
ПРОТОКОЛ № 3 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 22 лютого 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                           

22 лютого 2023 року з’явилися 32 члени (список додається). 

Запрошені: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Л.М. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про встановлення тарифу (вартості квитка) на перевезення пасажирів 

на міському автобусному маршруті загального користування. (44) 

2. Про нагальну закупівлю твердопаливних котлів. (45) 

3. Про погодження примусовго відчуження майна. (46) 

4. Про оренду майна міської комунальної власності. (47) 

5. Про надання дозволу на представлення інтересів малолітньої дитини. 

(48) 

6. Про створення прийомної сім’ї та влаштування до неї дитини. (49) 

7. Про затвердження висновку про доцільність усиновлення малолітньої 

дитини. (50) 

8. Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування. (51) 

9. Про внесення змін до складу прийомної сім’ї у зв’язку із зміною 

сімейного стану. (52) 

10. Про надання статусу службового житла. (53) 

11. Про видачу ордеру. (54) 

12. Про продовження терміну дії ордера. (55) 

13. Про порушення клопотання про присвоєння почесного звання України 

«Мати-героїня». (56) 

14. Про надання разової матеріальної допомоги. (57) 

15. Про надання допомоги на поховання. (58) 



16. Про надання допомоги на поховання учасника російсько-української 

війни. (59) 

17. Про впорядкування адресного господарства. (60) 

18. Про знесення зелених насаджень. (61) 

19. Про визначення місць виїзної торгівлі. (62) 

20. Про організацію суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану. 

(63) 

21. Про звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства 

Корюківської міської ради. (64) 

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

навчальний рік у дошкільному закладі Корюківської міської ради. (65) 

 

По першому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму 

виконавчого апарату міської ради Кукуюк О.Л., яка проінформувала присутніх 

про те, що розглянувши звернення ФОП Кадинського В.В. про встановлення 

тарифу на перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті 

«Милейки-АЗС» міський № 2, подані розрахунки тарифів, керуючись Законом 

України «Про автомобільний транспорт», наказом Міністерства транспорту та 

зв’язку України від 17.11.2009 року № 1175 «Про затвердження Методики 

розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту», 

даним рішенням пропонується встановити тариф на перевезення пасажирів на 

міському автобусному маршруті загального користування «Милейки – АЗС» 

міський №2 запропонованого перевізником в розмірі 12,00 грн (дванадцять 

гривень 00 коп.)  за одну поїздку, встановити з 01.03.2023 року вартість квитка 

для проїзду одного пасажира на міському автобусному маршруті загального 

користування «Милейки – АЗС» міський №2, що була запропонована 

виконавчим комітетом Корюківської міської ради, в розмірі 3,00 грн (три 

гривні 00 коп.) за одну поїздку; відшкодування різниці між тарифом на послуги 

з перевезення пасажирів та вартістю квитка, згідно якого передбачено 

відшкодування компенсації (різниці) між розміром (тарифом), що 

запропонований перевізником (12,00 грн), та розміром квитка, що 

запропонований виконавчим комітетом Корюківської міської ради (3,00 грн), 

буде здійснюватися відповідно до Програми перевезення пасажирів по місту 

Корюківка на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 09.11.2021 року № 4-9/VIII 

ВИРІШИЛИ: рішення № 44 «Про встановлення тарифу (вартості квитка) на 

перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального 

користування» 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 з метою 

безперебійного функціонування критичної інфраструктури (об’єктів 

теплопостачання), враховуючи довготривалі строки виготовлення обладнання 

Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради 

до 27 лютого 2023 року забезпечити придбання котлів КВТ-1500МА в 

комплекті в кількості трьох штук та СПТ 104 (140 м3) в комплекті в кількості 

одна штука шляхом укладання договору закупівлі. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 45 «Про нагальну закупівлю твердопаливних котлів» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По третьому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

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

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

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

примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму 

воєнного стану чи надзвичайного стану», даним рішенням пропонується 

погодити примусове відчуження майна, власником якого є Корюківська міська 

територіальна громада в особі Комунального некомерційного підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради, що 

