
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 17 січня 2023 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                           

17 січня 2023 року з’явився 30 членів (список додається). 

Запрошені: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Л.М. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про встановлення лімітів споживання енергоносіїв на 2023 рік. (1) 

2. Про затвердження нормативів питного водопостачання. (2) 

3. Про визначення уповноважених осіб. (3) 

4. Про надання згоди на списання руберойду. (4) 

5. Про внесення змін до складу комісій. (5) 

6. Про затвердження Плану роботи виконавчого комітету Корюківської 

міської ради на І півріччя 2023 року. (6) 

7. Про роботу зі зверненнями громадян. (7) 

8. Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування. (8) 

9. Про направлення дитини, позбавленої батьківського піклування, до 

державного закладу. (9) 

10. Про направлення дитини до державного закладу. (10) 

11. Про квартирний облік. (11) 

12. Про затвердження штатних розписів. (12) 

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

14. Про впорядкування адресного господарства. (14) 

15. Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна. (15) 

16. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради. 

(16) 

17. Про привітання з нагоди ювілею. (17) 

18. Про надання допомоги на поховання. (18) 

19. Про затвердження акту. (19) 

20. Про погодження калькуляції вартості послуг ФОП Синюти Л.В. (20) 



21. Про погодження примусовго відчуження майна. (21) 

22. Про погодження переліку відділень КНП «Корюківська ЦРЛ». (22) 

23. Про преміювання. (23) 

24. Про організацію оплачуваних громадських робіт. (24) 

25. Про визначення переліку видів суспільно-корисних оплачуваних робіт. 

(25) 

26. Про перерозподіл видатків бюджету Корюківської міської 

територіальної громади. (26) 

 

По першому 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 

враховуючи минулорічні обсяги споживання, відповідно до рішення 

сімнадцятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15.12.2022 

року № 4-17/VIII «Про бюджет Корюківської міської територіальної громади на 

2023 рік (код бюджету 2550700000)» та очікувані обсяги використання 

енергоносіїв бюджетними установами Корюківської міської ради, даним 

рішенням пропонується погодити примусове відчуження майна, власником 

якого є Корюківська встановити розпорядникам коштів міського бюджету 

ліміти споживання енергоносіїв на 2023 рік у фізичних обсягах. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 1 «Про встановлення лімітів споживання енергоносіїв 

на 2023 рік» приймається одноголосно /додається/. 

 

По другому 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. 29 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та 

водовідведення», до листів Державного агентства водних ресурсів України від 

09.12.2022 року № 1107/04-03, Департаменту екології та природних ресурсів 

Чернігівської обласної державної адміністрації від 28.12.2022 року № 07-

06/1815, Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної 

адміністрації від 29.12.2022 року № 01-07/4499 щодо погодження нормативів 

питного водопостачання для сіл, які обслуговує КП «Убідьське», керуючись 

Порядком розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання, 

що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 року № 

1107 (із змінами), даним рішенням пропонується затвердити нормативи 

питного водопостачання для сіл Білошицька Слобода, Наумівка, Охрамієвичі, 

Перелюб, Прибинь, Савинки, Сядрине відповідно до розрахунку, що 

розроблений Державним підприємством «Науково-дослідний та 

конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» та 

встановити, що нормативи питного водопостачання для сіл Білошицька 



Слобода, Наумівка, Охрамієвичі, Перелюб, Прибинь, Савинки, Сядрине 

вступають в дію з 01 лютого 2023 року. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 2 «Про затвердження нормативів питного 

водопостачання» приймається одноголосно /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 на підставі рішення першої сесії Корюківської міської 

ради восьмого скликання від 02.12.2020 року № 15-1/VIІІ «Про затвердження 

на посади старости», рішень другої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 15.12.2020 року № 11-2/VIІІ «Про затвердження на посади 

