
ПРОТОКОЛ № 2 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 02 лютого 2023 року 

Час: 10.00 год. – 10.35 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                           

02 лютого 2023 року з’явилися 27 членів (список додається). 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про звіт про виконання бюджету Корюківської міської територіальної 

громади за 2022 рік. (27) 

2. Про внесення змін та доповнень до програм. (28) 

3. Про внесення змін до рішення сімнадцятої сесії Корюківської міської 

ради восьмого скликання від 15 грудня 2022 року № 4-17/VIII «Про бюджет 

Корюківської міської територіальної громади на 2023 рік (код бюджету 

2550700000)». (29) 

4. Про внесення змін в організацію освітнього процесу на 2022/2023 

навчальний рік у дошкільному закладі Корюківської міської ради. (30) 

5. Про затвердження штатних розписів. (31) 

6. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства на 

2023 рік. (32) 

7. Про впорядкування адресного господарства. (33) 

8. Про затвердження будівельного паспорту забудови земельної ділянки. 

(34) 

9. Про видачу ордеру. (35) 

10. Про виключення із числа службового житла. (36) 

11. Про надання дозволу на дарування житлового будинку з надвірними 

будівлями та земельних ділянок неповнолітній дитині. (37) 

12. Про встановлення статусу дітей-сиріт. (38) 

13. Про затвердження висновку щодо визначення способу участі батька у 

вихованні малолітньої дитини. (39) 

14. Про направлення дітей до КНП «Прилуцький обласний будинок 

дитини «Надія». (40) 



15. Про надання разової матеріальної допомоги. (41) 

16. Про заходи щодо реалізації положень постанови КМУ від 30.05.2018 № 

417 «Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до 

закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) 

замовленням». (42) 

17. Про створення комісій. (43) 

 

По першому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсу О.І., яка проінформувала присутніх про те, що даним рішенням 

пропонується винести на чергову сесію Корюківської міської ради восьмого 

скликання для затвердження звіт про виконання бюджету Корюківської міської 

територіальної громади за 2022 рік. 

За підсумками 2022 року до міського бюджету Корюківської міської 

територіальної громади всього надійшло доходів (з урахуванням трансфертів) 

246672,70 тис.грн, що складає 98,9% уточненого річного плану.  

До загального фонду міського бюджету надійшло власних доходів (без 

урахування трансфертів) 179761,40 тис. грн, що складає 98,9% до призначень 

звітного року. (-1938,60 тис.грн) 

Податку на доходи фізичних осіб надійшло 124606,90 тис.грн, або 104,8% 

до призначень звітного періоду. В порівнянні з 2021 роком ріст надходження 

ПДФО склало 118,7% або 19,60 млн.грн. Питома вага ПДФО у власних доходах 

складає 69,3%. 

Рентної плати за використання природних ресурсів надійшло в сумі 7319,0 

тис.грн., що становить 78,5% до річних призначень. В порівнянні з аналогічним 

періодом минулого 2021 року надходження зменшились на 2415,8 тис.грн. 

(75,2%). Питома вага рентної плати у власних доходах складає 4,1%. 

Виконання акцизного податку (з підакцизних товарів і пального) становить 

51,4% призначень звітного періоду, надійшло 5622,60 тис.грн. В порівнянні з 

минулим роком надходження акцизного податку зменшилось на 4717,70 

тис.грн, Питома вага акцизного податку у власних доходах складає 3,1%. 

По результатам 2022 року місцевих  податків і зборів надійшло в сумі 

37802,30 тис.грн, виконання склало 93,8%. В порівнянні з надходженнями 2021 

року, місцевих податків і зборів надійшло на 1913,10 тис.грн менше (або 

95,2%). Питома вага місцевих податків у власних доходах складає 21,0%. 

Станом на 01 січня 2023 року до загального фонду міського бюджету 

надійшло неподаткових надходжень в сумі 2586,20 тис.грн, виконання 

становить 114,9%, або 336,20 тис.грн. Перевиконання відбулось переважно за 

рахунок надходження плати за надання адмінпослуг (послуги ЦНАПу, 

державного реєстратора), здачі в оренду майна міської комунальної власності, 

інших надходжень. Питома вага у власних доходах складає 1,4%. 

