
ПРОТОКОЛ № 30 

позачергового засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 15 грудня 2022 року 

Час: 14.00 год. – 14.30 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                           

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про перерозподіл видатків міського бюджету. (415) 

2. Про створення прийомної сім’ї на базі сім’ї Кожеми І.А та Кожеми О.М. 

та влаштування до неї дитини. (416) 

3. Про проведення розгортання, попередніх випробувань та дослідної 

експлуатації комплексної системи захисту інформації типового робочого місця 

стороннього користувача Автоматизованої системи Державного земельного 

кадастру (КСЗІ ТРМ СК АС ДЗК). (417) 

4. Про привітання з нагоди ювілею. (418) 

5. Про погодження примусового відчуження майна. (419) 

 

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 даним рішенням 

пропонується: 1) збільшити призначення по загальному фонду бюджету 

Корюківської міської територіальної громади, а саме по КПКВКМБ 3719800 

«Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів» по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти 

органам державного управління інших рівнів» в сумі 98 400,00 грн; 2) 

зменшити призначення по спеціальному фонду бюджету Корюківської міської 

територіальної громади, а саме: по КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, 

інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті (у разі її створення), міської, 

селищної, сільської рад» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів 

довгострокового користування» в сумі 1 000 000,00 грн; по КПКВКМБ 3719800 

«Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 



соціально-економічного розвитку регіонів» по КЕКВ 3220 «Капітальні 

трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 98 400,00 грн; 

3) збільшити призначення по спеціальному фонду бюджету Корюківської 

міської територіальної громади, а саме по КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність 

у сфері державного управління» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та 

предметів довгострокового користування» в сумі 1 000 000,00 грн для 

придбання автомобіля. 

 ВИРІШИЛИ: рішення № 415 «Про перерозподіл видатків міського бюджету» 

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 законів 

України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», Сімейного кодексу України, Положення про Прийомну сім’ю, що 

затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року № 

565, постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 року № 620 «Про 

внесення змін до Положення про дитячий будинок сімейного типу і Положення 

про прийомну сім’ю», розглянувши заяву громадян, враховуючи довідку 

Чернігівського обласного центру соціальних служб від 14.12.2022 року, 

рекомендацію Чернігівського обласного центру соціальних служб про 

включення до Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, 

опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів від 

14.12.2022 року, висновок Служби у справах дітей Корюківської міської ради 

від 15.12.2022 року № 01-10/256, даним рішенням пропонується створити з 15 

грудня 2022 року прийомну сім’ю та влаштувати до неї малолітню дитину, 

позбавлену батьківського піклування. 

ВИСТУПИЛИ: начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – 

головний бухгалтер виконавчого апарату міської ради - член виконкому 

Кожема О.М., яка повідомила присутніх про те що дане рішення стосується її 

особисто, то відповідно до ст.591 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» у неї наявний конфлікт інтересів і про те, що участі в голосуванні 

вона приймати не буде.  

ВИРІШИЛИ: рішення № 416 «Про створення прийомної сім’ї на базі сім’ї 

Кожеми І.А та Кожеми О.М. та влаштування до неї дитини» приймається 

більшістю голосів /додається/. 

 

По третьому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що відповідно до Закону України «Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах», НД ТЗІ 3.7-003-05 та НД ТЗІ 1.6-



005-2013, у зв’язку із модернізацією комплексної системи захисту інформації 

(далі – КСЗІ) автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі – 

АС ДЗК), даним рішенням пропонується створити комісію для проведення 

робіт з розгортання, попередніх випробувань та дослідної експлуатації КСЗІ 

типового робочого місця стороннього користувача АС ДЗК (далі – ТРМ СК). 

ВИРІШИЛИ: рішення № 417 «Про проведення розгортання, попередніх 

випробувань та дослідної експлуатації комплексної системи захисту інформації 

типового робочого місця стороннього користувача Автоматизованої системи 

Державного земельного кадастру (КСЗІ ТРМ СК АС ДЗК)» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По четвертому 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 

клопотання Корюківської районної організації ветеранів від 13.12.2022 року № 

78, 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 ювілейного дня народження вручити вітальну листівку з виплатою 

матеріальної допомоги у розмірі 500,00 грн. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 418 «Про привітання з нагоди ювілею» приймається 

більшістю голосів /додається/. 

 

По п’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

про те, що у зв’язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу 

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

стану в Україні» (зі змінами), керуючись законами України «Про передачу, 

примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму 

воєнного стану чи надзвичайного стану», даним рішенням пропонується 

погодити примусове відчуження майна, власником якого є Корюківська міська 

територіальна громада в особі Корюківської міської ради, що здійснюється в 

умовах правового режиму воєнного стану з наступним повним відшкодуванням 

його вартості. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 419 «Про погодження примусового відчуження 

майна» приймається одноголосно /додається/. 

 

 

Міський голова                                                 Ратан АХМЕДОВ 



 

СПИСОК ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

присутніх на засіданні 15 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 


