
                                                                                         
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

Десята  сесія шостого  скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
14 лютого     2012 року                                                                       
’’ Про внесення змін до рішення  
міської ради від  20 січня  2012 року 
’’ Про міський  бюджет на 2012 рік ’’ 
  
Згідно  ст.26 Закону України  ’’  Про місцеве самоврядування в Україні ’’ 
міська рада вирішила.: 
І.    Внести зміни до рішення міської ради від  20 січня  2012 року ’’ Про 
міський бюджет на 2012 рік ’’, а саме : 
1.1.Пункти  2,8 рішення викласти новій редакції :  
     

« 2.   Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2012 рік у 
сумі 10226,5тис.грн.,у тому числі обсяг видатків загального фонду 
бюджету у сумі 7667,1тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету 
2559,3тис.грн.за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування 
місцевих бюджетів  

   (додаток № 2) 
        Установити розмір внутрішнього фінансування  міського бюджету   по     
   загальному фонду у сумі 404,8 тис. грн., по спеціальному фонду  у сумі     
   914,8 тис. грн. за рахунок залишків коштів ,що склалися на 01.01.2012   
   року (додаток 6)»  
     « 8.Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію 
    державних та регіональних галузевих програм на  загальну суму 2951,4      
   тис. грн. (додаток №5)» 
         
1.2.  Додатки  2,4,5  рішення міської ради від  20 січня   2012 року  ’’ Про 
міський бюджет на 2012 рік ’’ викласти у новій редакції (додаються )  
        Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  
ІІ. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань  планування соціально-економічного, культурного 
розвитку міста, бюджету, фінансів, обліку та цін. 
 
Міський  голова                                                           І.В.  Матюха 



                                                                                                                           
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

Десята  сесія шостого  скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
14 лютого  2012 року  
 
Про внесення змін до рішення  
міської ради від 31 січня 2007 року 
«Про затвердження Положення 
про порядок передачі майна 
міської комунальної власності 
в оренду та Методику розрахунку 
і використання плати за оренду 
цього майна» 
 
 З метою приведення  рішень міської ради у відповідність зі змінами чинного 
законодавства, керуючись ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», 

міська рада вирішила: 
1. Внести зміни до рішення Корюківської міської ради від 31 січня 2007 року «Про 
затвердження Положення про порядок передачі майна міської комунальної 
власності в оренду та Методику розрахунку і використання плати за оренду цього 
майна» виклавши додаток 2 - Методику розрахунку 
та використання плати за оренду цього майна в новій редакції (додається). 
 
2. Виконкому міської ради, підприємствам, установам міської комунальної 
власності внести зміни до власних рішень на виконання даного рішення міської 
ради. 
 
3. Встановити, що договори про оренду міської комунальної власності, заключені 
до набрання чинності цього рішення можуть бути переглянуті виключно за згодою 
сторін, або за інших підстав, які визначені договорами. 
 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань житло житлово-комунального господарства, благоустрою, надзвичайних 
ситуацій, екології, енергозбереження, транспорту, зв’язку та контролю за 
використанням об’єктів комунальної власності та приватизацією. 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха  
 
 
 



МЕТОДИКА 
розрахунку та порядок використання 

плати за оренду майна міської комунальної власності 
 

1. Загальні положення 
 

 Дану Методику і порядок розроблено відповідно до Цивільного  та 
Господарського кодексу України, пункт 2 статті 19 Закону України „Про оренду 
державного та комунального майна” з метою створення єдиного організаційно – 
економічного механізму справляння плати за оренду майна міської комунальної 
власності: цілісного майнового комплексу комунального підприємства, його 
структурних  підрозділів (філії, цеху, дільниці), нерухомого майна та іншого 
окремого індивідуально визначеного майна, а також майна, що не увійшло до 
статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації 
(корпоратизації). 

                     1.2.У цій Методиці поняття „оцінка”, „незалежна оцінка”, „самостійна 
оцінка” вживається у значеннях наведених у Законі України „Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність”, а поняття „бюджет”, 
„бюджетна установа”, „місцевий бюджет”, „платіж”  у значеннях наведених у 
Бюджетному Кодексі України. 

1.3. Передача майна в оренду здійснюється відповідно до Положення про 
порядок передачі майна міської комунальної власності в оренду, яке 
затверджується рішенням міської ради. 

 
2. Орендна плата та пеня 

 
              2.1. Орендна плата є обов’язковим фіксованим платежем, який орендар 
вносить орендодавцеві або/та до міського бюджету незалежно від наслідків 
господарської діяльності. 
              2.2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди, укладеним 
між орендодавцем та орендарем відповідно до цієї Методики.  
              У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, 
розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути 
збільшено за результатами такого визначення. 
              2.3. Орендна плата за перший місяць оренди встановлюється договором 
оренди, укладеним між орендодавцем та орендарем. 
              2.4. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається 
шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на 
індекс інфляції за поточний місяць. 
              2.5. Розмір орендної плати змінюється орендодавцем в односторонньому 
порядку протягом терміну дії договору оренди у разі зміни  методики її 
розрахунку та в інших випадках, передбачених законодавчими актами України та 
рішеннями міської ради. У разі визначення орендаря на конкурсній основі розмір 
орендної плати може бути більшим. 
              2.6. У випадках, передбачених даною Методикою, проводиться незалежна 
оцінка вартості об’єктів оренди, яка передує укладенню договору оренди та 
здійснюється відповідно до чинного законодавства. 



 Вартість робіт пов’язаних з проведення незалежної оцінки об’єкта оренди 
(активів, що входять до складу об’єкта оренди) та аудиторської перевірки об’єкта 
оплачує Орендар. 
              2.7. Орендна плата не враховує вартість експлуатаційних витрат, плати на 
землю, податку на додану вартість, які сплачуються окремо в розмірах та порядку, 
встановленому чинним законодавством. 
              2.8. Термін внесення орендної плати визначається у договорі. 
              2.9. Платіжні документи та перерахування до бюджету або орендодавцеві 
орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну 
платежу. 
              2.10.Сума орендної плати, зайво перераховані до міського бюджету або 
орендодавцеві, зараховується в рахунок наступних платежів або повертаються  
платникові в 5 – денний термін від дня одержання його письмової заяви. 
              2.11. У разі несвоєчасної або в неповному обсязі сплати орендної плати 
орендар сплачує окремо від орендної плати пеню. Розмір пені визначається у 
договорі оренди і не може перевищувати розміру, встановленого чинним 
законодавством. Пеня зараховується на рахунок орендодавця. 
 2.12. Передача в оренду об’єктів нерухомості, основних засобів, 
здійснюється балансоутримувачем майна за попередньою згодою міської ради. 
 

3. Порядок розрахунку розміру орендної плати у разі передачі в оренду 
цілісного майнового комплексу комунального підприємства, його 

структурного підрозділу (філії, цеху, дільниці) 
 
              3.1. У разі передачі в оренду цілісного майнового комплексу 
комунального підприємства, його структурного підрозділу (філії, цеху, дільниці), 
орендодавцем виступає міська рада. 
              3.2. Орендна плата за оренду цілісного майнового комплексу 
комунального підприємства, його структурного підрозділу (філії, цеху, дільниці) 
розраховується у такій послідовності: 
              - визначається розмір річної орендної плати, на основі розміру річної 
орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, 
яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за 
перший місяць оренди розраховується розмір орендної плати за наступні місяці. 
              Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом 
коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс 
інфляції за поточний місяць.  
              3.3. Розмір річної орендної плати за оренду цілісного майнового 
комплексу комунального підприємства, його структурного підрозділу 
визначається за формулою: 
              Опл = Воз*Сор.ц, 
              де Опл – розмір річної орендної плати, грн.; 
              Воз – вартість необоротних основних засобів (без незавершеного 
будівництва) за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.  
              Оцінка об’єкту оренди здійснюється згідно з Методикою оцінки об’єктів 
оренди, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1995р. 
№629 (у редакції постанови КМУ від 02.01.2003 року №3). 



              Сор.ц – орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів 
комунальних підприємств, визначена згідно з додатком №1. 
               3.4. Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладення 
договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за 
формулою:  
                               Опл 
                Опл.міс= -------- *Ід.о.*Ім. ; 
                                12 
де Опл.міс – орендна плата за перший місяць оренди, грн.; 
Опл – розмір річної орендної плати, грн.;  
Ід.о. – індекс інфляції за період з дати проведення незалежної оцінки необоротних 
основних засобів по дату укладення договору оренди або перегляду розміру 
орендної плати; 
Ім. – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати. 
              Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом 
коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс 
інфляції за поточний місяць. 
              3.5. У разі визначення орендаря цілісного майнового комплексу, його 
структурного підрозділу (філії, цеху, дільниці) на конкурсних засадах, розмір 
орендної плати згідно п.3.4. даної Методики є початковим для проведення 
конкурсу. 
 
4. Порядок розрахунку розміру орендної плати у разі передачі майна в оренду 
установам, закладам, організаціям, що повністю або частково фінансуються з 

міського бюджету та підприємствам поштового зв’язку 
 

              4.1.Розмір орендної плати за оренду нерухомого майна (будівель, споруд, 
приміщень) та індивідуально-визначеного майна установами, закладами, 
організаціями, що повністю або частково фінансуються з державного або 
місцевого бюджету та підприємствами зв’язку, що розповсюджують періодичні 
видання і надають послуги поштового зв’язку, становить одну гривню на рік за 
об’єкт, при умові обов’язкового проведення орендарем робіт по постійному 
підтриманню у належному стані орендованого майна. 
             4.2. В даному випадку передача майна в суборенду забороняється.  
 