До спеціального фонду бюджету Корюківської міської територіальної 

громади за 2022 рік надійшло 10651,50 тис.грн, а саме:  

- екологічний податок  - 128,00 тис.грн;  



- 7909,20 тис.грн власні надходження бюджетних установ;  

- кошти від продажу земельних ділянок – 2597,70 тис.грн;  

- цільові фонди – 9,00 тис.грн.  

На утримання міської ради та двох самостійних відділів по загальному 

фонду за 2022 рік виділено 20 040,30 тис. грн. 

Штатна чисельність затверджена в кількості 108 одиниць. Фактично на 

кінець року утримувалось 85 одиниць. 

Видатки по спеціальному фонду (бюджету розвитку) склали 1000,00 

тис.грн, за рахунок яких придбано автомобіль.  

Видатки на іншу діяльність у сфері державного управління склали 272,50 

тис.грн, з яких на виконання Програми заходів з відзначення державних та 

професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою, 

здійснення представницьких та інших заходів на 2022-2026 роки спрямовано 

71,20 тис.грн, на підтримку «Трудового архіву» - 192,70 тис.грн. 

На галузь «Освіта» спрямовано 116 164,00 тис.грн, в тому числі по 

загальному фонду 112 269,60 тис.грн, по спеціальному фонду 3 894,40 тис.грн. 

Видатки по освіті в цілому виконані на 84,6% до уточнених річних призначень. 

(Освітня субвенція 58299,20 тис.грн, власні кошти – 53649,90 тис.грн, особливі 

потреби – 154,50 тис.грн, інша субвенція з обласного бюджету – 165,00 

тис.грн). 

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 94984,60 

тис.грн. Відсоток використання річних призначень склав 92,9%.  

На придбання продуктів харчування використано 307,80 тис.грн по 

загальному фонду і 662,30 тис.грн по спеціальному фонду.  

На оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано 11161,10 

тис.грн, в тому числі 10860,60 тис.грн по загальному фонду та 300,50 тис.грн по 

спеціальному фонду. Заборгованість відсутня. 

За звітний період здійснено капітальних видатків за рахунок бюджету 

розвитку на суму 2505,90 тис.грн, а саме придбано шкільний автобус та насос 

циркуляційний для Савинківського ліцею. 

За рахунок власних надходжень до спеціального фонду видатки склали 

1388,50 тис.грн. 

На утримання закладів та проведення заходів у сфері охорони здоров’я 

спрямовано 12457,90 тис.грн, в тому числі на підтримку КНП «Корюківська 

ЦРЛ» - 10245,50 тис.грн, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

- 2159,00 тис.грн, на навчання студентів 53,40 тис.грн. Відсоток освоєння 

бюджетних коштів склав 94,1%. 

На видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню  

спрямовано 14722,00 тис.грн коштів загального фонду міського бюджету. 

Виконання планових показників складає 93,4% до призначень з урахуванням 

змін. 

На пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи за рахунок коштів іншої субвенції з обласного 

бюджету використано 198,60 тис.грн. 



На утримання молодіжного центру «КУБ» та проведення його заходів 

спрямовано 798,60 тис.грн.  

На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку з бюджету виділено 270,30 тис.грн. 

На фінансову підтримку районної ради ветеранів у 2022 році спрямовано 

258,20 тис.грн. (66,2% річних призначень). 

На фінансування Центру надання соціальних послуг Корюківської міської 

ради виділено 12734,00 тис.грн. Планові призначення використані на 95,6%. На 

заробітну плату спрямовано 12122,40 тис.грн, на енергоносії 323,50 тис.грн.  

На надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян 

відповідно до програми «Соціальний захист окремих категорій населення на 

2022-2024 роки» та «Програми соціальної підтримки учасників російсько-

української війни, антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів 

їх сімей-мешканців Корюківської міської ради на 2021-2023 роки» виділено 

462,30 тис.грн. 

За рахунок залишку субвенції з державного бюджету для створення та 

забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які 

постраждали від домашнього насильства  проведено часткову реконструкцію 

приміщення (26,80 тис.грн).  

Загальний обсяг фінансування на галузь «Культура і мистецтво» склав 

9187,50 тис.грн, в тому числі загальний фонд 9149,30 тис.грн, спеціальний фонд 

38,20 тис.грн. Призначення виконані по загальному фонду – на 72,9%.,  

По загальному фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями 

спрямовано 7212,70 тис.грн. Відсоток використання бюджетних призначень 

склав 81,0%.  

На оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано 1104,00 

тис.грн, в т.ч. за рахунок загального фонду 1092,70 тис.грн та спеціального 

фонду – 11,30 тис.грн. 

На проведення заходів використано 46,00 тис.грн. 

На утримання установ і здійснення заходів з фізичної культури і спорту за 

звітний період із загального фонду використано 1892,5тис.грн, що складає 

86,5% до уточнених річних призначень. 

На заробітну плату з нарахуваннями ДЮСШ спрямовано 1703,70 тис.грн.  

На проведення спортивних заходів та змагань виділено 167,30 тис.грн. 

На фінансування житлово-комунального господарства спрямовано 22157,0 

тис.грн, в т.ч. за рахунок загального 17529,20 тис.грн і спеціального фонду 

4627,70 тис.грн. Призначення по загальному фонду використані на 93,2%, по 

спеціальному фонду – 100,0%.    

Видатки на забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, 

постачання теплової енергії профінансовано в сумі 299,60 тис.грн. 

На підтримку комунальних підприємств міської ради спрямовано 14053,10 

тис.грн, коштів загального фонду. (Корюківська ЖЕК 797,70 тис.грн, КП 

«Корюківкаводоканал» - 788,70 тис.грн, КП «Убідьське» 2956,00 тис.грн, КП 

«Благоустрій» 9510,70 тис.грн). 



На благоустрій територій використано 3923,10 тис.грн, з яких по 

загальному фонду – 2228,00 тис.грн (на 82,3%), по спеціальному – 3492,70 

тис.грн (на 100,0%).  

Загальний обсяг видатків склав 29688,20 тис.грн, в тому числі за рахунок 

коштів загального фонду – 1507,80 тис.грн та спеціального фонду – 28180,40 

тис.грн. 

На будівництво об’єктів соціально – культурного призначення 

використано 156,90 тис.грн. Виготовлено ПКД «Реконструкція існуючої 

системи забезпечення медичним киснем хірургічного відділення із 

встановленням та підкюченням кисневого генератора» (49,00 тис.грн), 

відкореговано ПКД «Реконструкція існуючої системи забезпечення медичним 

киснем окремих приміщень терапевтичного відділення» (12,30 тис.грн) та за 

рахунок субвенції з обласного бюджету проведено видатки по об’єкту 

«Реконструкція існуючої системи забезпечення медичним киснем хірургічного 

відділення із встановленням та підключенням обладнання кисневого генератора 

Комунального некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна 

лікарня» Корюківської міської ради за адресою: 15300, Чернігівська обл., м. 

Корюківка, вул. Шевченка, 101» (95,70 тис.грн). 

На виконання програми «Перевезення пасажирів по місту Корюківка» 

спрямовано 96,60 тис.грн. Використання кошторисних призначень склало 

60,4%. 

1333,40 тис.грн використано на ремонт дорожньої інфраструктури. 

На проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки виділено 

24,60 тис.грн. 

На внески до статутних капіталів комунальних підприємств Корюківської 

міської ради спрямовано 27998,30 тис.грн (КП «Корюківкаводоканал» - 

26615,00 тис.грн, КП «Убідьське» - 1316,50 тис.грн (техніка та комплект 

відеоспостер) і КП «Благоустрій» - 66,80 тис.грн). 

На сплату внесків до асоціацій виділено 20,90 тис.грн. 

На виконання «Програми забезпечення малочисельних та віддалених сіл 

громади товарами першої необхідності та хлібом» спрямовано 32,30 тис.грн, 

або 90,0% призначень. 

На заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха спрямовано 3707,5 тис.грн. Видатки по загальному фонду 

склали 2226,40 тис.грн, по спеціальному фонду – 1481,00 тис.грн, в тому числі 

за рахунок залишку освітньої субвенції – 140,40 тис.грн та залишку субвенції 

на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання 

комунальної техніки – 300,00 тис.грн. 

4872,00 тис.грн коштів міського бюджету спрямовано на заходи та роботи 

з територіальної оборони. 

Кошти екологічного податку, що надходили до міського бюджету, 

використані в сумі 69,60 тис.грн на оплату послуг з ліквідації стихійного 

сміттєзвалища. 

