
ПРОТОКОЛ № 32 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 27 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                           

27 грудня 2022 року з’явився 31 член (список додається). 

Запрошені: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила 

Михайлівна. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про встановлення тарифів для споживачів, які не є суб’єктами 

господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення для КП «Корюківкаводоканал» на 2023 рік. (423) 

2. Про затвердження звіту про оцінку майна. (424) 

3. Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав. (425) 

4. Про реєстрацію народження дитини, покинутої в пологовому відділенні 

КНП «Корюківська ЦРЛ». (426) 

5. Про введення в експлуатацію робочого місця. (427) 

6. Про внесення змін до фінансового плану. (428) 

7. Про квартирний облік. (429) 

8. Про видачу ордеру. (430) 

9. Про преміювання. (431) 

10. Про затвердження структури та штатних розписів. (432) 

11. Про надання разової матеріальної допомоги. (433) 

12. Про впорядкування адресного господарства. (434) 

13. Про виготовлення дубліката свідоцтва про право власності. (435) 

14. Про затвердження Календарного плану заходів Корюківської міської 

ради на 2023 рік. (436) 

15. Про знесення зелених насаджень. (437) 

16. Про перерозподіл видатків міського бюджету. (438) 

17. Про субвенції. (439) 

 



По першому 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 КП «Корюківкаводоканал» від 13.12.2022 

року № 212, на підставі розрахунків тарифів для споживачів, які не є 

суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення на 2023 рік, що надані підприємством та 

розроблені відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване 

водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 869 (в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 року № 291), Порядку розгляду 

органами місцевого самоврядування розрахунку тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на 

комунальні послуги, подання для їх встановлення, затвердженого наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального 

господарства України від 12.09.2018 року № 239, ст. 4 Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги», враховуючи вимоги постанови Кабінету 

Міністрів України від 29.04.2022 року № 502 «Деякі питання регулювання 

діяльності у сфері комунальних послуг у зв’язку із введенням в Україні 

воєнного стану», даним рішенням пропонується встановити Комунальному 

підприємству «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради тарифи для 

споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого 

водопостачання у наступних розмірах: 1) для населення: 32,54 грн за 1 м3 в т.ч. 

ПДВ; 2) для потреб бюджетних організацій і установ: 32,54 грн за 1 м3 в т.ч. 

ПДВ; 3) для потреб інших споживачів: 32,54 грн за 1 м3 в т.ч. ПДВ. Встановити 

Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради 

тарифи для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водовідведення у наступних розмірах: 1) для населення: 49,12 

грн за 1 м3 в т.ч. ПДВ; 2) для потреб бюджетних організацій і установ: 49,12 грн 

за 1 м3 в т.ч. ПДВ; 3) для потреб інших споживачів: 49,12 грн за 1 м3 в т.ч. ПДВ. 

Встановити, що до 01 квітня 2023 року для споживачів, які не є суб’єктами 

господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, а 

саме для населення, застосовувати тарифи, що діяли станом на 24 лютого 2022 

року. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 423 «Про встановлення тарифів для споживачів, які не 

є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення для КП «Корюківкаводоканал» на 2023 рік» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По другому 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 звіт про оцінку майна: 



квартири загальною площею 27,4 кв.м., яка знаходиться за адресою: 

Чернігівська область, Корюківський район, м. Корюківка, вул. 

Червонохутірська, буд. 24, кв. 2, керуючись ст. 12 Закону України «Про оцінку 

майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», даним 

рішенням пропонується затвердити звіт про оцінку майна, а саме квартири 

загальною площею 27,4 кв.м., що знаходиться за адресою: Чернігівська область, 

Корюківський район, м. Корюківка, вул. Червонохутірська, буд. 24, кв. 2, 

виконаний суб’єктом оціночної діяльності - Приватне підприємство «Десна-

Експерт-М». Згідно звіту ринкова вартість майна для цілей бухгалтерського 

обліку, станом на 06.12.2022 року, становить 115 117,00 грн (сто п’ятнадцять 

тисяч сто сімнадцять гривень 00 коп.) без врахування ПДВ. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 424 «Про затвердження звіту про оцінку майна» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По третьому 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 на виконання ухвали 