здійснюється в умовах правового режиму воєнного стану з наступним повним 

відшкодуванням його вартості. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 46 «Про погодження примусовго відчуження майна» 

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 розглянувши лист 

Корюківського центру сімейної медицини від 22.02.2023 року № 03-05/60, 

враховуючи рішення сімнадцятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 15.12.2022 року № 8-17/VIII «Про передачу майна міської 

комунальної власності», відповідно до Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна»», даним рішенням пропонується внести 

зміни до договору оренди від 25.11.2022 року № 3/2022 нерухомого майна, що 

належить до комунальної власності, а саме: будівлі ФП загальною площею 

87,12 кв.м., що знаходиться за адресою: Чернігівська область, Корюківський 

район, с. Буда, вул. Центральна, буд. 6, укладеного з Квартирно – 

експлуатаційним відділом м. Чернігів, замінивши сторону Орендодавця та 

Балансоутримувача з Комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико - санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної 



медицини» Корюківської міської ради на Корюківську міську раду шляхом 

складення додаткової угоди та акту про заміну сторони договору. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 47 «Про оренду майна міської комунальної власності» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По п’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 Закону 

України «Про охорону дитинства», ст. 17 Закону України «Про основи 

соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», ст. 761 Цивільного 

кодексу України та ст.ст. 14, 177 Сімейного кодексу України, розглянувши 

заяви батьків малолітньої дитини та додані до них документи, даним рішенням 

пропонується надати дозвіл батькам на представлення інтересів малолітньої 

дитини при укладенні договору купівлі-продажу картоплесховища. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 48 «Про надання дозволу на представлення інтересів 

малолітньої дитини» приймається одноголосно /додається/. 

 

По шостому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Служби у справах дітей Корюківської міської ради 

Одерій О.А., яка проінформувала присутніх про те, що відповідно до законів 

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

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

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

затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року № 

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

внесення змін до Положення про дитячий будинок сімейного типу і Положення 

про прийомну сім’ю», розглянувши заяву жителів міста Корюківка, 

враховуючи довідку Чернігівського обласного центру соціальних служб від 

16.02.2023 року, рекомендацію Чернігівського обласного центру соціальних 

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

дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних 

усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-

вихователів від 16.02.2023 року, висновок Служби у справах дітей 

Корюківської міської ради від 17.02.2023 року № 01-10/30, даним рішенням 

пропонується створити прийомну сімю та влаштувати до неї малолітню дитину. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 49 «Про створення прийомної сім’ї та влаштування до 

неї дитини» приймається одноголосно /додається/. 

 

По сьомому 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 ухвалу 

Корюківського районного суду Чернігівської області від 01.06.2022 року по 



справі № 736/171/23, номер провадження 2-о/736/13/23 про відкриття судом 

провадження у справі щодо усиновлення малолітньої дитини та представлені 

документи, керуючись Законом України «Про охорону дитинства», ст.ст. 207, 

208, 211, 212, 214, 219, 226, 228, Сімейного кодексу України, ст. 312 Цивільно-

процесуального кодексу України, даним рішенням пропонується затвердити 

висновок про доцільність усиновлення дитини та відповідність такого 

усиновлення її інтересам. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 50 «Про затвердження висновку про доцільність 

усиновлення малолітньої дитини» 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 рішення Корюківського 

районного суду Чернігівської області від 29.12.2022 року про позбавлення 

батьківських прав жителів громади, з метою соціального захисту дитини, даним 

рішенням пропонується встановити статус дитини, позбавленої батьківського 

піклування малолітній дитині у зв’язку з позбавленням батьківських прав обох 

батьків. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 51 «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 Закону 

України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», абз. 2 п. 6 

Положення про Прийомну сім’ю, що затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 26.04.2002 року № 565, постанови Кабінету Міністрів 

України від 24.06.2009 року № 620 «Про внесення змін до Положення про 

дитячий будинок сімейного типу і Положення про прийомну сім’ю», 

розглянувши заяви жителя громади, враховуючи довідку Чернігівського 

обласного центру соціальних служб від 16.02.2023 року, рекомендацію 

Чернігівського обласного центру соціальних служб про включення до Єдиного 

електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, 

прийомних батьків, батьків-вихователів від 16.02.2023 року, висновок Служби 

у справах дітей Корюківської міської ради від 17.02.2023 року № 01-10/33, 



даним рішенням пропонується внести зміни з 22 лютого 2023 року до складу 

прийомної сім’ї у зв’язку із зміною сімейного стану, а саме одруженням. 

