчальному 

закладі «Пролісок» Корюківської міської ради Чернігівської області для дітей 

віком від 1 до 4 років в у розмірі 29 грн, для дітей віком від 4 до 6(7) років – 30 

грн, затвердити з 01 січня 2023 року середню вартість одного дітодня 

харчування дітей у Корюківському дошкільному навчальному закладі № 1 

«Дельфін» художньо-естетичного напрямку Корюківської міської ради 

Чернігівської області та Корюківському дошкільному навчальному закладі № 4 

«Веселка» еколого-натуралістичного напрямку Корюківської міської ради 

Чернігівської області для дітей віком від 1 до 4 років в у розмірі 42 грн, для 

дітей віком від 4 до 6(7) років – 44 грн . 

ВИРІШИЛИ: рішення № 398 «Про затвердження розміру батьківської плати за 

харчування дітей та встановлення вартості одного дітодня харчування дітей у 

закладах дошкільної освіти Корюківської міської ради» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По дванадцятому 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 відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.07.2005 

року № 431 «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за 

перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних 

навчальних закладах», ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту» (зі 

змінами), даним рішенням пропонується звільнити батьків або осіб, що їх 

замінюють від плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти 

Корюківської міської ради у 2023 році, а саме: дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; дітей з інвалідністю; дітей із сімей, які отримують 

допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям»; дітей з особливими освітніми потребами, які 



навчаються у інклюзивних групах закладів дошкільної освіти; дітей з числа 

внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; дітей, один із батьків 

яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та 

суверенітету України, а також установити знижки з плати за харчування дітей 

сім’ям, які мають трьох і більше дітей, у закладах дошкільної освіти – на 50 %. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 399 «Про звільнення батьків або осіб, що їх 

заміняють, від плати за харчування дітей пільгових категорій у закладах 

дошкільної освіти Корюківської міської ради» приймається одногодосно 

/додається/. 

 

По тринадцятому 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 

розглянувши клопотання КП «Рампа» від 21.11.2022 року № 203/11-22, даним 

рішенням пропонується затвердити з 01 грудня 2022 року штатний розпис 

Комунального підприємства «Рампа» Корюківської міської ради у зв’язку із 

збільшенням з 01.12 2022 року прожиткового мінімуму.. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 400 «Про затвердження штатного розпису» 

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 клопотання депутатки Корюківської міської 

ради восьмого скликання Колобашкіної Н.М. та додані до нього матеріали, 

даним рішенням пропонується надати відповідну допомогу на лікування 

нехронічного захворювання.  

ВИРІШИЛИ: рішення № 401 «Про надання разової матеріальної допомоги» 

приймається більшістю голосів /додається/. 

 

По п’ятнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши відповідну заяву 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 заявнику допомогу на 

поховання учасника російсько-української війни. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 402 «Про надання допомоги на поховання учасника 

російсько-української війни» приймається одноголосно/додається/. 

 



По шістнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – 

головний бухгалтер виконавчого апарату міської ради Кожема О.М., яка 

проінформувала присутніх про те, що розглянувши акт комісії з упорядкування 

обліку майна міської ради від 30.11.2022 року, відповідно до листа 

Корюківської районної військової адміністрації Чернігівської області від 

10.03.2022 року № 01-20/368, Закону України «Про правовий режим воєнного 

стану», керуючись п. 4 ч. 2 ст. 14 Закону України «Про основи національного 

спротиву», даним рішенням пропонується затвердити відповідний акт на 

загальну суму 47754,30 грн. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 403 «Про затвердження акту» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По сімнадцятому 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, розглянувши ухвали Корюківського районного суду Чернігівської 

області, даним рішенням пропонується затвердити висновки органу опіки та 

піклування про можливість призначення опікунами осіб над недієздатними. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 404 «Про затвердження висновків органу опіки та 

піклування» приймається одноголосно /додається/. 

 

По вісімнадцятому 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 з метою забезпечення потреб осіб з інвалідністю в сфері дорожнього 

руху,  розглянувши клопотання Корюківського районного відділу поліції 

Головного управління національної поліції в Чернігівській області від 

21.11.2022 року № 8411/124/44-2022, відповідно до абз. 11 ч. 1 ст. 6 Закону 

України «Про дорожній рух», керуючись Правилами благоустрою, 

забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових 

територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях населених 

пунктів Корюківської міської територіальної громади, що затверджені 

рішенням сьомої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

08.07.2021 року № 57-7/VIII «Про затвердження Правил благоустрою, 

забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових 

територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях населених 

пунктів Корюківської міської територіальної громади», даним рішенням 

пропонується дозволити встановлення дорожнього знаку 5.42.1 «Місце для 

стоянки» з табличкою 7.17 «Особи з інвалідністю» згідно Правил Дорожнього 

руху на паркувальному майданчику біля адміністративної будівлі. 



ВИРІШИЛИ: рішення № 405 «Про встановлення дорожнього знаку» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

 

Міський голова                                                 Ратан АХМЕДОВ 



 

СПИСОК ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

присутніх на засіданні 07 грудня 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 
Гончаренко Ірина 

Василівна 

староста Брецького старостинського 

округу 

6 Єгунова Алла Іванівна 
староста Домашлинського 

старостинського округу 

7 
Козел Володимир 

Іванович 

староста Забарівського старостинського 

округу 

8 
Кравченко Олена 

Василівна 

староста Сядринського старостинського 

округу 

9 
Кучеренко Леонід 

Анатолійович 

староста Тютюнницького 

старостинського округу 

10 
Лісений Віктор 

Миколайович 

староста Савинківського старостинського 

округу 

11 
Мисник Віктор 

Дмитрович 

староста Охрамієвицького 

старостинського округу 

12 
Шуляченко Раїса 

Григорівна 

староста Хотіївського старостинського 

округу 

13 
Помаз Геннадій 

Олексійович 

староста Рибинського старостинського 

округу 

14 Редін Антон Леонідович 
староста Олександрівкого старостинськго 

округу 

15 
Рябець Петро 

Олександрович 

староста Прибинського старостинського 

округу 

16 
Циклаурі Юрій 

Муссович 

староста Перелюбського старостинського 

округу 

17 
Юденко Наталія 

Миколаївна 

староста Рейментарівського 

старостинського округу 



18 Барсук Олена Іванівна 
начальник Фінансового відділу 

Корюківської міської ради 

19 Бабич Вікторія Сергіївна 

начальник юридичного відділу – 

державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради 

20 
Галущенко Сергій 

Володимирович 

заступник начальника Комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської 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 
Наумчик Ірина 

Володимирівна 

Начальник Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської 

ради  

25 
Одерій Олена 

Арсентіївна 

начальник Служби у справах дітей 

Корюківської міської ради 

26 
Рачек Анатолій 

Євгенович 
пенсіонер 

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 