5. Порядок розрахунку розміру орендної плати у разі передачі майна в оренду 
установам, закладам, організаціям, що повністю або частково фінансуються з 

державного чи інших бюджетів (крім місцевого) 
 
             5.1. У разі оренди нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) будь-
якої площі, наданих в оренду бюджетним установам, закладам та організаціям, в 
т.ч. з частковим самофінансуванням, крім тих, які фінансуються з місцевого 
бюджету, розмір місячної орендної плати за перший місяць оренди визначається за 
формулою: 
              О пл.міс = П прим. * К ц.викор. * К якості * І п.р. * І м.; 
              де О пл.міс – розмір місячної орендної плати за перший місяць оренди, 
грн.; 



              П прим. – загальна площа об’єкта оренди нерухомого майна (для 
приміщень – з урахуванням збільшення на коефіцієнт перерахунку корисної площі 
в загальну, який розраховується згідно з розділом 11 цієї Методики), кв.м.; 
              К ц.викор. – коефіцієнт цільового використання, який враховує цільове 
використання об’єкта оренди, визначений в графі 4 додатку №2; 
              К якості – коефіцієнт якості, який враховує благоустрій та рівень 
інженерного обладнання об’єктів оренди визначений в додатку №3. При наявності 
кількох підстав, коефіцієнт Кякості визначається методом множення відповідних 
коефіцієнтів; 
               І п.р. – індекс інфляції за період з 01.01.поточного року до моменту 
укладення договору оренди; 
               І м. – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.     
               Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом 
коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс 
інфляції за поточний місяць. 
 
6. Порядок розрахунку розміру орендної плати у разі передачі майна в оренду 

суб’єктам підприємництва для здійснення комерційної діяльності 
             
              6.1. У разі оренди нерухомого майна суб’єктами підприємництва для 
здійснення комерційної діяльності, розмір річної орендної плати визначається за 
формулою: 
              Опл = Вп * Сор, 
              де Опл – розмір річної орендної плати, грн.; 
              Вп – вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення 
незалежної оцінки майна, грн.; 
              Сор – орендна ставка, визначена згідно з додатком №2. 
              6.2. Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі 
(споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або  
опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:   
                                         Вб 
                        Вп = --------------- * Пп ; 
                                                      Пб 
              де Вп – вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі 
(споруди), грн.; 
             Вб – вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних 
приміщень, якщо вони не використовуються орендарем), визначена шляхом 
проведення незалежної оцінки, грн.; 
             Пб – площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, 
якщо вони не використовуються орендарем), кв.м.; 
             Пп. – площа орендованого приміщення з урахуванням збільшення на 
коефіцієнт перерахунку корисної площі в загальну, кв.м. (розраховується згідно з 
розділом 11 цієї Методики). 
              6.3. Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладення 
договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за 
формулою: 
                                  О пл. 
              О пл. міс = -------------- * І д.о. * І м. ; 



                                    12 
              де О пл. міс – орендна плата за перший місяць оренди, грн..; 
              О пл. – розмір річної орендної плати, грн.; 
              І д.о. – індекс інфляції за період з дати проведення незалежної оцінки 
необоротних основних засобів по дату укладення договору оренди або перегляду 
розміру орендної плати; 
              І м. – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати. 
              Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом 
коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс 
інфляції за поточний місяць. 
 
7.Порядок  розрахунку розміру орендної плати у разі передачі майна в оренду 

підприємствам (некомерційним), організаціям, фондам для здійснення 
некомерційної діяльності 

 
              7.1.У разі оренди нерухомого майна підприємствами (некомерційними), 
організаціями, фондами для здійснення некомерційної діяльності, загальною 
площею більше 70 кв.м., розмір річної орендної плати визначається за формулою: 
              О пл = Вп * С ор. , 
              де О пл – розмір річної орендної плати, грн.; 
              Вп – вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення 
незалежної оцінки майна грн.; 
              С ор. – орендна ставка, визначена згідно з додатком №2. 
              7.2.Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі 
(споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або 
опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою: 
                                        Вб 
                        Вп = --------------- * Пп ; 
                                                      Пб 
             де Вп – вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі 
(споруди), грн.; 
             Вб – вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних 
приміщень, якщо вони не використовуються орендарем), визначена шляхом 
проведення незалежної оцінки, грн.; 
             Пб – площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, 
якщо вони не використовуються орендарем), кв.м.; 
 Пп. – площа орендованого приміщення з урахуванням збільшення на 
коефіцієнт перерахунку корисної площі в загальну, кв.м. (розраховується згідно з 
розділом 11 цієї Методики). 
              7.3. Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладення 
договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за 
формулою: 
                                 О пл. 
              О пл. міс = -------------- * І д.о. * І м. ; 
                                  12 
              де О пл. міс – орендна плата за перший місяць оренди, грн.; 
              О пл. – розмір річної орендної плати, грн.; 



              І д.о. – індекс інфляції з дати проведення незалежної оцінки по дату 
укладення договору оренди або перегляду розміру орендної плати; 
              І м. – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати. 
              Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом 
коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс 
інфляції за поточний місяць. 
              7.4. У разі оренди нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) 
загальною площею не більше 70 кв.м., розмір місячної орендної плати за перший 
місяць оренди визначається за формулою: 
              О пл. міс = П прим. * К ц.викор. * К якості * І п.р. * І м.; 
              де Опл.міс – розмір місячної орендної плати за перший місяць оренди, 
грн.; 
              П прим. – загальна площа орендованого об’єкта (для приміщень – з 
урахуванням збільшення на коефіцієнт перерахунку корисної площі в загальну, 
який розраховується згідно з розділом 11 цієї Методики), кв.м.; 
              К ц.викор. – коефіцієнт цільового використання, який враховує цільове 
використання об’єкту, який визначений в графі 4 додатку №2; 
              К якості – коефіцієнт якості, який враховує благоустрій та рівень 
інженерного обладнання об’єктів оренди, який визначений в додатку №3. При 
наявності кількох підстав, коефіцієнт Кякості визначається методом множення 
відповідних коефіцієнтів; 
              І п.р. – індекс інфляції за період з 01.01.поточного року до моменту 
укладення договору оренди; 
              І м. – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати. 
              Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом 
коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс 
інфляції за поточний місяць. 
              У разі визначення орендаря на конкурентних засадах, розмір орендної 
плати згідно п.7.3. або 7.4. даної Методики є початковим для проведення 
конкурсу. 
               

8. Орендна плата у разі передачі в оренду окремого індивідуально 
визначеного майна 

 
              8.1. У разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім 
нерухомого майна), розмір орендної плати встановлюється за згодою сторін, але 
не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної 
оцінки, а у разі коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва, - не менш як 7 
відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки. 
              8.2. Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладення 
договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за 
формулою: 
                                        О пл. 
              О пл. міс = -------------- * І д.о. * І м. ; 
                                         12 
              де О пл. міс – орендна плата за перший місяць оренди, грн.; 
              О пл. – розмір річної орендної плати, грн.; 



              І д.о. – індекс інфляції з дати проведення незалежної оцінки по дату 
укладення договору оренди або перегляду розміру орендної плати; 
              І м. – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати. 
              Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом 
коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс 
інфляції за поточний місяць. 
 

9. Орендна плата за розміщення  обладнання стільникового, супутникового 
та інших видів зв’язку, об’єктів реклами та банкоматів 

 
              Орендна плата за розміщення на об’єктах нерухомого майна обладнання 
стільникового, супутникового та інших видів зв’язку встановлюється у розмірі 
2500,00 гривень (одне місце) за перший місяць оренди, а за кожний наступний 
місяць орендна плата визначається з урахуванням індексу інфляції за поточний 
місяць. 
              Орендна плата за розміщення на об’єктах нерухомого майна рекламних 
щитів, розмір «3х6» (площа 18 кв.м.), встановлюється у розмірі 500,00 гривень 
(одне місце) за перший місяць оренди, а за кожний наступний місяць орендна 
плата визначається з урахуванням індексу інфляції за поточний місяць. 
              У разі розміщення рекламних щитів іншого розміру орендна плата 
розраховується пропорційно розміру. 
             Орендна плата за розміщення на об’єктах нерухомого майна банкоматів 
встановлюється у розмірі 500,00 гривень (одне місце) за перший місяць оренди, а 
за кожний наступний місяць орендна плата визначається з урахуванням індексу 
інфляції за поточний місяць.  
 

10. Порядок розрахунку розміру добової та погодинної орендної плати 
               
              10.1. У разі, коли об’єкт оренди використовується орендарем неповний 
місяць або неповний робочий день, то на основі розміру місячної орендної плати 
розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної 
плати розраховується погодинна орендна плата. 
              10.2. Розмір добової орендної плати розраховується за формулою: 
              О добова = О пл.міс : К д., 
              де О добова – добова орендна плата, грн.; 
              О пл.міс – місячна орендна плата, розрахована з цією Методикою, грн.; 
              К д. – кількість діб роботи об’єкта оренди (доступу до об’єкта оренди) 
протягом місяця відповідно до встановленого режиму користування орендованим 
майном. 
              Розмір місячної орендної плати за неповний місяць оренди розраховується 
шляхом множення добової орендної плати на кількість робочих днів орендаря в 
місяць в орендованому приміщенні. 
              10.3.Розмір погодинної орендної плати розраховується по формулі: 
              О погодинна = О добова : К г., 
              де О погодинна – погодинна орендна плата в грн.; 
              О добова – добова орендна плата, розрахована з цією Методикою, грн.; 



              К г. – кількість годин роботи об’єкта оренди (доступу до об’єкта оренди) 
протягом доби відповідно до встановленого режиму користування орендованим 
майном. 
              Розмір місячної орендної плати за неповний місяць оренди та неповний 
робочий день оренди розраховується шляхом множення погодинної орендної 
плати на кількість робочих годин орендаря на добу та на кількість робочих днів 
орендаря в місяць в орендованому приміщенні. 
              10.4. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається 
шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на 
індекс інфляції за поточний місяць. 

