
ПРОТОКОЛ № 31 

позачергового засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 23 грудня 2022 року 

Час: 09.00 год. – 09.15 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                           

23 грудня 2022 року з’явилися 30 членів (список додається). 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Корюківської 

міської ради. (420) 

2. Про надання дозволу на попередню оплату товарів, робіт і послуг на 

період карантину.(421) 

3. Про надання згоди на централізоване перерахування субвенції. (422)  

 

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 відповідно до пункту 22-2 

Закону України «Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні 

положення» Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів» від 

15.03.2022 року № 2134-XI, керуючись п. 15 рішення десятої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 10.12.2021 року № 4-10/VIII «Про бюджет 

Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 

25507000000)»даним рішенням пропонується Пункт 1 рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 24.11.2022 № 370 «Про спрямування 

залишків коштів субвенцій» викласти в новій редакції: «1. Залишок коштів 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної 

інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки), що склався 

станом на 01.01.2022 року в сумі 300 001,00 грн та залишок коштів освітньої 

субвенції, що склався станом на 01.01.2022 року в сумі 140 440,28 грн 

спрямувати на КПКВКМБ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» на КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об’єктів» для проведення будівельних робіт за 



проектом «Капітальний ремонт укриття в КНП «Корюківська ЦРЛ» за адресою: 

Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 101». 

 ВИРІШИЛИ: рішення № 420 «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради» приймається одноголосно /додається/. 

 

По другому 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 відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 04.12.2019 року  № 1070 «Деякі питання здійснення 

розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати 

товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», постанови 

Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 року № 641 «Про встановлення 

карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території 

із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» зі змінами, даним рішенням пропонується 

дозволити Корюківській міській раді, Фінансовому відділу Корюківської 

міської ради, Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради, Корюківському дошкільному навчальному закладу №1 «Дельфін» 

художньо – естетичного напрямку  Корюківської міської ради, Корюківському 

дошкільному навчальному закладу №4 «Веселка» еколого–натуралістичного 

напрямку Корюківської міської ради, Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради, Корюківському міському молодіжному центру 

«КУБ» Корюківської міської ради, Корюківській районній організації ветеранів 

у 2022 році передбачати у договорах про закупівлю товарів, робіт та послуг за 

бюджетні кошти попередню оплату та здійснювати її лише у разі закупівлі 

вітчизняних періодичних друкованих видань та послуг з їх доставки, поштових 

марок та маркованих конвертів на строк не більше дванадцяти місяців, 

закупівлю інших товарів, робіт і послуг, якщо розмір такої оплати не 

перевищує 30 відсотків вартості їх річного обсягу, на строк не більше трьох 

місяців, у розмірі 100 відсотків планової вартості природного газу за грудень 

2021 року та за грудень 2022 року для проведення розрахунків за природний газ 

відповідно до укладених договорів постачання природного газу між  ТОВ 

«Нафтогаз Трейдінг» та бюджетними установами, та дозволити Корюківській 

міській раді, Фінансовому відділу Корюківської міської ради, Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради, Корюківському 

дошкільному навчальному закладу №1 «Дельфін» художньо – естетичного 

напрямку Корюківської міської ради, Корюківському дошкільному 

навчальному закладу №4 «Веселка» еколого–натуралістичного напрямку 

Корюківської міської ради, Центру надання соціальних послуг Корюківської 

міської ради, Корюківському міському молодіжному центру «КУБ» 

Корюківської міської ради, Корюківській районній організації ветеранів у 2023 

році передбачати у договорах про закупівлю товарів, робіт та послуг за 

бюджетні кошти попередню оплату та здійснювати її лише у разі закупівлі 



вітчизняних періодичних друкованих видань та послуг з їх доставки, поштових 

марок та маркованих конвертів на строк не більше дванадцяти місяців, 

закупівлю інших товарів, робіт і послуг, якщо розмір такої оплати не 

перевищує 30 відсотків вартості їх річного обсягу, на строк не більше трьох 

місяців. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 421 «Про надання дозволу на попередню оплату 

товарів, робіт і послуг на період карантину» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По третьому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

про те, що розглянувши лист АТ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» від 21.12.2022 

року № 2046/05, відповідно до п. 16 Порядку та умов надання у 2022 році 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію різниці в 

тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та 

постачання гарячої води згідно із Законом України «Про особливості 

регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання 

під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування», 

послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з 

використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого 

водопостачання і централізованого водовідведення згідно із Законом України 

«Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та 

теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання 

і водовідведення» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

20.12.2022 року № 1403, враховуючи розпорядження начальника Чернігівської 

обласної військової адміністрації від 23.12.2022 року № 481, даним рішенням 

пропонується надати згоду Чернігівській обласній державній адміністрації на 

централізоване перерахування АТ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНРГО» субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію різниці в тарифах, 

що підлягає врегулюванню згідно із Законом України «Про особливості 

регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання 

під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування», без 

розподілу її між бюджетами. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 422 «Про надання згоди на централізоване 

перерахування субвенції» приймається одноголосно /додається/. 

 

 

Міський голова                                                 Ратан АХМЕДОВ 



 

СПИСОК ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

присутніх на засіданні 23 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 
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 
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 
Кукуюк Оксана 

Леонідівна 

начальник відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму виконавчого 

апарату міської ради 

24 
Лимаренко Ніна 

Петрівна 

начальник загального відділу виконавчого 

апарату міської ради 

25 
Наумчик Ірина 

Володимирівна 

Начальник Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської 

ради  

26 
Одерій Олена 

Арсентіївна 

начальник Служби у справах дітей 

Корюківської міської ради 

27 
Рачек Анатолій 

Євгенович 
пенсіонер 

28 
Селюк Анатолій 

Михайлович  

Директор Комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради 

29 Скиба Тетяна Віталіївна 

начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату 

міської ради 

30 
Шумський Віктор 

Леонтійович 

завідувач інформаційно-аналітичним 

відділом Корюківської центральної 

районної лікарні 
 

 

 

Міський голова                                                 Ратан АХМЕДОВ 