ВИСТУПИЛИ: староста Брецького старостинського округу - член виконкому 

Гончаренко І.В., яка повідомила присутніх про те що дане рішення стосується її 

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

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

вона приймати не буде.  

ВИРІШИЛИ: рішення № 52 «Про внесення змін до складу прийомної сім’ї у 

зв’язку із зміною сімейного стану» приймається більшістю голосів /додається/. 

 

По десятому 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» про надання 

статусу службового житла, керуючись ст.ст. 15, 118 Житлового кодексу 

Української РСР, даним рішенням пропонується включити до числа службових 

житлових приміщень наступний об’єкт нерухомості, а саме двокімнатну 

квартиру № 35 в будинку 2 по провулку Бульварному в місті Корюківка. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 53 «Про надання статусу службового житла» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По одинадцятому 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 13.02.2023 

року № 03-05/127 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 № 51 по вул. 

Зарічній, будинок 1 в місті Корюківка лікарю – терапевту Комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради Кожем’яко Наталії Володимирівні, 1974 р.н., склад 

сім’ї – 1 особа. Загальна площа квартири – 24,4 м2, житлова площа квартири – 

12,6 м2. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 54 «Про видачу ордеру» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По дванадцятому 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 Ариніч Н.О., керуючись ст. 58 Житлового 



Кодексу Української РСР, даним рішенням пропонується продовжити Ариніч 

Наталії Олександрівні термін дії ордера на службове жиле приміщення від 

08.10.2017 року, що був виданий відповідно до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 11.04.2017 року № 129 на квартиру № 11 в 

будинку 5В по вул. Франка в м. Корюківка, строком на 1 місяць з дати 

прийняття даного рішення. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 55 «Про продовження терміну дії ордера» 

приймається більшістю голосів /додається/. 

 

По тринадцятому 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 заяву 

Телеги Наталії Володимирівни та додані до неї документи, керуючись Законом 

України «Про державні нагороди України», Указом Президента України від 

29.06.2001 року № 476/2001 «Про почесні звання України», даним рішенням 

пропонується порушити перед Чернігівською обласною державною 

адміністрацією клопотання про присвоєння почесного звання України «Мати - 

героїня» Телезі Наталії Володимирівні, жительці села Перелюб Корюківського 

району Чернігівської області, яка народила та виховала до восьмирічного віку 

п’ятьох дітей. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 56 «Про порушення клопотання про присвоєння 

почесного звання України «Мати-героїня»» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По чотирнадцятому 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 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 1500,00 грн Довгуші Людмилі Леонідівні на ліквідацію 

наслідків стихійного лиха (пожежі), та відмовити Коломієць Світлані 

Анатоліївні у наданні разової матеріальної допомоги у зв’язку з тим, що 

відсутні підстави, передбачені Положенням про порядок та умови надання 

громадянам разової адресної матеріальної допомоги, для виплати таких коштів. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 57 «Про надання разової матеріальної допомоги» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По п’ятнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши заяви Хом’як О.С., Тройни Н.В. 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 допомогу на поховання в сумі 1000,00 грн Хом’як Ользі Степанівні, що 

здійснила поховання безробітного Хом’яка Романа Володимировича, та надати 

допомогу на поховання в сумі 1000,00 грн Тройні Наталії Вікторівні, що 

здійснила поховання безробітного Білоуса Олега Миколайовича. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 58 «Про надання допомоги на поховання» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По шістнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши заяву Соловей В.І. та додані до неї 

документи, відповідно до Порядку надання разової матеріальної допомоги 

учасникам російсько-української війни, антитерористичної операції (операції 

об’єднаних сил) та членів сімей загиблих, що затверджений в новій редакції 

рішенням другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

15.12.2020 року (зі змінами), даним рішенням пропонується надати допомогу на 

поховання в сумі 25000,00 грн Соловей Валентині Іванівні, що здійснила 

поховання Солов’я Андрія Володимировича, який загинув 13.02.2023 року під 

час участі в російсько-українській війні. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 59 «Про надання допомоги на поховання учасника 

російсько-української війни» приймається одноголосно /додається/. 