старости» та № 10-2/VIІІ «Про утворення старостинських округів Корюківської 

міської ради», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

16.09.2022 № 1041 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на 

оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного 

побутового палива і скрапленого газу Пенсійним фондом України», наказу 

Міністерства соціальної політики України від 04.07.2022 року «Про 

затвердження форми акта обстеження матеріально-побутових умов 

домогосподарства/фактичного місця проживання особи» (зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 15 липня 2022 р. за № 794/38130, зі змінами), 

даним рішенням пропонується визначити уповноваженими особами на 

складання актів обстеження матеріально-побутових умов 

домогосподарства/фактичного місця проживання особи для призначення 

державних виплат та на прийняття заяв громадян з необхідними документами 

для їх призначення та передачі до управління соціального захисту населення 

Корюківської районної державної адміністрації, підрозділу Головного 

управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області старост 

відповідних старостинських округів та відповідних працівників відділу надання 

адміністративних послуг виконавчого апарату міської ради. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 3 «Про визначення уповноважених осіб» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По четвертому 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 клопотання ДНЗ № 4 

«Веселка» від 03.01.2023 року № 01-20/01 щодо списання руберойду, наданого 

закладу в 2017 році як гуманітарна допомога та не придатного до 

використання, відповідно до Положення про порядок списання об’єктів 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади, 

затвердженого рішенням п’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 22.04.2021 року № 30-5/VIІІ, даним рішенням пропонується 

надати згоду Корюківському дошкільному навчальному закладу № 4 «Веселка» 



еколого-натуралістичного напрямку Корюківської міської ради Чернігівської 

області на списання руберойду в кількості 90 рулонів, вагою 2980 кг, на 

загальну суму 4863,18 грн (чотири тисячі вісімсот шістдесят три гривні 18 

коп.). 

ВИРІШИЛИ: рішення № 4 «Про надання згоди на списання руберойду» 

приймається одноголосно /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 враховуючи інформаційну довідку Корюківського 

районного управління Головного управління Держпродспживслужби в 

Чернігівській області щодо введення в дію нового штатного розпису у зв’язку з 

реорганізацією, даним рішенням пропонується внести зміни до складу комісій 

при виконавчому комітету Корюківської міської ради, а саме змінити назву 

посади Аухіміка Андрія Володимировича виклавши її в новій редакції: 

«начальник Корюківського районного управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Чернігівській області». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 5 «Про внесення змін до складу комісій» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По шостому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що керуючись Регламентом виконавчого комітету 

Корюківської міської ради, даним рішенням пропонується затвердити План 

роботи виконавчого комітету Корюківської міської ради на І півріччя 2023 

року. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 6 «Про затвердження Плану роботи виконавчого 

комітету Корюківської міської ради на І півріччя 2023 року» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По сьомому 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 з метою 

удосконалення роботи зі зверненнями громадян, забезпечення реалізації 

громадянами їх конституційного права на звернення, керуючись Законом 

України «Про звернення громадян», даним рішенням пропонується інформацію 

про роботу зі зверненнями громадян по Корюківській міській раді за 2022 рік 

прийняти до відома, а саме: за 2022 рік було проведено 6 сесій де прийнято 171 

рішення, 33 засідання виконавчого комітету де прийнято 440 рішень. Станом на 

1 січня 2023 року до міської ради надійшло 1295 звернень, в т.ч.: 615 клопотань 

від підприємств, установ та організацій, 680 заяв громадян. Ухвал та рішень 

суду - 124. Листів та клопотань Корюківської районної ради та Корюківської 



районної військової адміністрації (райдержадміністрації) – 101. Запитів згідно 

Закону «Про доступ до публічної інформації» - 12.  

Міською радою розглянуто 26 адміністративних протоколів. Притягнуто 

до адмінвідповідальності громадян у вигляді штрафу на суму 53890,00 грн, 

сплачено штрафів – 18190,00 грн.  

Відділом земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату 

міської ради розглянуто 416 заяв громадян, підготовлено та винесено на 

розгляд сесій міської ради матеріали та відповідні проєкти рішень. 