Джерелами фінансування міського бюджету є залишки загального фонду  

на загальну суму 29012,20 тис.грн та спеціального фонду на загальну суму 



1231,00 тис.грн. Також планувалась передача коштів із загального до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) в сумі 37017,00 тис.грн. 

 

На виконання міської «Програми підтримки індивідуального будівництва 

«Власний дім» за рахунок повернення наданих раніше коштів профінансовано 

26,00 тис.грн.  

З державного бюджету надійшли субвенції: 

- освітня субвенція  – 55553,40 тис.грн. 

З обласного бюджету надійшли: 

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету – 222,10 тис.грн; 

- інша субвенція на виконання доручень виборців депутатами обласної ради в 

сумі 190,00 тис.грн; 

- інша субвенція пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи – 198,60 тис.грн; 

- субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами 

охорони здоров`я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій 

за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що 

утворився на початок бюджетного періоду в сумі 95,70 тис.грн. 

З бюджету Корюківської міської територіальної громади були 

перераховані наступні трансферти: 

- державному бюджету:  

- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально – економічного та культурного розвитку регіонів в сумі 

277,80 тис.грн. Субвенція надавалася на виконання відповідних програм, а 

саме: 9 державній пожежно – рятувальній частині (м.Корюківка) 2 державного 

пожежно – рятувального загону У ДСНС України (98,40 тис.грн загальний 

фонд та 21,60 тис.грн спецфонд), Корюківському РВП ГУНП (157,80 тис.грн); 

- обласному бюджету: 

- субвенція на придбання комплектів зимового одягу для особового складу 

підрозділів Сил територіальної оборони Збройних сил України 2200,00 тис.грн 

(за рахунок залишку освітньої субвенції – 700,00 тис.грн та власних коштів – 

1500,00 тис.грн); 

- субвенція на оплату енергоносіїв КНП «Чернігівський обласний центр 

крові» (165,00 тис.грн),  

- районному бюджету - інша субвенція в сумі 1706,00 тис.грн на виконання 

державних функцій та забезпечення разом з військовим командуванням 

здійснення заходів правового режиму воєнного стану, цивільного захисту, 

громадської безпеки і порядку на території Корюківського району та виконання 

судових рішень. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 27 «Про звіт про виконання бюджету Корюківської 

міської територіальної громади за 2022 рік» приймається одноголосно 

/додається/. 

 



По другому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – 

головного бухгалтера виконавчого апарату міської ради Кожема О.М., 

начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсу О.І., які 

проінформували присутніх про те, що даним рішенням пропонується внести 

зміни та доповнення до Програми сприяння територіальній обороні та заходів 

національного спротиву Корюківської міської територіальної громади на 2022-

2023 рік, затвердженої рішенням виконавчого комітету Корюківської міської 

ради від 10 травня 2022 року № 101 (зі змінами), Програми розвитку, 

фінансової підтримки та поповнення статутного фонду Комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на 2023-2025 

роки, затвердженої рішенням шістнадцятої позачергової сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 30 листопада 2022 року № 2-16/VIІІ, 

Програми розвитку, фінансової підтримки та поповнення статутного фонду 

Комунального підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради на 2023-

2025 роки, затвердженої рішенням сімнадцятої сесії Корюківської міської  ради 

восьмого скликання від 15 грудня 2022 року №3-17/VIІІ. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 28 «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 

Барсу О.І., яка проінформувала присутніх про те, що даним рішенням 

пропонується винести на чергову сесію Корюківської міської ради восьмого 

скликання для затвердження зміни до рішення сімнадцятої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2022 року № 4-17/VIII «Про 

бюджет Корюківської міської територіальної громади на 2023 рік (код бюджету 

2550700000», а саме пункти 1, 5 рішення викласти в новій редакції: «1. 