 
11. Визначення загальної площі приміщення, 

що передаються в оренду 
              
              11.1.Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі 
(споруди), то загальною площею приміщень, що передаються в оренду, вважається 
площа кімнат, що передаються в оренду для використання за будь-яким 
призначенням, збільшена на коефіцієнт перерахунку корисної площі в загальну. 
              П прим. = П кімн. * К пер. ; 
              де П прим. – загальна площа приміщень, що здаються в оренду, кв.м.; 
              П кімн. – корисна площа кімнат, що передаються в оренду для 
використання за будь-яким призначенням, кв.м.; 
              К пер. – коефіцієнт перерахунку корисної площі будівлі в загальну, який 
розраховується шляхом ділення загальної площі всієї будівлі (споруди) на корисну 
площу будівлі (без врахування площі вестибулів, фойє, східців, коридорів, 
санітарних кімнат, ліфтових площадок, підвальних приміщень, якщо вони не 
використовуються орендарем, тощо). 
 

12. Оплата комунальних послуг,  
утримання і страхування об’єкта  оренди 

             
              12.1 Орендар самостійно та своєчасно проводить оплату комунальних 
послуг відповідним підприємствам – постачальникам таких послуг або 
відшкодовує орендодавцю витрати на оплату комунальних послуг, що 
визначається договором оренди, за окремими рахунками.  
               Рахунки орендодавця повинні містити: вид послуги, тариф, обсяг в 
натуральному вигляді (кількість), одиниці виміру. Вартість таких послуг не 
входить до складу орендної плати. 
              З метою забезпечення правильного застосування діючих тарифів за 
комунальні послуги у відповідності до нормативних актів, орендодавець 
зобов’язаний повідомляти підприємства – постачальники комунальних послуг про 
наявність орендарів та їх організаційно – правову форму господарювання. 
              12.2. Витрати на утримання нерухомого майна, переданого в оренду 
одночасно кільком підприємствам, організаціям та установам, і прибудинкової 
території та оплата комунальних послуг та енергоносіїв орендарями, здійснюється 
таким чином: 

- при наявності у орендаря засобів обліку електроенергії, води, теплової  
енергії та газу за фактичними показаннями засобів обліку; 



-  при наявності загальнобудинкового засобу обліку електроенергії ( в  
неподільній частині) залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи 
електроприладів; 

- за послуги опалення пропорційно займаної ними загальної опалювальної  
площі; 

- при наявності загальнобудинкового засобу обліку води ( в неподільній  
частині) в разі однієї категорії споживачів – орендодавця та орендарів, 
пропорційно кількості працюючих; у випадку наявності різних категорій 
споживачів при відшкодуванні орендарями витрат на оплату послуг 
водопостачання та водовідведення (при наявності чи відсутності 
загальнобудинкового засобу обліку води) відповідно норм витрат води 
споживачами, затверджених рішеннями виконавчих комітетів органів 
самоврядування та кількості працюючих. 

12.3. Орендар зобов’язаний у строк, визначений договором оренди,  
застрахувати орендоване майно на користь орендодавця. 
   

13. Порядок надання пільг з орендної плати орендарям об’єктів 
міської комунальної власності 

 
              13.1. Відповідно до цієї Методики орендодавець може надавати пільги 
щодо орендної плати підприємствам (некомерційним), установам, закладам, 
організаціям, що повністю або частково фінансуються з державного, обласного, 
селищного, сільського бюджетів. 
              13.2. Пільги щодо орендної плати надаються шляхом зменшення орендної 
ставки у відсотках до вартості орендованого майна або зменшення місячної ставки 
орендної ставки за один квадратний метр орендованих площ (в залежності від 
порядку розрахунку орендної плати). 
              13.3. Пільга надається від дати звернення орендаря терміном  до одного 
року. 
              13.4. Орендар, який має право на пільгу  протягом місяця з дати укладання 
договору оренди подає орендодавцю заяву  з обґрунтуванням доцільності про 
надання пільги щодо сплати орендної плати. 
              13.5. Разом з заявою орендар подає такі документи і матеріали: 

-  копію укладеного договору оренди з додатками; 
              - розрахунок економічного обґрунтування доцільності надання пільг щодо 
орендної плати, пропозиції про розмір пільг із зазначенням терміну, на який 
бажано їх одержати; 

-  копії установчих документів. 
               В окремих випадках на вимогу орендодавця орендар подає інші фінансові 
і статистичні документи.  

13.6.Орендодавець в п’ятиденний термін з дня надходження заяви та інших  
документів і матеріалів надсилає їх з відповідним висновком виконкому міської 
ради. 

13.7. У випадку, якщо комплект документів подано орендарем без  
додержання вимог, викладених у пункті 13.5. цієї Методики, орендодавець 
зобов’язаний у тижневий термін з дня його отримання повідомити заявника про 
необхідність подання додаткових документів у встановлений орендодавцем термін. 



13.8. Виконком міської ради у тижневий термін з дня одержання 
документів і матеріалів розглядає їх і в разі погодження надсилає постійній комісії 
міської ради з питань житлово-комунальної власності (надалі комісія) свій 
висновок щодо можливості надання пільги. 
              13.9. Комісія розглядає можливість надання пільги, приймає відповідні 
рекомендації та подає їх виконкому міської ради та орендодавцю. 
              13.10. Орендодавець у триденний термін, після отримання розпорядження 
міського голови укладає з орендарем додаткову угоду, яка є невід’ємною 
частиною основного договору оренди, в якій зазначається розмір пільг, терміни їх 
надання, умови за яких такі пільги надаються, виконання зобов’язань та 
відповідальність за їх невиконання.  
              За згодою сторін у додатковій угоді можуть бути передбачені й інші 
умови. 
              13.11. Додаткова угода в обов’язковому порядку погоджується з міським 
головою.  
              13.12. Пільги щодо орендної плати орендарям об’єктів, управління якими 
здійснює безпосередньо міська рада надаються за поданням постійної комісії з 
питань  житлово-комунальної власності. 
              13.13. У разі надання орендарем прийнятого в оренду майна в суборенду, 
раніше встановлені пільги відміняються з моменту укладання договору суборенди. 
 

14. Порядок розподілу та використання орендної плати 
             
               14.1. Орендна плата, розрахована згідно з цією Методикою 
перераховується: 
               14.2. У разі коли орендодавцем майна виступає виконком міської ради: 
                - в повному обсязі до міського бюджету. 
               14.3. У разі коли орендодавцем майна виступає  комунальне підприємство 
або бюджетна установа (заклад), що повністю або частково фінансуються з 
міського бюджету: 
               - за оренду нерухомого майна – 50% орендної плати орендодавцю, 50% до 
міського бюджету;  
               - за оренду окремого індивідуально визначеного майна підприємства 
(крім нерухомого)  в повному обсязі орендодавцю. 
               14.4. Комунальні підприємства використовують отриману орендну плату 
в першу чергу на відновлення орендованих основних засобів і фінансування 
капітальних вкладень, а за оренду індивідуально визначеного майна на 
поповнення власних обігових коштів. 
               14.5. Бюджетні установи (заклади) використовують отриману орендну 
плату відповідно до затвердженого кошторису установи, при складанні якого 
передбачаються видатки в першу чергу на утримання, обладнання та ремонт майна 
бюджетних установ. 
 

15. Звітність по орендним платежам 
 

               15.1. Комунальні підприємства, організації, установи, заклади – 
орендодавці, щоквартально до 20 числа наступного місяця після звітного звітують 



по орендним платежам до фінансово-господарського відділу міської ради за 
встановленою формою, визначеною в додатку №4. 
 
 
Секретар міської ради                                                                               Л.В.Малиш



                                                                                                      Додаток 1  
до Методики розрахунку та порядку 
використання орендної плати за оренду 
майна міської комунальної власності  

 
Орендні ставки (С ор) 

за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних 
підрозділів (філій, цехів, дільниць) 

 

 
Цільове використання 

 

Орендна ставка 
(відсотків від 

вартості об’єкта) 

Цілісні майнові комплекси комунальних підприємств: 
торгівлі, з організації концертно-видовищної діяльності, випуску 
лотерейних білетів та проведення лотерей, деревини та виробів з 
деревини, меблів 

10 

харчової промисловості, ресторанів, з організації виставкової діяльності 8 

електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, 
чорної металургії, зв'язку, швейної промисловості, громадського 
харчування (крім ресторанів) 

7 

нафтодобувної промисловості, лісового господарства, кольорової 
металургії 

6 

річкового і автомобільного транспорту, будівельних матеріалів, 
машинобудування та металообробки, паливної промисловості  

5 

побутового обслуговування, освіти, науки та охорони здоров'я, легкої 
(крім швейної) промисловості 

6 

Інші об'єкти 3 

 
 
 
 

                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
                                                                                                
 
 
 



                                                                                                               Додаток 2 
до Методики розрахунку та порядку 
використання орендної плати за оренду 
майна міської комунальної власності  

       
Орендні ставки (Соп) 

та коефіцієнт цільового використання (К ц. викор) 
об'єктів нерухомого майна, що передаються в оренду 

 

№ 
п/п 

 

Використання орендарем об’єктів нерухомого 
майна за цільовим призначенням для: 

 

Орендна ставка   
(Соп) (відсотків 
до вартості 
майна) 

Коефіцієнт 
цільового 

використання 
(Кц.викорис) 

1 2 3 4 

1 Бізнес:    

 
 

- розважальний: заклади шоу-бізнесу, нічні 
клуби, казино, заклади грального бізнесу, 
гральні автомати; 

100% 17,0 

 - концертний, рекламний; 
- дискотеки. 