По старостинських округах за 2022 рік вчинено нотаріальних дій - 467, 

зареєстровано та знято з реєстрації громадян – 293, видано довідок – 3662, 

зареєстровано звернень громадян – 1568, вхідної документації - 291, вихідної 

документації - 955, зроблено актів обстеження - УСЗН (оформлення всіх видів 

соціальної допомоги) – 1679. 

По відділу надання адміністративних послуг виклнавчого апарату міської 

ради наддано послуг – 18968 в т.ч.: 

- суб’єктом надання яких є міська рада - 13733; 

- видача витягу з реєстрації місця проживання - 129; 

- реєстрація місця проживання - 184; 

- зняття з реєстрації місця проживання – 135; 

- інші – 1144; 

- акти – 1624 

- талони на отримання гуманітарної допомоги – 4103; 

- виданих довідок про зареєстрованих  у житловому приміщенні – 1400; 

- державна реєстрація речових прав на нерухоме майно – 4072; 

- реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 2227;  

- інформаційні довідки –65; 

- послуги Державного земельного кадастру – 1001; 

- Ємалятко – 1; 

- посвідчення багатодітні – 28; 

- компенсація Єприхисток – 83; 

- адміністративні послуги соціального характеру – 2573; 

- інші адміністративні послуги соціального характеру – 218; 

- реєстрація внутрішньо-переміщених осіб – 1443. 

По КП «Корюківкаводоканал» - 444 звернення; Корюківська ЖЕК – письмових 

звернень - 49, усних – 456, позачергових (виклики) – 46;                                                                                                                    

КП «Благоустрій» - 21 звернення; КП «Убідьське» - 18 звернень, КП «РАМПА» 

- 301 звернення, РКСЛП «Корюківкаліс» - 118 звернень, Корюківський центр 

сімейної медицини – 19 звернення, Корюківська ЦРЛ – 17 звернень. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7 «Про роботу зі зверненнями громадян» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По восьмому 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 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, витягу з 

Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію 

народження відповідно до ст.ст. 126, 133, 135 Сімейного кодексу України, з 

метою соціального захисту дитини, даним рішенням пропонується встановити 

статус дитини, позбавленої батьківського піклування малолітній дитині, у 

зв’язку з тим, що вона покинута її матір’ю в пологовому відділенні 

Комунального некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна 

лікарня» Корюківської міської ради та записом у свідоцтві про народження 

дитини відомостей про батьків відповідно до частини другої статті 135 

Сімейного кодексу України. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 8 «Про встановлення статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування» приймається одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятому 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», пункту 35 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 

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

захистом прав дитини», рішення Комісії з питань захисту прав дитини при 

Корюківській міській раді від 17.01.2023 року № 1, з метою соціального захисту 

малолітнього, даним рішенням пропонується продовжити перебування в 

комунальному закладі «Старобасанська гімназія» Чернігівської обласної ради 

строком на 2022-2023 навчальний рік дитини, позбавленої батьківського 

піклування. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 9 «Про направлення дитини, позбавленої 

батьківського піклування, до державного закладу» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По десятому 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), заяв жителів м. Корюківка Чернігівської області, з 

метою соціального захисту малолітньої дитини, даним рішенням пропонується 



направити дитину малолітню дитину до Комунального некомерційного 

підприємства «Прилуцький обласний будинок дитини «Надія» Чернігівської 

обласної ради строком на 6 місяців. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 10 «Про направлення дитини до державного закладу» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По одинадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу –державного реєстратора 

виконавчого апарату міської ради Бабич В.С., яка проінформувала присутніх 

про те, що розглянувши клопотання Служби у справах дітей Корюківської 

міської ради, 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 «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», даним рішенням пропонується поставити на 

квартирний облік при виконавчому комітеті Корюківської міської ради 

Борисенко Вероніку Віталіївну, дитину, позбавлену батьківського піклування, 

черга позачергова. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 11 «Про квартирний облік» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По дванадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши клопотання комунальних підприємств, 

установ та організацій Корюківської міської ради, даним рішенням 

пропонується затвердити з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року штатний 

розпис Комунального підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської 

міської ради та з 01 січня 2023 року штатний розпис «Трудового архіву» 

Корюківської міської ради. 