Визначити на 2023 рік: - доходи міського бюджету у сумі 240 961 120,00 

гривень, в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 231 811 

120,00 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету 9 150 000,00 

гривень згідно з додатком 1 цього рішення; - видатки міського бюджету у сумі 

262 236 070,00 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського 

бюджету 230 268 970,00 гривень та видатки спеціального фонду міського 

бюджету 32 100 100,00 гривень; - повернення кредитів до спеціального фонду 

міського бюджету в сумі 51000,00гривень; - надання кредитів з міського 

бюджету у сумі 263 400,00 гривень у тому числі надання кредитів із загального 

фонду міського бюджету – 198 000 гривень та надання кредитів із спеціального 

фонду міського бюджету - 65 400 гривень; - профіцит за загальним фондом 

міського бюджету у сумі 16 817 750,00 гривень згідно з додатком 2 до цього 

рішення; - дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 16 817 

750,00 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, визначених цим 

пунктом; 5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 70 520 955,00 гривень згідно з додатком 

7 до цього рішення.». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 29 «Про внесення змін до рішення сімнадцятої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2022 року № 4-

17/VIII «Про бюджет Корюківської міської територіальної громади на 2023 рік 

(код бюджету 2550700000)»» приймається одноголосно /додається/. 

 

По четвертому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

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

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 з 01 лютого 2023 року внести зміни в 

організацію освітнього процесу Корюківського дошкільного навчального 

закладу № 1 «Дельфін» художньо-естетичного напрямку Корюківської міської 

ради Чернігівської області на 2022/2023 навчальний рік, що була затверджена 

рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради від 30.08.2022 року 

№ 264, а саме: 1) погодити роботу трьох груп відповідного віку – група 

раннього та молодшого дошкільного віку, група для середнього та старшого 

віку, група спеціального призначення з порушенням зору та мовлення; 2) 

зменшити кількість дітей у групах, а саме для дітей раннього віку до 15 дітей, 

для дошкільного віку до 20 дітей; 3) дозволити залучати до освітнього процесу 

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

дітей під час виникнення небезпечних ситуацій трьох вихователів в одній групі. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 30 «Про внесення змін в організацію освітнього 

процесу на 2022/2023 навчальний рік у дошкільному закладі Корюківської 

міської ради» приймається одноголосно /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 розглянувши клопотання комунальних підприємств, установ та 

організацій Корюківської міської ради, даним рішенням пропонується 

затвердити з 01 січня 2023 року штатний розпис Корюківського міського 

молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської ради; з 01 лютого 2023 року 



штатний розпис Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» 

Корюківської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 31 «Про затвердження штатних розписів» 

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 КНП «Корюківська ЦРЛ», відповідно до       

ст.ст. 75, 78 Господарського кодексу України, даним рішенням пропонується 

затвердити фінансовий план Комунального некомерційного підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради на 2023 

рік. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 32 «Про затвердження фінансового плану 

комунального підприємства на 2023 рік» приймається одноголосно /додається/. 

 

По сьомому 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 жителя м. Корюківка Іваненка Анатолія Володимировича та додані 

до нього документи, у зв’язку з наявністю невідповідності нумерації адреси 

об’єкту нерухомого майна його фактичному розташуванню на території м. 

Корюківка Корюківського району Чернігівської області 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 змінити адресу 

об’єкту нерухомого майна – житловому будинку садибного типу з 

господарськими будівлями та спорудами (попередня адреса - Україна, 

Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, провулок Франка, 

будинок №25), власником якого на підставі договору купівлі-продажу від 

19.04.1997 року є Іваненко Анатолій Володимирович, присвоївши адресу: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, провулок 

Франка, будинок №27-А 

ВИРІШИЛИ: рішення № 33 «Про впорядкування адресного господарства» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По восьмому 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 Пилипенко Тетяни Василівни про видачу будівельного паспорта 

забудови земельної ділянки та додані до заяви документи щодо намірів 

забудови земельної ділянки, відповідно до Наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України від 

05.07.2011 року № 103 «Про затвердження Порядку видачі будівельного 

паспорта забудови земельної ділянки» зі змінами, керуючись ст. 27 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.ст. 5, 14 Закону 

України «Про основи містобудування», Законом України «Про архітектурну 

діяльність», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення містобудівної діяльності», даним рішенням 

пропонується затвердити будівельний паспорт забудови земельної ділянки: 

Будівельний паспорт «Нове будівництво житлового будинку з прибудованим 

гаражем та господарської будівлі по вул. Перемоги, 77 -А в м. Корюківка 

Корюківського району Чернігівської області». Власник земельної ділянки – 

Пилипенко Тетяна Василівна (3320600263), документ, що підтверджує право 

власності – рішення двадцять п’ятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 19.07.2019 року № 14-25/VII; кадастровий номер 

7422410100:01:001:1490 (площа ділянки – 0,1 га). 