35% 6,0 

2 Банки та їх відділення. 
Пункти обміну іноземної валюти. 
Кредитні спілки. 

35% 6,0 

 Відділення Ощадбанку , в частині площ, що 
приймають платежі від населення 

5% 0,9 

3 Заклади торгівлі:    

 Супермаркети, підприємства оптової торгівлі. 20% 3,4 

 Продовольчими товарами, в асортиментному 
переліку яких є товари підакцизної групи. 
Товарами непродовольчої групи. 
Відео та аудіо продукцією, компакт – дисками. 

18% 3,0 

 Товарами продовольчої групи, якщо в 
асортиментному переліку відсутні товари 
підакцизної групи.  

15% 2,6 

 Магазини книжкової торгівлі. 
Торгівля шкільно-письмовими товарами. 
Торгівля періодичними виданнями. 

12% 2,0 

 

 Магазини, що торгують побутовою технікою, 
електротоварами. 

12% 2,0 

 Фірмові магазини вітчизняних промислових 
підприємств (крім товарів підакцизної групи). 

8% 1,4 

 Плодоовочевою продукцією. 
Непродовольчі товари дитячого асортименту.  

6% 1,0 

4 Підприємства громадського харчування  
 Ресторани з нічним режимом роботи 35% 6,0 
 Ресторани 30% 5,0 



 Бари, кафе, закусочні, буфети, кафетерії, що 
здійснюють продаж товарів підакцизної групи 

20% 3,4 

 Їдальні, дитячі кафе, кафе-морозиво (без 
реалізації горілчаних виробів). 

8% 1,4 

5 Охорона здоров'я  
 Заклади охорони здоров'я (не бюджетні) та 
особи,  які здійснюють підприємницьку 
діяльність у галузі  охорони здоров'я.  

18% 3,0 

 Аптеки та аптечні пункти, які реалізують готові 
ліки. 

10% 1,7 

 Розміщення торгівельних об’єктів з продажу 
окулярів, лінз, скелець 

8% 1,4 

 Підприємства по виготовленню та реалізації 
медичного обладнання.  

7% 1,2 

 Аптеки, які самостійно виготовляють ліки. 4% 0,7 

6 Виробництво    

 Підприємства по виготовленню, ремонту та 
реалізації ювелірних виробів, виробів з 
дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, 
антикваріату, зброї 

30% 5,0 

 Підприємства поліграфії 10% 1,7 
 Виробничі підприємства, будівлі виробничого 
призначення, цехи, майстерні, експлуатаційні 
дільниці 

8% 1,4 

 Розміщення організацій, що провадять 
діяльність з будівництва та ремонту об’єктів 
нерухомості 

21% 3,6 

 Розміщення транспортних підприємств 18% 3,0 

 Підприємства, що провадять діяльність, 
пов’язану з сільським господарством 

5% 0,9 

 Діяльність вітчизняних юридичних та фізичних 
осіб – суб’єкти малого підприємництва  

5% 0,8 

7 Послуги:   
 Біржі, брокерські, маклерські, букмекерські, 
реєлторські контори (агентства нерухомості). 
Ломбарди. 

30% 5,0 

 Офіси дилерів, консалтингові компанії 18% 3,0 
 Офіси страхових компаній 30% 5,0 
 Біржі, що мають статус неприбуткових 
організацій 

18% 3,0 

 Приватні юридичні консультації та нотаріальні  
контори, організації по наданню аудиторських  
послуг, суб'єкти оціночної діяльності.   

22% 3,8 

 Організації, що займаються туристичною  
діяльністю.  
 

22% 3,8 

 Підприємства автосервісу по обслуговуванню  

автомобілів  
20% 3,4 



 Підприємства газопостачання.  
Станції кабельного телебачення.  
Ксерокопіювання. 
Інформаційно-комп'ютерні послуги, 
комп’ютерні клуби та інтернет-кафе 

18% 3,0 

 Комерційні спортивні оздоровчі комплекси та 
зали. 

17% 2,9 

 Фотоательє 10% 1,7 

 Підприємства побутового обслуговування  
населення (крім підприємств автосервісу). 
Підприємства по наданню послуг у житлово-
експлуатаційній сфері та ритуальних послуг.  
Підприємства телефонного зв'язку.   

8% 1,4 

 Знімальні топографо-геодезичні, гідрографічні 
роботи. 
Проектно-вишукувальні, проектні роботи. 
Діяльність підприємств в сфері архітектури. 

12% 2,0 

8 Адміністративні приміщення   
 Розміщення політичних партій та їх осередків 12% 2,0 

 Органи управління підприємств,                 
установ колективної та приватної            
власності (офісні приміщення) 

16% 2,8 

9 Приміщення, що надані в оренду під склади та 
гаражі. 

12% 2,0 

10 Виставкова діяльність 10% 1,7 

11 Бюджетні установи, організації. 3% 0,5 

12 Заклади (суб’єкти) культури, освіти, науки, 
оздоровчі заклади для дітей та молоді, 
санаторно-курортні заклади для дітей. 

5% 0,9 

13 Розміщення благодійних фондів та громадських 
організацій: 
- не більше 70 кв.метрів 
- понад 70 кв.метрів 

 
 

3% 
7% 

 
 

0,5 
1,2 

14 Установи, які безпосередньо організовують 
дозвілля дітей та юнацтва у позаурочний час. 
Виставкова діяльність (без продажу) та 
виставки народних майстрів, художників, 
скульпторів. 
Майстерні художників, скульпторів, народних 
майстрів, члени інших творчих спілок. Творчі 
спілки та творчі майстерні.  
Заклади соціальної допомоги.  
Підприємства торгівлі, магазини, відділи, 
визначені виконкомом міської ради для 
обслуговування пільгових категорій громадян 
(учасників Великої Вітчизняної війни, 
учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС, хворих на цукровий 
діабет, багатодітних сімей тощо – в частині 
площ, які використовуються з цією метою). 

3% 0,5 



Спеціалізовані магазини дитячого харчування, 
молочні кухні. 

15 Розміщення релігійних організацій  6% 1,0 

16 Комунальні підприємства органів місцевого 
самоврядування  

6% 1,0 

17 Інші заклади і підприємства, які не увійшли до 
цього переліку. 

15% 2,6 

            
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                  Додаток 3  
до Методики розрахунку та порядку 
використання орендної плати за оренду 
майна міської комунальної власності  

 
 

Коефіцієнт якості (К якості), 
який враховує благоустрій та рівень інженерного обладнання об'єкта оренди 

 
№ Показни Підстава застосування 

1 1,35 за об'єкти нерухомості, що мають окремий вхід
2 1,2 за приміщення, що розташовані на першому поверсі 
3 1,0 за приміщення, що розташовані на другому поверсі
4 0,9 за приміщення, що розташовані на третьому поверсі * 
5 
 

0,8 
 

за приміщення, що розташовані на четвертому поверсі і вище (в тому числі на 
горищі) * 

6 0,9 за напівпідвальні приміщення (цокольний поверх)
7 0,7 за підвальні приміщення, що мають окремий вхід з вулиці 
8 0,5 за підвальні приміщення, що мають окремий вхід з двору або під’їзду 
9 0,9 за приміщення, які не мають водозабезпечення : 

10 0,9 за приміщення, які не мають санітарно-технічного забезпечення 

11 0,8 за приміщення, які не мають теплозабезпечення
12 0,7 Складські приміщення та гаражі 

 
Примітка : * у разі, якщо будівля, в якій приміщення передаються в оренду, оснащена ліфтом, 
то використовується коефіцієнт 1,0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                 Додаток 4  
до Методики розрахунку та порядку 
використання орендної плати за оренду 
майна міської комунальної власності  

 
 

ЗВІТ 
про надходження орендної плати за __________________________ 

                                                                            (І квартал, півріччя, 9 місяців, рік) 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
(назва підприємства, установи, закладу) 

 
В тому числі В тому числі В томі числі № 

п/
п 

Орендар Оренд. 
площа 
загальна, 
кв.м. 

Заборг.за 
попередні 
періоди, 
грн., 
всього 

Перед 
установою, 
закладом, 

підприємством, 
грн. 

Перед 
місцевим 
бюджетом, 

грн. 

Нарахован
а орендна 
плата (без 
ПДВ), грн., 
всього 

Сплачено 
орендної 
плати за 
звітний 
період, 
грн., 
всього  

Установі, 
закладу 
(50%) 

До місцевого 
бюджету 

(50%) 

Заборгован
ість за 
звітний 
період, 

грн. всього 

Перед 
установою, 
закладом, 

підприємством, 
грн. 

Перед 
місцевим 
бюджетом 

грн. 

Примітки (заходи, 
які проводились по 

ліквідації 
заборгованості) 

              
              
              

ВСЬОГО             

 
 
Керівник                         ________________________                                           ___________________________ 
                                                           (підпис)                                                                                                     (прізвище та ініціали) 

 
М.П. 
 