ВИСТУПИЛИ: заступник начальника Комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради – член виконавчого комітету 

Галущенко С.В, який проінформувати присутніх проте, що дане питання 

стосується його особисто то відповідно до ст.591 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» у нього наявний конфлікт інтересів та про те, що не 

прийматиме участі в голосуванні. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 12 «Про затвердження штатних розписів» 

приймається більшістю голосів /додається/. 

 

По тринадцятому питанню порядку денного 



СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши заяву Шкурка А.В. щодо надання дозволу на 

виготовлення дублікату свідоцтва про право власності на нерухоме майно та 

додані до неї документи, даним рішенням пропонується надати дозвіл Шкурку 

Анатолію Володимировичу на оформлення дубліката свідоцтва про право 

власності на домоволодіння, що розташоване за адресою: Чернігівська область, 

Корюківський район, місто Корюківка, вулиця Кошового, буд. 77А, що було 

видано 29.07.1992 року, у зв’язку із псування оригіналу. Оригінал свідоцтва про 

право власності на домоволодіння від 29.07.1992 року, виданого Корюківською 

міською радою Корюківського району Чернігівської області згідно з рішенням 

виконавчого комітету міської ради від 26.03.1992 року № 32, вважати 

недійсним. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 13 «Про виготовлення дубліката свідоцтва про право 

власності» приймається одноголосно /додається/. 

 

По чотирнадцятому 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 жительки м. Корюківка Стацун Алли Іванівни та додані до нього 

документи, у зв’язку з наявністю невідповідності нумерації адреси об’єкту 

нерухомого майна його фактичному розташуванню на території с. Наумівка 

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, село Наумівка, 

вулиця Пекельного), спадкоємицею є Стацун Алла Іванівна після Ковези Івана 

Микитовича, який був власником на підставі договору купівлі-продажу від 

10.09.1992 року, присвоївши адресу: Україна, Чернігівська область, 

Корюківський район, село Наумівка, вулиця Пекельного, будинок №1. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 14 «Про впорядкування адресного господарства» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По п’ятнадцятому 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 

клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради та додані до 

нього документи, з метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомого майна 

на території Корюківської територіальної громади керуючись ст. 26 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядком присвоєння 

адрес об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна, що затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 року № 690, Порядком 

присвоєння, зміни та коригування адрес об’єктам будівництва та 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/VIIІ, даним рішенням пропонується: 1) 

присвоїти адресу об’єкту нерухомого майна: «Комплекс. Водозабір №1», що 

розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1416, є комунальною власністю Корюківської міської 

територіальної громади в особі Корюківської міської ради та перебуває на 

балансі КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради, присвоївши 

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

вулиця Франка, 24-Г; 2) присвоїти адресу об’єкту нерухомого майна: 

«Комплекс. Водозабір №2», що розташований на земельній ділянці з 

кадастровим номером 7422410100:01:001:0830, є комунальною власністю 

Корюківської міської територіальної громади в особі Корюківської міської ради 

та перебуває на балансі КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради, 

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

Корюківка, вулиця З. Космодем’янської, 21-А; 3) присвоїти адресу об’єкту 

нерухомого майна: «Будівля каналізаційно-насосної станції», що розташований 

на земельній ділянці з кадастровим номером 7422410100:01:002:0938, є 

комунальною власністю Корюківської міської територіальної громади в особі 

Корюківської міської ради та перебуває на балансі КП «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради, присвоївши адресу: Україна, Чернігівська область, 

Корюківський район, місто Корюківка, вулиця Бульварна, 16-А; 4) присвоїти 

адресу об’єкту нерухомого майна: «Будівля станції перекачки», що 

розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 

7422410100:01:001:0829, є комунальною власністю Корюківської міської 

територіальної громади в особі Корюківської міської ради та перебуває на 

балансі КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради, присвоївши 

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

вулиця Чернігівська, 6-А. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 15 «Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого 

майна» приймається одноголосно /додається/. 