ВИРІШИЛИ: рішення № 34 «Про затвердження будівельного паспорту 

забудови земельної ділянки» 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 КНП «Корюківська ЦРЛ» від 25.01.2023 

року № 03-05/68, від 30.01.2023 року № 03-05/79 про видачу ордерів 

працівникам закладу, 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, 122 

Житлового кодексу Української РСР, даним рішенням пропонується видати 

ордер на службове житло, а саме квартиру № 6 по вул. Бульварна, буд. 20 в 

місті Корюківка лікарю – педіатру Комунального некомерційного 

підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської 

ради Романовській Аллі Анатоліївні, 1987 р.н., склад сім’ї – 1 особа. Загальна 

площа квартири – 46,2 м2, житлова площа квартири – 30,8 м2; видати ордер на 

службове житло, а саме квартиру № 4 по вул. Дудка, буд. 39 в місті Корюківка 

лікарю – хірургу хірургічного відділення Комунального некомерційного 

підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської 

ради Бондаренку Віктору Петровичу, 1969 р.н., склад сім’ї – 2 особи: дружина 

– Бондаренко Тетяна Іванівна, 1969 р.н.. Загальна площа квартири – 46,4 м2, 

житлова площа квартири – 33,2 м2. 



 

ВИРІШИЛИ: рішення № 35 «Про видачу ордеру» 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 КНП «Корюківська ЦРЛ» від 20.01.2023 року 

№ 03-05/57 та клопотання Корюківського центру сімейної медицини від 

23.01.2023 року № 03-05/32 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. 15 Житлового кодексу 

Української РСР, даним рішенням пропонується виключити із числа службових 

житлових приміщень квартиру, що розташована за адресою: Чернігівська 

область, місто Корюківка, вулиця Франка, буд. 5-В, кв. 11, та квартиру, що 

розташована за адресою: Чернігівська область, місто Корюківка, вулиця 

Франка, буд. 5-В, кв. 30. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 36 «Про виключення із числа службового житла» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По одинадцятому 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 розглянувши заяви 

жителів с. Тельне Корюківського району Чернігівської області та додані до них 

документи, відповідно до Закону України «Про охорону дитинства», ст. 12 

Закону України  «Про основи соціального захисту бездомних осіб і 

безпритульних дітей», ст.ст. 32, 71, 242, 717-719 Цивільного кодексу України, 

ст.ст. 14, 177 Сімейного кодексу України, п. 67 постанови Кабінету Міністрів 

України від 24.09. 2008року № 866 «Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», даним рішенням 

пропонується надати дозвіл заявникам належних їм на праві приватної 

власності житлового будинку та земельних ділянок неповнолітній дитині. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 37 «Про надання дозволу на дарування житлового 

будинку з надвірними будівлями та земельних ділянок неповнолітній дитині» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По дванадцятому 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», п.п. 21,22,24  постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 



року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 

захистом прав дитини», на підставі свідоцтва про смерть, витягів з Державного 

реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження 

із зазначенням відомостей про батька відповідно до ч. 1 ст. 135 Сімейного 

кодексу України, з метою соціального захисту дітей, даним рішенням 

пропонується встановити статус дітей-сиріт неповнолітній та малолітній 

дитині. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 38 «Про встановлення статусу дітей-сиріт» 

приймається більшістю голосів /додається/. 

 

По тринадцятому 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» (зі змінами), заяви жительки громади з метою соціального захисту 

малолітніх дітей, даним рішенням пропонується направити малолітніх дітей до 

комунального некомерційного підприємства «Прилуцький обласний будинок 

дитини «Надія» Чернігівської обласної ради строком на 6 місяців. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 39 «Про затвердження висновку щодо визначення 

способу участі батька у вихованні малолітньої дитини» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По чотирнадцятому 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 розглянувши заяву та 

подані документи про визначення способу участі батька у вихованні та 

спілкуванні з малолітньою дитиною, керуючись ч. 2, ч. 5 ст. 19, п. 2 ст. 155, ст. 