Виконавець                     ________________________                                          ___________________________ 
                                                                               (підпис)                                                                                                     (прізвище та ініціали) 

 
 
Тел._________________                               «____»____________________20___ року 



                                                                          
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

Корюківський район 
 Чернігівська область 

Десята сесія шостого  скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

14 лютого  2012 року                                                            
Про дозвіл на виготовлення проектно -                          
технічної документації на земельні ділянки                 
 
   Розглянувши  заяви  громадян та подані матеріали, заслухавши висновки 
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин , архітектури, 
будівництва, керуючись Земельним Кодексом України,  Законом України 
”Про місцеве самоврядування в Україні“ 
 

міська рада в и р і ш и л а: 
 

1. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки 
громадянам: 
- для будівництва та обслуговування жилого будинку,  господарських 
будівель і споруд:   
- Кобець Ользі Олексіївні – орієнтовним розміром  0,06 га по вул. Весняна 
буд № 9, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. 
Весняна буд № 9. 
- Котлярову Сергію Миколайовичу  – орієнтовним розміром до 0,10 га по 
вул. Мирна, буд. № 13, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. 
Корюківка, вул. Мирна, буд. № 13. 
 - Феську Сергію Борисовичу  – орієнтовним розміром  0,10 га по вул. 
Першотравнева, буд.,6, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. 
Корюківка, вул. Першотравнева, буд.,6. 
 - Тополь Сергію Станіславовичу  – орієнтовним розміром  0,10 га по вул. 
Комсомольська, буд.,10, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. 
Корюківка, вул. Червонохутірська, буд.135 кв.10. 
- Сливці Людмилі Олексіївні – орієнтовним розміром до 0,10 га по вул. 
Спортивна буд № 21/1, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. 
Корюківка, вул. Спортивна буд № 21/1. 



- Логвіну Сергію Миколайовичу  – орієнтовним розміром 0,10 га по ІІ пров. 
Лесі Українки, буд. № 4, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. 
Корюківка, вул. З.Космодем'янської, буд. № 40. 
- Окуску Василю Миколайовичу  – орієнтовним розміром  0,06 га по вул. 
Мирна, буд.,10, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. 
Мирна, буд.,10. 
- Ігнатенку Володимиру Степановичу – орієнтовним розміром до 0,10 га по ІІ 
пров. Садової,5з м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, ІІ 
пров. Садової,5з. 

2. Внести зміни  в п.2 рішення шостої сесії Корюківської міської ради шостого 
скликання від 27.07.2011 р. ”Про дозвіл на виготовлення проектно - технічної 
документації  на земельні ділянки“ в частині надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі її 
безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 
Клименко Ользі Федорівні та дати дозвіл проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для передачі її безоплатно у власність для 
ведення особистого селянського господарства  розміром  0,16 га, замість 
близько 0,10 га по вул. Дудко,107, м. Корюківка.  
3. Дати дозвіл підприємству споживчої кооперації «Ринок» Корюківської 
райспоживспілки  на виготовлення технічної документації на земельну 
ділянку, для надання іі в оренду, орієнтовним розміром  0,63 га , по вул. 
Вокзальна 18 на якій розташоване підприємство споживчої кооперації «Ринок» 
Корюківської райспоживспілки та яка використовується в комерційних цілях. 
Технічну документацію подати на затвердження сесії міської ради до  
01.08.2012 р. 
4. Зобов’язати фізичних та юридичних осіб заключити договори на виконання 
робіт по розробці проектно – технічної документації із землеустрою та подати 
необхідну документацію на  сесію міської ради для прийняття рішення про 
надання земельних ділянок у власність та користування. Рішення дійсне один 
рік. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва. 

 
 
Міський голова                                                                           І.В.Матюха 
  
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

Десята  сесія шостого  скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
14 лютого 2012 року 
 
Про затвердження звіту 
про виконання міського 
бюджету Корюківською  
міською радою за  2011 рік 
 
    Розглянувши поданий виконком міської ради звіт про виконання 
міського бюджету за 2011 рік , керуючись ст. 80 Бюджетного кодексу 
України, 
 

міська рада в и р і ш и л а: 
 

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за  2011 рік : 
  -  по доходах в сумі  9367,0тис.грн.,в тому числі по доходах загального 
фонду міського бюджету у сумі 6802,4тис.грн.та спеціального фонду 
міського бюджету у сумі 2564,6тис. грн.(з них доходів бюджету розвитку - 
1490,2тис.грн.) (додаток 1); 
  -  по видатках у сумі 8905,7 тис. грн. ,а саме по видатках загального фонду у 
сумі 6574,9 тис. грн. та спеціального фонду бюджету у сумі 2330,8 тис. грн. (з 
них коштів переданих до спеціального фонду (бюджету розвитку) 491,7 тис. 
грн. (додаток №2). 
 
 
Міський голова                                                                І.В.Матюха 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                         
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

Десята  сесія шостого  скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
14 лютого    2012 року                                                                     
 
 Про затвердження мережі 
 одержувачів коштів міського 
 бюджету на 2012 рік 
 
 

 Відповідно до законодавства України та згідно з наказом Міністерства 
фінансів України від  09.12.2008 N 1467 « Про затвердження Порядку 
складання, затвердження та подання мережі розпорядників коштів місцевих 
бюджетів усіх рівнів і основні вимоги до неї», 

 
міська рада в и р і ш и л а : 

 
1. Затвердити  мережу  одержувачів коштів з міського бюджету на 2012 рік 
згідно додатка   № 1. 
 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             
 
 

  
 
 



                                                                                                                    
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

Десята  сесія шостого  скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

14 лютого  2012 року                                                          
 
Про затвердження переліку нерухомого 
майна міської комунальної власності 
 
 
     З метою збереження системного обліку і ведення єдиної бази даних 
об’єктів міської комунальної власності, керуючись ст. ст. 25,26 Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  
 

міська рада вирішила: 
 
1. Затвердити Перелік нерухомого майна міської комунальної власності 
(додається). 
 
2. Рішення восьмої сесії Корюківської міської ради п’ятого скликання від 
31 січня 2007 року «Про затвердження переліку майна міської комунальної 
власності» із змінами вважати таким, що втратило чинність. 

 
3. Виконкому міської ради, керівникам підприємств, установ міської 
комунальної власності привести документацію щодо об’єктів права міської 
комунальної власності у відповідність з чинним законодавством та цим 
рішенням та забезпечити ефективне використання закріпленого майна.  
 
 
       Міський голова                                                                   І.В. Матюха 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         



                                                                                                        Додаток до рішення                               
                                                                                                        10 сесії шостого скликання 
                                                                                                        від 14.02.2012 року 
 
 

ПЕРЕЛІК 
нерухомого майна міської комунальної власності 
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1 2 3 4 5 6 7 
1 Міська рада Земельна ділянка 0,4148 

га 
вул. Бульварна, 6 119918 

грн. 
  

2 Міська рада Офісне приміщення вул. Бульварна, 6 1388566 
грн. 

  

3 Міська рада Кухня вул. Бульварна, 6 1028 грн.   
4 Міська рада Огорожа металева вул. Бульварна, 6 831 грн.   
5 Міська рада Пам’ятник жертвам 

фашизму 
вул. Шевченка 508594 

грн. 
  

6 Міська рада Меморіал 
 в парку Пам’яті 

вул. Садова – 1 шт.  94116 грн.   

7 Міська рада Пам’ятник по вул.  
Гарнієра 

вул. Гарнієра – 1 шт. 5115 грн.   

8 Міська рада Пам’ятник біля д/с № 1 вул. Шевченка – 1 шт. 3070 грн.   
9 Міська рада Мінікомплекс – 

гранітний пам’ятник 
в районі вул. 
Індустріальної 

14780 грн.   

10 ПОГ 
півд.сх.козацт
ва Безпека 
Січ 

Малі архітектурні форми 
(будинки в парку) 

вул.Вокзальна № 8 Б – 2 
шт. 

4092 грн.   

11 ПОГ 
півд.сх.козацт
ва Безпека 
Січ 

Малі архітектурні форми 
(башня і будинок) 

Вул.Вокзальна № 8 Б – 
2 шт. 

2161 грн.   

12 ПОГ 
півд.сх.козацт
ва Безпека 
Січ 

Танцювальний 
майданчик 

вул.Вокзальна № 8 Б 14265 грн.   

13 ПОГ 
півд.сх.козацт
ва Безпека 
Січ 

Заасфальтовані площадки вул.Вокзальна № 8 Б – 2 
шт.: 
площадка 1 
площадка 2 

 
 
7117 грн. 
7303 грн. 

  

14 Міська рада Парки і сфери загального 
користування 

по м. Корюківка – 13,4 
га 
 

12709 грн.   

15 Міська рада Зелені насадження по м. Корюківка – 167,7 35873 грн.   



га 
вул. Шевченко 20191 грн.   
вул. Вокзальна 5455 грн.   
вул. Передзаводська 1196 грн.   
вул.Червонохутірська 3161 грн.   
вул. Нова 593 грн.   
вул. Радянська 1423 грн.   

16 Міська рада Тротуари 

вул. Бульварна 2285 грн.   
вул. Шевченко – 1 шт.  3330 грн.   
вул.Вокзальна – 1шт. 14163 грн.   
вул. К.Маркса – 1 шт. 3790 грн.   
вул. Нова – 1 шт. 44551 грн.   

17 Міська рада Мости 

вул.Індустріальна –1шт. 10735 грн.   
вул.Бульварна – 1 шт. 7894 грн.   
вул.Шевченко – 1 шт. 2142 грн.   

18 Міська рада Водойми 

пр. Індустріальний –  
2 шт. 

33317 грн.   

19 Міська рада ОС (осушувальні 
системи) 
Наумівка, ОС Корюківка 

2 шт. 2609918 
грн. 

  

20 Міська рада ОС Бреч 1 шт. 119834 
грн. 