 

По шістнадцятому 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 

подання першого заступника міського голови Савченка О.М., 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 (зі змінами), даним рішенням пропонується за високий 

професіоналізм та вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування, 

нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради з виплатою 

матеріальної допомоги у розмірі 500,00 грн (п’ятсот гривень 00 коп.) Рябця 

Петра Олександровича – старосту Прибинського старостинського округу. 

ВИСТУПИЛИ: староста Прибинського старостинського округу Корюківської 

міської ради – член виконавчого комітету Рябець П.О., який проінформував 

присутніх про те, що дане питання стосується його особисто тому відповідно до 

ст.591 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у нього наявний 

конфлікт інтересів та про те, що не прийматиме участі в голосуванні. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 16 «Про нагородження Почесною грамотою 

Корюківської міської ради» приймається більшістю голосів /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 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 (зі змінами), ст. 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», даним рішенням пропонується з 

нагоди ювілейного дня народження вручити вітальну листівку з виплатою 

матеріальної допомоги у розмірі 500,00 грн (п’ятсот гривень 00 коп.) Салівону 

Миколі Іллічу – жителю с. Перелюб. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 17 «Про привітання з нагоди ювілею» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По вісімнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши заяви громадня та додані до них документи, 

відповідно до ст.ст. 8, 13 Закону України «Про поховання та похоронну 

справу», постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 «Про 

затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб 

виконавцю волевиявлення померлого, або особі, яка зобов’язалася поховати 

померлого», рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

19.01.2021 року № 30 «Про затвердження Порядку надання допомоги на 

поховання», даним рішенням пропонується надати відповідну допомогу 

заявникам, що здійснили похвання їх безробітних близьких осіб. 



ВИРІШИЛИ: рішення № 18 «Про надання допомоги на поховання» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши акт комісії з упорядкування обліку майна 

міської ради від 30.12.2022 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 акт комісії з упорядкування обліку майна міської ради 

від 30 грудня 2022 року про використання бензину автомобільного А-95 та 

дизельного палива для забезпечення безперебійної життєдіяльності 

Корюківської територіальної громади на загальну суму 33338,97 грн (тридцять 

три тисячі триста тридцять вісім гривень 97 коп.). 

ВИРІШИЛИ: рішення № 19 «Про затвердження акту» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По двадцятому 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 ФОП Синюти Л.В. щодо погодження вартості послуг 

з експлуатації техніки, що надаються фізичною особою-підприємцем, даним 

рішенням пропонується погодити калькуляцію вартості експлуатації однієї 

години мікроавтобуса RENAULT MASTER фізичної особи–підприємця 

Синюти Людмили Володимирівни для надання послуг Корюківській міській 

раді. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 20 «Про погодження калькуляції вартості послуг ФОП 

Синюти Л.В.» приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять першому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

про те, що розглянувши доручення начальника Корюківської районної 

військової адміністрації від 09.12.2022 року № 12-02/1527, клопотання КНП 

«Корюківська ЦРЛ» від 17.01.2023 року № 03-05/47, 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 Комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 



Корюківської міської ради, що здійснюється в умовах правового режиму 

воєнного стану з наступним повним відшкодуванням його вартості, а саме 

відчуження джгутів-турнікетів в кількості 200 штук (двісті) загальною вартістю 

216 800,00 грн (двісті шістнадцять тисяч вісімсот гривень 00 коп.). 