Корюківського районного суду Чернігівської області від 15.12.2022 року по 

справі № 736/1318/22, номер провадження 2/736/321/22, розглянувши 

пропозиції Комісії з питань захисту прав дитини при Корюківській міській раді 

від 27.12.2022 року № 10 та представлені документи, керуючись Законом 

України «Про охорону дитинства», ст.ст. 19, 164, 180 Сімейного кодексу 

України, даним рішенням пропонується затвердити висновок про доцільність 

позбавлення батьківських прав осіб відносно їх малолітнього сина. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 425 «Про затвердження висновку про доцільність 

позбавлення батьківських прав» приймається одноголосно /додається/. 

 

По четвертому 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», частини 2 статті 144 Сімейного кодексу України, пунктів 69, 70 

постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», 

акту закладу охорони здоров’я та органу внутрішніх справ України про дитину, 

покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я від 

19.12.2022 року, медичного свідоцтва про народження від 18.12.2022 року № 

75, враховуючи той факт, що не була проведена державна реєстрація 

народження дитини, яка народилась 18.12.2022 року в пологовому відділенні 

КНП «Корюківська ЦРЛ», з метою соціального захисту дитини, даним 

рішенням пропонується звернутись до Корюківського відділу державної 

реєстрації актів цивільного стану у Корюківському районі Чернігівської області 



Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції для реєстрації 

народження малолітньої дитини. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 426 «Про реєстрацію народження дитини, покинутої в 

пологовому відділенні КНП «Корюківська ЦРЛ»» приймається більшістю 

голосів /додається/. 

 

По п’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

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

інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», нормативних 

документів системи технічного захисту інформації НД ТЗІ 3.07-003-2005 

«Порядок про ведення робіт із створення комплексної системи захисту 

інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі», Інструкції з 

розгортання типового робочого місця (24932263.002.М7) та акту відповідності 

введеного в експлуатацію робочого місця стороннього користувача 

організаційно-технічному рішенню для КСЗІ РМ СК від 09.11.2016 року № 4, 

даним рішенням пропонується ввести в промислову експлуатацію робоче місце 

стороннього користувача інформаційно-телекомунікаційної системи 

«Автоматизована система Державного земельного кадастру» (Інв. №101460038) 

з поширенням на нього дії Атестату відповідності. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 427 «Про введення в експлуатацію робочого місця» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По шостому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

про те, що розглянувши клопотання РКСЛП «Корюківкаліс» від 14.12.2022 

року № 406, 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 зміни 

до фінансового плану Районного комунального спеціалізованого 

лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» на 2022 рік. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 428 «Про внесення змін до фінансового плану» 

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 Служби у справах дітей Корюківської 

міської ради, заяву Абакумця І.С., 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», ст. 33 Закону України 

«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», ст. 13 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», даним рішенням 

пропонується поставити на квартирний облік при виконавчому комітеті 

Корюківської міської ради Кольчицьку Альону Євгенівну, дитину, позбавлену 

батьківського піклування, черга позачергова, Павловську Марію Юріївну, 

дитину, позбавлену батьківського піклування, черга позачергова. Також 

пропонується перевести Абакумця Ігоря Станіславовича з першочергового 

отримання житла на позачергове з моменту отримання права на пільги особи з 

інвалідністю внаслідок війни, а саме з 08.12.2022 року. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 429 «Про квартирний облік» 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» від 25.11.2022 

року № 03-05/650 про видачу ордеру, 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 ордер на службове житло, а саме квартиру № 3 по вул. 