  

21  Міська рада Верхня гребля (плотина) вул. Індустріальна 72102 грн.   
22 Міська рада Колодязі   Шахтні по місту –  

100 шт. 
1553 грн.   

23 Міська рада Площа Жертвам 
фашизму 

вул. Шевченка 246833 
грн. 

  

24 Міська рада 50 років жовтня вул. Шевченка 9232 грн.   
25 Міська рада Площа Передзаводська вул. Передзаводська 13652 грн.   

Кладовища вул. 13 років жовтня 2517 грн.   26 Міська рада 
Огорожа кладовища вул. 13 років жовтня 162426 

грн. 
  

вул. Передзаводська – 
1800 м2 

14813 грн.   

вул. Шевченка – 16174 
м2 

80334 грн.   

вул. Вокзальна – 16200 
м2 

61882 грн.   

вул. Радянська –  
1500 м2 

6088 грн.   

вул. Кірова – 13620 м2 81205 грн.   
вул.Червонохутірська– 
14400 м2 

30730 грн.   

вул.Гарнієра–2400 м2 11115 грн.   
вул. Колгоспна – 11550 
м2 

55257 грн.   

вул.Франка - 15000 м2 49171 грн.   
вул.Бульварна-9600м2 47499 грн.   
вул. Нова – 4800 м2 77660 грн.   
вул.К.Маркса-9800 м2 47220 грн.   

27 Міська рада Дороги асфальтобетонні 

вул. Дудка – 12000 м2 57838 грн.   



вул. Горького-4130 м2 19900 грн.   
вул. Сагайдачного – 
2400 м2 

11564 грн.   

пров. Г.Костюк-150м2 723 грн.   
вул.Чкалова – 3000 м2 14455 грн.   
вул. Б.Хмельницького – 
3000 м2 

14455 грн.   

пров. Кірова – 4930 м2 23754 грн.   
пров. Вокзальний – 1800 
м2 

8673 грн.   

вул. Бібліотечна – 1920 
м2 

9251 грн.   

пров. Бібліотечний – 
1200 м2 

5782 грн.   

вул.Калініна - 2100 м2 10118 грн.   
вул. Зелена – 290 м2 1397 грн.   
вул.Мічуріна - 6000м2 28910 грн.   
вул.Індустріальна – 
3900 м2 

18791 грн.   

пров.Індустріальний – 
4800 м2 

23128 грн.   

вул. Братчикова – 3000 
м2 

14455 грн.   

пров. Шевченко – 1800 
м2 

8673 грн.   

вул.Стржалковського 
(Крупської) – 3300 м2 

15900 грн.   

пров. Бульварний – 1800 
м2 

8673 грн.   

пров. К.Маркса – 1200 
м2 

5782 грн.   

вул. Молодіжна – 6000 
м2 

28910 грн.   

вул. Комсомольська – 
3600 м2 

17346 грн.   

вул. 8-го березня – 
30900 м2 

148886 
грн. 

  

вул. Кошового-3000м2 14455 грн.   
І пров. Садовий – 1800 
м2 

8673 грн.   

вул. Садова – 4200 м2 20237 грн.   
28 Міська рада Ґрунтові дороги в межах 

міста 
275300 м2 00   

29 Міська рада Вуличне освітлення по м. Корюківка – 
88,377 км 

37085 грн.   

30 ПП «Торг 
СВ» 

Лінія 
електрозабезпечення 
щоденного ринку 

вул. Передзаводська 11721 грн.   

31 ПП «Торг 
СВ» 

Огорожа території 
міського повсякденного 
ринку 

вул. Вокзальна 5098 грн.   



32 ПП «Торг 
СВ» 

Асфальтове покриття 
ринку 

вул. Вокзальна, 5 15549 грн.   

33 Міська рада Труби 33 шт. 23377 грн.   
34 Міська рада Пірс для забору води /р-н 

к-пу ім. Горького 
вул. К.Маркса 15312 грн.   

35 Міська рада Очищення водойми р. 
Бреч (верх. і ниж. ставки) 

вул. Індустріальна 29426 грн.   

36 Міська рада  Нез. будівництво 
полігону твердих 
відходів 

 25680 грн.   

37 Міська рада  Реконструкція покрівлі 
жит. будинку 

вул. Бульварна, 16 9154 грн.   

38 Міська рада Незавершене 
будівництво 
каналізаційно-насосної 
станції 

1 шт. 1574615 
грн. 

  

39 Міська рада Очищення притоки р. 
Бреч 

в р-ні ДОСААФ 8378,00гр
н. 

  

40 Міська рада Розміщення кладовища  88039 грн.   
41 Міська рада Водопровід  вул.З.Космодем’янсь- 

кої, Вокзальна, Дудка 
625196   

42 КП 
«Корюківка 
водоканал» 

Цілісний майновий 
комплекс 

пров. Вокзальний, 9 4814172 
грн. 

  

43 ДНЗ № 1 
«Дельфін» 

Цілісний майновий 
комплекс 

вул. Шевченка, 48 А 2094403 
грн. 

  

44 ДНЗ № 4 
«Веселка» 

Цілісний майновий 
комплекс 

пров. Бульварний, 8 1067643 
грн. 

  

45 Міська рада Нежитлове приміщення 
банно-прального 
комбінату (частина), 
площею 269,8 м2 

вул. Вокзальна, 8 226545 
грн. 

  

46 Міська рада Котельня з обладнанням 
Цілісний майновий 
комплекс, приміщення та 
обладнання котелень, 
теплопункти та 
обладнання, теплові 
мережі 

вул. Бульварна. 25 54509 грн.   

47 Облтеплоком
унерго 

Цілісний майновий 
комплекс, приміщення та 
обладнання котелень, 
теплопункти та 
обладнання, теплові 
мережі 

вул. Шевченко, 80 
вул. Шевченко, 99 
вул. Шевченко, 68 

1704544 
грн. 

  

48 Центр 
поштового 
зв’язку № 4 
Релігійна 
громада УПЦ 
Свято – 
Іоанно 

Колишня адмінбудівля 
МПДМК та водонапірна 
вежа 

вул. Дудка, 68 20245, 00 
грн. 

  



Богословської 
Парафії 

49 Міська рада Міське комунальне 
підприємство 
«Корюківська ЖЕК» 

вул. Шевченка, 87 152676   

50 Міська рада Одноквартирний 
житловий будинок 

вул. Дудка, 131 15875   

51 Міська рада Приміщення котельні з 
димовою трубою 

вул. Г.Костюк, 22 33823   

52 Міська рада Постамент та пам’ятник 
«Героям Чорнобилю» 

вул. Шевченка 126000 
грн. 

  

53 Міська рада Комплект дорожнього 
туалету 

 16216 грн.   

54 Міська рада Житлова квартира вул. Бульварна,36,№2 150000 
грн. 

  

55 Міська рада Земля під кладовище за Корюківським 
маслозаводом 

55619 грн.   

56 Міська рада Земля під КНС вул. Вокзальна, 8 Б 8203 грн.   
57 Міська рада Незавершене 

будівництво гаражів 
міської ради 

вул. Бульварна, 6 137933 
грн. 

  

58 Міська рада Незавершене виконання 
схеми земельно-
господарського устрою 
населеного пункту по  
м. Корюківка 

 81237 грн.   

59 Міська рада Дитяча карусель вул. Бульварна 30410 грн.   
60 Міська рада Дамба вул. Бульварна    
61 Корюківська 

ЖЕК 
Полігон твердих 
побутових відходів 

вул. Куйбишева, 31 15002 грн.   

 
 
Секретар міської ради                                                               Л.В.Малиш 
 



                                                                                         
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

Десята  сесія шостого  скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
14  лютого  2012 року                                                                     
 
 ’’ Про затвердження  титульного списку 
 на видатки по благоустрою з міського 
 бюджету на 2012 рік ’’ 
 
        Розглянувши   рекомендації постійної комісії міської ради з питань 
планування соціально-економічного, культурного розвитку міста, бюджету, 
фінансів, обліку та цін згідно ст. 26 Закону України  «Про місцеве 
самоврядування  в Україні», ст. 14-15 Бюджетного кодексу України, 
 

міська  рада в и р і ш и л а : 
 

       Затвердити титульний список на видатки по благоустрою з міського 
бюджету на 2012 рік: 
      

Титульний список об’єктів благоустрою 
по Корюківській міській раді на 2012 рік 

                                                                                                                                      тис. грн. 