ВИРІШИЛИ: рішення № 21 «Про погодження примусовго відчуження майна» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять другому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ» від 

17.01.2023 року № 03-05/48, відповідно до абз. 5 п. 8.1. Статуту КНП 

«Корюківська ЦРЛ» (нова редакція), даним рішенням пропонується погодити 

перелік відділень Комунального некомерційного підприємства «Корюківська 

центральна районна лікарня» Корюківської міської ради у зв’язку з приєднання 

зубопротезної лабораторії до поліклінічного відділення. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 22 «Про погодження переліку відділень КНП 

«Корюківська ЦРЛ»» приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять третьому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Амедов Р.Р., який проінформував присутніх про 

те, що розглянувши подання заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М. щодо преміювання начальника                                     

КП «Благоустрій» та генерального директора КНП «Корюківська ЦРЛ», 

керуючись Положенням 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 начальника Комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради Селюка Анатолія Михайловича та 

генерального директора Комунального некомерційного підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради 

Пивовара Сергія Григоровича за роботу у І кварталі 2023 року. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Комунального підприємства «Благоустрій» 

Корюківської міської ради – член виконавчого комітету Селюк А.М., який 

проінформував присутніх про те, що дане питання стосується його особисто 

тому відповідно до ст.591 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» у нього наявний конфлікт інтересів та про те, що не прийматиме 

участі в голосуванні. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 23 «Про преміювання» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По двадцять четвертому питанню порядку денного 



СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що з метою стимулювання мотивації до праці, матеріальної 

підтримки безробітних громадян, інших категорій осіб, для вирішення питань, 

які відповідають потребам територіальної громади та сприяють її економічному 

і соціальному розвитку, відповідно до п.п. 7, 8 Порядку організації громадських 

та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 20.03.2013 року № 175, ст. 31 Закону України «Про 

зайнятість населення», ч. 2 ст. 7 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування на випадок безробіття», даним рішенням 

пропонується затвердити Перелік видів громадських робіт, які мають 

економічну, соціальну, екологічну користь і відповідають потребам громади, та 

перелік роботодавців, за участю яких планується організація таких робіт. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 24 «Про організацію оплачуваних громадських робіт» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять п’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що з метою забезпечення вимог Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту 

права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку 

примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів», відповідно до 

абзацу першого ст. 31-1, абзацу другого ст. 325-1 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, даним рішенням пропонується визначити 

перелік видів суспільно - корисних оплачуваних робіт на території населених 

пунктів Корюківської міської ради, що можуть виконувати порушники, до яких 

судом застосовано адміністративне стягнення та встановити, що комунальні 

підприємства «Благоустрій» та «Убідьське» Корюківської міської ради 

визначаються місцями для виконання стягнення у вигляді суспільно - корисних 

оплачуваних робіт на території населених пунктів Корюківської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 25 «Про визначення переліку видів суспільно-

корисних оплачуваних робіт» приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять шостому 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 керуючись п.15 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)», даним рішенням 

пропонується: 1) зменшити призначення по загальному фонду бюджету 

Корюківської міської територіальної громади 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 115 150,00 грн по КП «Благоустрій» Корюківської міської 

ради; 2) збільшити призначення по спеціальному фонду бюджету Корюківської 

міської територіальної громади по КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення 

функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» по КЕКВ 3210 

«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі                    

115 150,00 грн на оплату лізингових платежів по об’єкту фінансового лізингу 

КП «Благоустрій» Корюківської міської ради, а саме – компактної комунальної 

машини Park Renger 2150. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 26 «Про перерозподіл видатків бюджету Корюківської 

міської територіальної громади» приймається одноголосно /додається/. 

 

 

Міський голова                                                 Ратан АХМЕДОВ 



 

СПИСОК ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

присутніх на засіданні 17 січня 2023 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 
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 
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 
Кривда Тетяна 

Федорівна 

директор комунального підприємства 

«Рампа» Корюківської 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 

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 
 

 

 

Міський голова                                                 Ратан АХМЕДОВ 