 

По сімнадцятому 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 міста Корюківка Корюківської 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 Крупської, 

будинок 16а), спадкоємицею після померлої власниці якого на підставі 

Свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя від 

12.04.1972 року № 125 та Свідоцтва про право на спадщину від 12.04.1972 року 

№ 123 Кучер Галини Купріянівни є її дочка Прайс Римма Олександрівна, 

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

Корюківка, вулиця Стржалковського, будинок 22; 2) змінити адресу об’єкту 

нерухомого майна – нежитловій будівлі (попередня адреса - Україна, 

Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, вулиця Г. Костюк, 

будинок 20), власником якого на підставі Договору купівлі-продажу від 

22.07.2009 року № 2319 є Алексієнко Олександр Леонідович, присвоївши 

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

вулиця Г. Костюк, будівля 20-Е; 3) 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 Червонохутірська, будинок 83), спадкоємцем після померлої 

власниці якого на підставі Свідоцтва про право власності на спадщину за 

законом від 14.07.1983 року № 857 Пацук Ніни Кирилівни є її син Пащук 

Володимир Петрович, присвоївши адресу: Україна, Чернігівська область, 

Корюківський район, місто Корюківка, вулиця Червонохутірська, будинок 91. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 60 «Про впорядкування адресного господарства» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По вісімнадцятому 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 

Мічуріна, буд. 29, 8-го Березня, буд. 68а, Червонохутірська, буд. 75/1, буд. 88/2 

міста Корюківка) від 14.02.2023 року №№ 1-4. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 61 «Про знесення зелених насаджень» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

про те, що розглянувши колективну заяву громадян Алексієнко Л.В., 

Потапенко З.К., Єрмоленко Г.М., Васильченко В.А., Ювженко Н.В., Мельничук 

Г.М., Васильченко О.М., Черниша О.О. від 08.02.2023 року, Дуреко Р.Ф. від 



12.01.2023 року, керуючись Правилами благоустрою, забезпечення чистоти, 

порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів 

та додержання тиші в громадських місцях населених пунктів Корюківської 

міської територіальної громади, що затверджені рішенням сьомої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 08.07.2021 року № 57-7/VIII, 

Законом України «Про благоустрій населених пунктів», даним рішенням 

пропонується надати тимчасовий дозвіл фізичним особам - підприємцям на 

торгівлю вінками, корзинами та квітами по вул. Вокзальна, 6 в м. Корюківка 

біля магазину «Слов’янські шпалери» (зі сторони вул. Передзаводська, крім 

проїжджої частини вулиці), з 09 квітня 2023 року по 09 травня 2023 року 

включно. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 62 «Про визначення місць виїзної торгівлі» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцятому 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 Порядку залучення працездатних осіб до 

суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 року № 753, враховуючи 

розпорядження начальника Корюківської районної військової адміністрації від 

20.01.2023 року № 7, введення воєнного стану відповідно до Указу Президента 

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

Україні» (зі змінами), керуючись 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 

запровадити трудову повинність та організувати суспільно корисні роботи в 

умовах воєнного стану на території Корюківської міської територіальної 

громади, затвердити Перелік видів суспільно корисних робіт, що виконуються в 

умовах воєнного стану на території Корюківської міської територіальної 

громади та встановити, що у разі нагальної потреби можуть бути запроваджені 

види суспільно корисних робіт, не передбачені переліком; встановити, що 

комунальні підприємства «Благоустрій» та «Убідьське» Корюківської міської 

ради, визначаються місцями проведення суспільно корисних робіт, що 

виконуються в умовах воєнного стану на території Корюківської міської 

територіальної громади; фінансування суспільно корисних робіт, що 

виконуються зареєстрованими безробітними, здійснюється за рахунок коштів 

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття, передбачених для виконання громадських робіт та інших робіт 

тимчасового характеру, коштів місцевих бюджетів, підприємств, установ, 

організацій, а також інших джерел, не заборонених законодавством. 