        Видатки разом №
п\
п 

Найменування  робіт 
Загальний 
фонд 

Спеціал
ьний 
фонд 

 

1 Утилізація ламп вуличного освітлення 3,0  3,0 
2 Утримання пляжу 4,0  4,0 
3 Оплата природного газу (Вічний вогонь ) 2,1  2,1 
4 Дезінфекція колодязів міста 3,0  3,0 
5 Спилювання аварійних дерев 18,7  18,7 
6 Придбання дорожніх знаків  2,0  2,0 
7 Облаштування  адресного господарства 3,5  3,5 
8 Придбання екскаватора  297,7 297,7 
9 Поточний ремонт водогону по вул. Дудко 20,0  20,0 
10 Обслуговування електромереж вуличного 

освітлення 
 90,0 90,0 



11 Оплата електроенергії  120,0 120,0 
12 Придбання  електроматеріалів  60,0 60,0 
13 Оплата поточних ремонтів доріг  61,0 61,0 
14 Оплата поточних ремонтів тротуарів  28,0 28,0 
15 Збирання, підбирання та транспортування 

побутових відходів і міського сміття 
138,0 17,0 155,0 

16 Замітання вулиць 115,0  115,0 
17 Прибирання снігу спецтехнікою 30,0 41,0 71,0 
18 Прибирання снігу вручну 15,0  15,0 
19 Посипання сіллю, піском тощо доріг(суміш 

виконавця) 
10,0 21,0 31,0 

20 Розмітка поверхні  доріг, стоянок і аналогічних 
поверхонь фарбою чи іншим способом 

10,0  10,0 

21 Капремонт дамби по вул. Бульварній  146,0 146,0 
  374,3 881,7 1256,0 
     

 
 
Міський голова                                                      І.В.Матюха 
 



  
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
Корюківський район 
 Чернігівська область 

Десята сесія шостого  скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я  
14 лютого 2012 року                                                           
Про надання дозволу на виготовлення проектно -  
технічної документації із землеустрою щодо  
складання документів, що посвідчують право 
постійного користування земельною ділянкою   
 
    Заслухавши висновки постійної комісії з питань регулювання земельних 
відносин , архітектури, будівництва,  керуючись Земельним Кодексом 
України, ст.26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні“, 
 

міська рада в и р і ш и л а: 
 

1. Дати дозвіл Корюківській міській раді  на розробку проектно – технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право постійного користування земельною ділянкою, на якій розташована   
нежитлова будівля, орієнтовним розміром 0,20 га по вул. Шевченка,87. 
1.1. Доручити  Корюківської житлово – експлуатаційній конторі виготовити 
проектно – технічну документацію із землеустрою на земельну ділянку. 
Оплату за виготовлення документації здійснити за рахунок коштів 
Корюківської житлово – експлуатаційної контори. 
2. Дати дозвіл релігійній громаді Української Православної Церкви Свято – 
Вознесенської парафії м. Корюківки на виготовлення технічної документації 
із землеустрою по складанню державного акту на право постійного 
користування земельною ділянкою орієнтовним розміром 0,7040 га по вул. 
Гарнієра,1а, м. Корюківки взамін раніше виданого Державного акту на право 
постійного користування земельною ділянкою у зв’язку із зміною назви 
землекористувача та зміни адреси земельної ділянки. 

  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва. 

 
Міський голова                                                                           І.В.Матюха 
   
 
 
 



                                                                    
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

Десята  сесія шостого  скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
14 лютого 2012 року 
 
Про передачу в господарське відання 
КП «Корюківкаводоканал» 
Корюківської міської ради водогону 
 
 
 Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань 
житлово-комунального господарства, благоустрою, надзвичайних ситуацій, 
екології, енергозбереження, транспорту, зв’язку та контролю за 
використанням об’єктів комунальної власності та приватизацією, щодо 
передачі в господарське відання комунального підприємства 
«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради закінченого будівництвом 
водогону по вул. З.Космодем`янської, Вокзальна, Дудка м. Корюківки, 
керуючись ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», 

міська рада в и р і ш и л а : 
 

1. Прийняти в міську комунальну власність закінчений будівництвом водогін 
по вул. З.Космодем`янської, Вокзальна, Дудка м. Корюківки відповідно до 
Декларації про готовність об’єкта до експлуатації (додається). 
 
2. Передати водогін, зазначений в п. 1 цього рішення, в господарське відання 
комунального підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 
ради та до статутного фонду підприємства. 
 
2.1. Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» Корюківської 
міської ради (Галущенко С.В.) внести зміни до Статуту підприємства на 
підставі цього рішення та згідно вимог чинного законодавства. 
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, 
надзвичайних ситуацій, екології, енергозбереження, транспорту, зв’язку та 
контролю за використанням об’єктів комунальної власності та 
приватизацією. 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха  



  
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

Корюківський район 
 Чернігівська область 

Десята сесія шостого  скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
14 лютого 2012 року                                                           
Про поновлення договору оренди 
  
   Розглянувши заяву Бондаренко Н.О., заслухавши висновки постійної 
комісії з питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва, 
керуючись  Земельним Кодексом України, Законом України «Про оренду 
землі», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

міська рада в и р і ш и л а :      
 

1. Дати згоду  фізичний особі – підприємцю Бондаренко Ніні Олексіївні  на 
поновлення договору оренди земельної ділянки  від 17 квітня 2007 року  
площею 60 м2 , кадастровий номер -7422410100:01:001:0093, за адресою м. 
Корюківка  вул. Червонохутірська,52-а на наступний термін - строком на 5 
( п’ять) років. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва. 

 
 
Міський голова                                                                                І. В. Матюха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА              

Корюківський район 
Чернігівська область 

Десята  сесія  шостого  скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

14 лютого 2012 року                                                           
Про приватизацію 
земельних ділянок 
 
      Розглянувши заяви  громадян  про передачу безоплатно у власність 
земельних ділянок для будівництва, обслуговування житлових будинків, 
господарських будівель та споруд, ведення особистого селянського 
господарства, інші матеріали,  заслухавши висновки постійної комісії з 
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва, 
керуючись  Земельним Кодексом України, Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,   
 

міська рада  в и р і ш и л а :  
  
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
державного акту на право власності на земельну ділянку для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка)  Науменку Олегу Миколайовичу по вул. Піонерська,22а, м. Корюківка.  
1.1. Передати  Науменку Олегу Миколайовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер 7422410100:01:001:0913, 
по вул. Піонерська,22а, м. Корюківка. Зареєстрований за  адресою: м. 
Корюківка, вул. Піонерська,22, ідентифікаційний номер –2741505517. 
2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
державного акту на право власності на земельні ділянки для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка)  та для ведення особистого селянського господарства Хоменко Тамарі 
Михайлівні по вул. 8 Березня,7, м. Корюківка.  
2.1. Передати  Хоменко Тамарі Михайлівні безоплатно у власність земельні 
ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер 7422410100:01:002:1084 та 
0,2400 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 



7422410100:01:002:1085, по вул. 8 Березня,7, м. Корюківка. Зареєстрована за  
адресою: м. Корюківка, вул. Прорізна,16, ідентифікаційний номер –2163311644. 
3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
державного акту на право власності на земельну ділянку для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) Юрченку Миколі Валерійовичу по вул. Кошового,39з, м. Корюківка.  
3.1. Передати  Юрченку Миколі Валерійовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0870 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер 7422410100:01:002:1090, 
по вул. Кошового,39з, м. Корюківка. Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, 
вул. Кошового,39з, ідентифікаційний номер –3236601678. 
4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
державних актів на право власності на земельні ділянки для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) та для ведення особистого селянського господарства Шамарі Аллі 
Олександрівні по вул. Кошового,54, м. Корюківка.  
4.1. Передати  Шамарі Аллі Олександрівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер 7422410100:01:002:1088 та 
0,0500 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1089 по вул. Кошового,54, м. Корюківка. Зареєстрована за  
адресою: м. Корюківка, вул. Кошового,54, ідентифікаційний номер –
2789317801.     
5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
державних актів на право власності на земельні ділянки для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) та для ведення особистого селянського господарства Олійник Тетяні 
Михайлівні по вул. Шевченка,36, м. Корюківка.  
5.1. Передати  Олійник Тетяні Михайлівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер 7422410100:01:002:1091 та 
0,0588 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1092 по вул. Шевченка,36, м. Корюківка. Зареєстрована за  
адресою: м. Корюківка, вул. Шевченка,76, кв.18, ідентифікаційний номер –
2506707408.     
6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документу що посвідчує право власності на земельну ділянку Юдаковій 
Валентині Луківні для будівництва та  обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0660 га по вул. 
Калініна,13, м. Корюківка.  
6.1. Передати  Юдаковій Валентині Луківні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0660 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер 7422410100:01:003:0861, 
по вул. Калініна,13, м. Корюківка. Зареєстрована за  адресою: м. Корюківка, вул. 
Калініна,13, ідентифікаційний номер – 1721008484. 



7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
державного акту на право власності на земельну ділянку для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) Царенку Леоніду Володимировичу по вул. Братчикова,63, м. 
Корюківка.  
7.1. Передати  Царенку Леоніду Володимировичу безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,0869 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
7422410100:01:001:0941, по вул. Братчикова,63, м. Корюківка. Зареєстрований 
за  адресою: м. Корюківка, вул. Братчикова,63, ідентифікаційний номер –
1640203411. 
8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність  земельної 
ділянки загальною площею 0,1000 га гр. Головачу Сергію Володимировичу для  
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, 
за рахунок земель запасу - земель не наданих у власність або користування в 
межах населеного пункту за адресою: м. Корюківка, вул. Вокзальна,40А. 
 8.1. Передати  Головачу Сергію Володимировичу безоплатно у власність  
земельну ділянку площею 0,1000 га  для  будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
7422410100:01:001:0942 по вул. Вокзальна,40А, м. Корюківка. Зареєстрований 
за адресою: м.Корюківка , вул. Вокзальна,34, ідентифікаційний номер – 
3151801415.      
9. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність  земельної 
ділянки загальною площею 0,1000 га гр. Кир'ян Тетяні Григорівні для  
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, 
за рахунок земель не наданих у власність або користування в межах 
Корюківської міської ради за адресою: м. Корюківка, вул. Галини Костюк,35а. 
 9.1. Передати  Кир'ян Тетяні Григорівні безоплатно у власність  земельну 
ділянку площею 0,1000 га  для  будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер 7422410100:01:001:0943 по 
вул. Галини Костюк,35а м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м.Корюківка , 
вул. Шевченка,48,кв.10, ідентифікаційний номер – 1781516465.  
10. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність  земельної 
ділянки загальною площею 0,1000 га гр. Малишу Дмитру Леонідовичу для  
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, 
за рахунок земель не наданих у власність або користування в межах 
Корюківської міської ради за адресою: м. Корюківка, вул. Галини Костюк,35б. 
10.1. Передати  Малишу Дмитру Леонідовичу безоплатно у власність  земельну 
ділянку площею 0,1000 га  для  будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер 7422410100:01:001:0944 по 
вул. Галини Костюк,35б м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: 
м.Корюківка, вул. Радянська,1,кв.3, ідентифікаційний номер – 3079703892.                       
11. Відмінити рішення виконкому Корюківської міської ради  № 341 “Про 
приватизацію земельних ділянок” від 29.11.2000 р., в частині передачі 
безоплатно у власність  Стельмаху Михайлу Олександровичу земельної ділянки 