158, ст. 159 Сімейного кодексу України, ч. 2 ст. 15 Закону України «Про 

охорону дитинства», п.п. 73-74 Порядку провадження органами опіки та 

піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, враховуючи 

рішення Комісії з питань захисту прав дитини при Корюківській міській раді 

від 26.01.2023 року, з метою соціального захисту малолітньої дитини, даним 

рішенням пропонується затвердити висновок органу опіки та піклування про 

визначення способу участі батька у вихованні малолітньої дитини. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 40 «Про направлення дітей до КНП «Прилуцький 

обласний будинок дитини «Надія»» приймається одноголосно /додається/. 

 

По п’ятнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

про те, що розглянувши клопотання депутатів Корюківської міської ради 



восьмого скликання Плющ А.В., Левченка О.Г., Колобашкіної Н.М., Олійник 

С.О., Мостовича О.С. 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 разову матеріальну допомогу в сумі 10000,00 

грн (десять тисяч гривень 00 коп.) Скрипці Марії Дмитрівні на лікування 

нехронічного захворювання. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 41 «Про надання разової матеріальної допомоги» 

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 розглянувши лист Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 20.01.2023 року № 01-11/26 щодо можливості 

забезпечення молодих фахівців у разі направлення на роботу у заклади 

загальної середньої освіти Корюківської міської територіальної громади 

безоплатним користуванням житлом з опаленням та освітленням в межах 

встановлених норм, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 

30.05.2018 року № 417 «Деякі питання реалізації права осіб на першочергове 

зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним 

(регіональним) замовленням», Законом України «Про освіту», даним рішенням 

пропонується доручити Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради подати до Чернігівської обласної державної 

адміністрації дані про потребу у фахівцях з вищою освітою педагогічної 

спеціальності для роботи у сільській місцевості, ступені вищої освіти (освітньо-

кваліфікаційного рівня), спеціальності (предметної спеціальності, 

спеціалізації), строки підготовки фахівців, Фінансовому відділу Корюківської 

міської ради передбачити кошти для забезпечення фахівців на строк не менше 

ніж три роки, відповідно до законодавства, безоплатним користуванням житлом 

з опаленням і освітленням у межах установлених норм. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 42 «Про заходи щодо реалізації положень постанови 

КМУ від 30.05.2018 № 417 «Деякі питання реалізації права осіб на 

першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за 

державним (регіональним) замовленням»» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По сімнадцятому 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 відповідно до ст. 22 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 

23.09.1999 року № 1105-XIV, відповідно до Правил перетинання державного 

кордону громадянами України затверджених Постановою Кабінету Міністрів 



України від 27.01.1995 року № 57, даним рішенням пропонується створити 

Комісію з призначення страхових виплат та Комісію з встановлення факту 

здійснення догляду. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 43 «Про створення комісій» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

 

Міський голова                                                 Ратан АХМЕДОВ 



 

СПИСОК ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

присутніх на засіданні 02 лютого 2023 року 

 

1 
Ахмедов Ратан 

Ратанович 
міський голова 

2 
Савченко Олександр 

Миколайович 
перший заступник міського голови 

3 
Аполон Юрій 

Андрійович 

староста Будянського старостинського 

округу 

4 
Гончаренко Ірина 

Василівна 

староста Брецького старостинського 

округу 

5 
Григор’єв Ігор 

Олександрович 

староста Наумівського 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 
Кожема Оксана 

Миколаївна 

начальник відділу бухгалтерського обліку 

та звітності – головний бухгалтер 

виконавчого апарату міської ради 

20 
Кривда Тетяна 

Федорівна 

директор комунального підприємства 

«Рампа» Корюківської міської ради 

21 
Кукуюк Оксана 

Леонідівна 

начальник відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму виконавчого 

апарату міської ради 

22 
Лимаренко Ніна 

Петрівна 

начальник загального відділу виконавчого 

апарату міської ради 

23 
Лихотинська Лілія 

Анатоліївна 

начальник Відділу архітектури, 

містобудування та житлово-комунального 

господарства Корюківської міської ради – 

головний архітектор 

24 
Одерій Олена 

Арсентіївна 

начальник Служби у справах дітей 

Корюківської міської ради 

25 
Рачек Анатолій 

Євгенович 
пенсіонер 

26 
Селюк Анатолій 

Михайлович 

начальник Комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради 

27 Скиба Тетяна Віталіївна 

начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату 

міської ради 
 

 

 

Міський голова                                                 Ратан АХМЕДОВ 