ВИРІШИЛИ: рішення № 63 «Про організацію суспільно корисних робіт в 

умовах воєнного стану» приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять першому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Ахмедов Р.Р., яка проінформувала присутніх 

про те, що розглянувши клопотання КП «Благоустрій» від 21.02.2023 року № 

53, відповідно до ст.ст. 75, 78 Господарського кодексу України, даним 

рішенням пропонується прийняти до відома звіт про виконання фінансового 

плану Комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради за 

ІV квартал 2022 року. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 64 «Про звіт про виконання фінансового плану 

комунального підприємства Корюківської міської ради» 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 ДНЗ № 4 «Веселка» від 

21.02.2023 року № 01-20/25, 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 березня 2023 року 

внести зміни в організацію освітнього процесу Корюківського дошкільного 

навчального закладу № 4 «Веселка» еколого-натуралістичного 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 (зі змінами, рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 24.11.2022 року № 386), а саме погодити роботу 

п’ятьох груп відповідного віку – І молодша група, ІІ молодша група, середня 

група, старша (інклюзивна) група, логопедична група. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 65 «Про звіт про виконання фінансового плану 

комунального підприємства Корюківської міської ради» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

 

Міський голова                                                 Ратан АХМЕДОВ 



 

СПИСОК ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

присутніх на засіданні 22 лютого 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 
Козел Володимир 

Іванович 

староста Забарівського старостинського 

округу 

10 
Кравченко Олена 

Василівна 

староста Сядринського старостинського 

округу 

11 
Кучеренко Леонід 

Анатолійович 

староста Тютюнницького 

старостинського округу 

12 
Лісений Віктор 

Миколайович 

староста Савинківського старостинського 

округу 

13 
Мисник Віктор 

Дмитрович 

староста Охрамієвицького 

старостинського округу 

14 
Шуляченко Раїса 

Григорівна 

староста Хотіївського старостинського 

округу 

15 
Помаз Геннадій 

Олексійович 

староста Рибинського старостинського 

округу 

16 Редін Антон Леонідович 
староста Олександрівкого старостинськго 

округу 

17 
Рябець Петро 

Олександрович 

староста Прибинського старостинського 

округу 



18 
Циклаурі Юрій 

Муссович 

староста Перелюбського старостинського 

округу 

19 
Юденко Наталія 

Миколаївна 

староста Рейментарівського 

старостинського округу 

20 Барсук Олена Іванівна 
начальник Фінансового відділу 

Корюківської міської ради 

21 Бабич Вікторія Сергіївна 

начальник юридичного відділу – 

державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради 

22 
Галущенко Сергій 

Володимирович 

заступник начальника Комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради 

23 
Кожема Оксана 

Миколаївна 

начальник відділу бухгалтерського обліку 

та звітності – головний бухгалтер 

виконавчого апарату міської ради 

24 
Кукуюк Оксана 

Леонідівна 

начальник відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму виконавчого 

апарату міської ради 

25 
Лимаренко Ніна 

Петрівна 

начальник загального відділу виконавчого 

апарату міської ради 

26 
Лихотинська Лілія 

Анатоліївна 

начальник Відділу архітектури, 

містобудування та житлово-комунального 

господарства Корюківської міської ради – 

головний архітектор 

27 
Наумчик Ірина 

Володимирівна 

начальник Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської 

ради 

28 
Одерій Олена 

Арсентіївна 

начальник Служби у справах дітей 

Корюківської міської ради 

29 
Рачек Анатолій 

Євгенович 
пенсіонер 

30 
Селюк Анатолій 

Михайлович 

начальник Комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради 

31 Скиба Тетяна Віталіївна 

начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату 

міської ради 

32 
Шумський Віктор 

Леонтійович 

завідувач інформаційно-аналітичним 

відділом Корюківської центральної 

районної лікарні 
 

 

 

Міський голова                                                 Ратан АХМЕДОВ 