Галини Костюк, 33А в місті Корюківка лікарю – хірургу хірургічного 

відділення Комунального некомерційного підприємства «Корюківська 

центральна районна лікарня» Корюківської міської ради Хроменку Олексію 

Дмитровичу, 1994 р.н., з сім’єю – 3 особи. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 430 «Про видачу ордеру» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По дев’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Биков О.М., який проінформував присутніх про те, що відповідно 

до Положення про призначення, звільнення, умови оплати праці та 

преміювання керівників підприємств, установ та організацій, що належать до 

міської комунальної власності Корюківської міської територіальної громади, 

затвердженим рішенням тринадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 05.03.2018 року, даним рішенням пропонується затвердити 

Подання на преміювання за підсумками роботи ІV кварталу 2022 року 



генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної 

медицини» Корюківської міської ради Лещенко Світлану Віталіївну у розмірі 

15 % посадового окладу, Подання на преміювання начальника Комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради Бибича Сергія 

Володимировича у розмірі 20 % посадового окладу, генерального директора 

Комунального некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна 

лікарня» Корюківської міської ради Пивовара Сергія Григоровича у розмірі 

10% посадового окладу. 

ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу – державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради - член виконкому Бабич В.С., яка повідомила 

присутніх про те що дане рішення стосується близької їй особи, 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 № 431 «Про преміювання» приймається більшістю 

голосів /додається/. 

 

По десятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

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

розглянувши клопотання комунальних підприємств, установ та організацій 

Корюківської міської ради, даним рішенням пропонується затвердити з 01 січня 

2023 року штатні розписи Центру надання соціальних послуг Корюківської 

міської ради, Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» 

Корюківської міської ради, Комунального некомерційного підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради, 

Комунального підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради, 

Фінансового відділу Корюківської міської ради. Також пропонується 

затвердити з 01 січня 2023 року структуру та штатний розпис Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради та погодити штатну 

чисельність працівників обслуговуючого персоналу закладів загальної 

середньої освіти Корюківської міської ради, працівників обслуговуючого 

персоналу закладів позашкільної освіти Корюківської міської ради, працівників 

закладів дошкільної освіти Корюківської міської ради, працівників 

Корюківського історичного музею Корюківської міської ради, працівників 

сільських будинків культури та клубів Корюківської міської ради, працівників 

міського будинку культури Корюківської міської ради, працівників 

Корюківської публічної бібліотеки, працівників комунального закладу 

позашкільної мистецької освіти «Корюківська мистецька школа ім. О.С. 

Корнієвського Корюківської міської ради Чернігівської області». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 432 «Про затвердження структури та штатних 

розписів» 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 заяви громадян, 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 відповідну допомогу 

заявникам. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 433 «Про надання разової матеріальної допомоги» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По дванадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Відділу архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства Корюківської міської ради – головний архітектор 

Лихотинська Л.А., яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши 

звернення громадян та додані до них документи, у зв’язку з наявністю 

невідповідності нумерації адрес об’єктів нерухомого майна їх фактичному 

розташуванню на території Корюківської міської територіальної громади та з 

метою упорядкування нумерації об’єктів нерухомого майна, відповідно до 

Порядку присвоєння, зміни та коригування адрес об’єктам нерухомого майна 

на території Корюківської міської територіальної громади, що затверджений 

рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

09.11.2021 року № 48-9/VIII, Порядку присвоєння адрес об’єктам будівництва, 

об’єктам нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 07.07.2021 року № 690, ст. 26 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», даним рішенням пропонується: 1) змінити адресу 

об’єкту нерухомого майна – житловому будинку садибного типу з 

господарськими будівлями та спорудами (попередня адреса - Україна, 

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

№35), власником якого відповідно до Договору купівлі-продажу житлового 

будинку з надвірними будівлями від 05.03.1987 року є Карпенко Олег 

Степанович, присвоївши адресу: Україна, Чернігівська область, Корюківський 

район, місто Корюківка, вулиця Дудка, будинок 21; 2) змінити адресу об’єкту 

нерухомого майна – гаражу (попередня адреса - Україна, Чернігівська область, 

Корюківський район, місто Корюківка, вулиця Франко-Кошового, гараж № 89), 

що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 

7422410100:01:002:1375, власником якого на підставі свідоцтва про право 

власності від 24.09.2001 року № 257 є Попель Василь Петрович, присвоївши 

адресу: Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

вулиця Кошового, гараж № 89. 



ВИРІШИЛИ: рішення № 434 «Про впорядкування адресного господарства» 

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 заяву Малиш Н.Х. щодо надання дозволу на 

виготовлення дублікату свідоцтва про право власності на нерухоме майно та 

додані до неї документи, даним рішенням пропонується надати дозвіл Малиш 

Наталії Харитонівні на оформлення дубліката свідоцтва про право власності на 

будинок, що розташований за адресою: Чернігівська область, Корюківський 

район, село Олександрівка, вулиця Шевченка, буд. 48, дублікат якого був 

виданий 16.01.2009 року на ім’я покійної Авраменко Любові Макарівни, у 

зв’язку із втратою. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 435 «Про виготовлення дубліката свідоцтва про право 

власності» приймається одноголосно /додається/. 

 

По чотирнадцятому 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 данитм рішенням 

пропонується затвердити Календарний план заходів Корюківської міської ради 

на 2023 рік. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 436 «Про затвердження Календарного плану заходів 

Корюківської міської ради на 2023 рік» приймається одноголосно /додається/. 

 

По п’ятнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Биков О.М., 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 Корюківської міської ради (по вулицях 

Садова, буд. 4, Дудка, Стржалковського, 26, Польова міста Корюківка) від 

26.12.2022 року №№ 42-45. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 437 «Про знесення зелених насаджень» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По шістнадцятому 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 загальному 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 2111 «Заробітна плата» в сумі 2 054 

200,00 грн, по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 557 800,00 

грн, по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 285 

850,00 грн, по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 336 500,00 грн; по 

КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» по КЕКВ 

2730 «Інші виплати населенню» в сумі 36 750,00 грн; по КПКВКМБ 0113242 

«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» по КЕКВ 

2730 «Інші виплати населенню» в сумі 102 700,00 грн; по КПКВКМБ 0116030 

«Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2273 «Оплата 

електроенергії» в сумі 1 803 200,00 грн; по КПКВКМБ 0117130 «Здійснення 

заходів із землеустрою» по КЕКВ 2210 «предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» в сумі 23 000,00 грн. Збільшити призначення по спеціальному фонду 

бюджету Корюківської міської територіальної громади (бюджету розвитку), а 

саме: по КПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установа, організаціям)» в сумі 5 200 000,00 грн для КП 

«Корюківкаводоканал». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 438 «Про перерозподіл видатків міського бюджету» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По сімнадцятому 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 визначити іншу субвенцію, що виділена згідно рішення 

дванадцятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 25 січня 

2022 року № 2-12/VIII «Про внесення змін до рішення десятої сесії 

Корюківської міської ради від 10 грудня 2021 року № 4-10/VIII «Про бюджет 

Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік (код 25507000000)»», 

перехідною на 2023 рік, а саме у разі якщо кошти субвенцій не будуть 

використані на кінець 2022 року, то залишок може бути використаний за 

цільовим призначенням у 2023 році відповідно до договору від 25 січня 2022 

року № 1/61. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 439 «Про субвенції» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

 

Міський голова                                                 Ратан АХМЕДОВ 



 

СПИСОК ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

присутніх на засіданні 27 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 
Аполон Юрій 

Андрійович 

староста Будянського старостинського 

округу 

6 
Гончаренко Ірина 

Василівна 

староста Брецького старостинського 

округу 

7 
Григор’єв Ігор 

Олександрович 

староста Наумівського старостинського 

округу 

8 Єгунова Алла Іванівна 
староста Домашлинського 

старостинського округу 

9 
Козел Володимир 

Іванович 

староста Забарівського старостинського 

округу 

10 
Кравченко Олена 

Василівна 

староста Сядринського 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 
Лихотинська Лілія 

Анатоліївна 

начальник Відділу архітектури, 

містобудування та житлово-комунального 

господарства Корюківської міської ради – 

головний архітектор 

26 
Наумчик Ірина 

Володимирівна 

Начальник Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської 

ради  

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 