площею 0,10 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд та  0,05 га для ведення особистого селянського господарства, 
затверджене рішенням дванадцятої сесії Корюківської міської ради   двадцять 
четвертого скликання   від 26.12.2003 р. “Про приватизацію земельних ділянок” 
по вул. Шевченка,214  м. Корюківка в зв’язку з поданою заявою.      
12. Відмінити п.10 рішення 25 сесії 5 скликання Корюківської міської ради  
”Про  приватизацію земельних ділянок “ від 06.10.2009 р. в  частині передачі 
безоплатно у власність земельних ділянок для  обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд громадянам, а саме: 
- Кобець Ользі Олексіївні - 0,06 га по вул. Весняна,9.  
- Логвіну Сергію Миколайовичу - 0,10 га по ІІ пров. Л.Українки,2. 
13. Внести доповнення в п. 4.1. рішення восьмої сесії шостого скликання 
Корюківської міської ради "Про приватизацію земельних ділянок" від 
01.12.2011 р. і викласти його в наступній  редакції:  
4.1. Передати  Грищенку Андрію Івановичу та Грищенко Марині Геннадіївні 
безоплатно у спільну сумісну  власність в рівних частинах ( по ½ частині 
кожному) земельну ділянку площею 0,0600 га для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель та споруд, кадастровий номер 
7422410100:01:002:0972 по вул. Бульварна,44, м. Корюківка. Зареєстровані за  
адресою: м. Корюківка, вул. Бульварна,44, ідентифікаційні номери відповідно –
2785019636 та 2874908686. 
14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва. 
 
 

Міський голова                                                                               І.В Матюха 
 



                                                                    
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

Десята  сесія шостого  скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
14 лютого 2012 року 
 
Про прийняття в міську  
комунальну власність  
квартири №2 по вул. Бульварній,  
будинок №36, м. Корюківки 
 
 
 З метою виконання власних рішень міської ради щодо придбання 
квартири для забезпечення судді Корюківського районного суду житлом та 
на підставі договору купівлі-продажу квартири від шостого грудня 2011 
року, укладеного між Мірошниченко О.М. та Корюківською міською радою, 
керуючись ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», 
 

міська рада в и р і ш и л а : 
 
1. Прийняти в міську комунальну власність придбану згідно договору 
купівлі-продажу квартиру № 2, що знаходиться за адресою: м. Корюківка, 
вул. Бульварна, будинок № 36 та внести до переліку майна міської 
комунальної власності. 
 
2. Передати зазначену в п. 1 цього рішення квартиру в господарське відання 
Корюківській житлово-експлуатаційній конторі Корюківської міської ради та 
до статутного фонду підприємства. 
 
3. Виконавчому комітету Корюківської міської ради: 
 - визначити статус вищезазначеної квартири, як службове житло; 
 - при прийнятті рішення про розподіл, квартиру розподілити для 
забезпечення житлом судді Корюківського районного суду згідно поданих 
пропозицій. 
 



4. Визначити, що дозвіл на приватизацію квартири, зазначеної в п. 1 цього 
рішення, може бути наданий виключно за рішенням Корюківської міської 
ради. 
 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, благоустрою, надзвичайних ситуацій, 
екології, енергозбереження, транспорту, зв’язку та контролю за 
використанням об’єктів комунальної власності та приватизацією. 
 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха  



                                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

Десята  сесія шостого  скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

14 лютого    2012 року                                  
 
Про розподіл вільного залишку 
 
 
   Розглянувши   рекомендації постійної комісії міської ради з питань 
планування соціально-економічного, культурного розвитку міста, бюджету, 
фінансів, обліку та цін згідно ст. 26 Закону України  «Про місцеве 
самоврядування  в Україні», ст. 14-15 та ст.78 Бюджетного Кодексу України, 
 

міська  рада в и р і ш и л а : 
 

1. Розподілити вільний залишок загального фонду міського бюджету на 2012 
рік, що утворився  станом  на 01 січня 2011 року в сумі 404,8 тис. грн.   На 
фінансування  видатків  по КПК: 

010116 Органи місцевого самоврядування : 
на  погашення  зареєстрованої заборгованості минулого року         - 21,2 тис. грн. 

070101 Дошкільні заклади освіти : 
на  погашення зареєстрованої заборгованості минулого року            - 2,6 тис. грн. 

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ : 
на  погашення зареєстрованої заборгованості минулого року          - 21,2 тис. грн. 
збирання, підбирання та транспортування побутових відходів 
і міського сміття                                                                                  - 120,0 тис. грн. 
замітання вулиць                                                                                  - 115,0 тис. грн. 
прибирання снігу спецтехнікою                                                             - 30,0тис.грн. 
прибирання снігу вручну                                                                      - 15,0 тис. грн. 
посипання сіллю, піском тощо доріг (суміш виконавця)                  - 10,0 тис. грн. 
на розмітку поверхні доріг, стоянок і аналогічних поверхонь  
фарбою чи іншим способом                                                                 - 10,0 тис. грн. 

 



100400 Підприємства і організації комунальної власності : 
на  погашення зареєстрованої заборгованості минулого року          - 25,4 тис. грн. 

170101Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту : 
на  погашення зареєстрованої заборгованості минулого року           - 8,0 тис. грн. 
на  відшкодування різниці  ціни перевезень пасажирів міським  
транспортом                                                                                          - 15,0 тис. грн. 

110103 Філармонії, музичні колективи та інші заклади та : 
заходи культури 

на  погашення зареєстрованої заборгованості минулого року           - 9,4 тис. грн. 
091102 Програми і заходи центрів соціальних служб : 

для сім’ї, дітей та молоді                                                                           - 2 тис. грн. 
  
2. Розподілити  вільний залишок спеціального фонду міського бюджету  на   
2012 рік , що утворився  станом  на 01 січня 2012 року: 
- по бюджету розвитку на суму 808,0 тис. грн. на фінансування  видатків  по 
КПК:    

070101 Дошкільні заклади освіти :  
на капітальний ремонт приміщень                                                       - 38,2 тис. грн. 

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ : 
на капітальний ремонт дамби по вул. Бульварній                            - 137,0 тис. грн. 
на  придбання екскаватора                                                                  - 297,7 тис. грн. 

100400  Підприємства і організації комунальної власності : 
капітальні трансферти КП «Корюківкаводоканал» на придбання  
грейферного навантажувача                                                                 - 18,0 тис. грн. 
на будівництво водогону  по вул. Маяковського                               - 16,0 тис. грн. 
кошти, передані Корюківській ЖЕК на придбання : 
каналізаційно-очисного обладнання                                                  - 18,25 тис. грн. 

150101 Капітальні вкладення : 
на будівництво гаражів міської ради                                                 - 104,4 тис. грн. 
на будівництво водогону по вул. З.Космодем’янської, 
Вокзальна, Дудко                                                                                   - 46,8 тис. грн. 
на будівництво  міського  кладовища                                                  - 20,0 тис. грн. 

150118 Житлове будівництво та придбання житла окремим  
категоріям громадян  на придбання квартири                                    - 68,5 тис. грн. 

150122 Інвестиційні проекти на реконструкцію КНС             - 40,3 тис. грн. 
160101 Землеустрій :      

на виготовлення схеми розмежування земель міської  
комунальної власності                                                                          - 2,85 тис. грн.              
 
- по фонду охорони навколишнього середовища на  фінансування  видатків:   

КПК 240604 Фонд охорони навколишнього середовища: 
на поточні видатки по утриманню міського сміттєзвалища та розчищення 



 русел річок та притоків                                                                        - 45,2 тис. грн. 
 
- кошти ,що спрямовуються на утримання доріг : 
  КПК 170703 Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг             
59,5 тис. грн. 
 
- цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування : 

КПК 240900  Цільові фонди 
на  фінансування поточних потреб  міської  ради                                - 2,1 тис. грн. 
  

Кошти надані комунальним підприємствам Корюківської міської ради  в 
сумі 52,25 тис. грн. передати до статутних фондів КП «Корюківкаводоканал» та 
Корюківської ЖЕК. 

 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  
міської ради з питань  планування соціально-економічного, культурного    
розвитку міста, бюджету, фінансів, обліку та цін. 
 
 
Міський голова                                                                Матюха І.В 
 
 



                                                                    
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

Десята  сесія шостого  скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

14 лютого  2012 року                                                          
 
Про затвердження міської програми  
«Соціальний захист та соціальне забезпечення прокурорів» 
 
 
   Керуючись ст. 49 Закону України «Про прокуратуру», ст. 26,60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
1. Затвердити міську Програму «Соціальний захист та соціальне 
забезпечення прокурорів» на 2012 рік ( додається ).  
 
2 Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань планування соціально – економічного, культурного розвитку 
міста, бюджету, фінансів, обліку та цін. 
 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням десятої сесії міської ради 
шостого скликання  
від 14 лютого  2012 року  

 

 
 
 
 
 

 
 

Міська  Програма  
«Соціальний захист та соціальне забезпечення прокурорів» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

м. Корюківка 
2012 рік 

 
 
 
 



ПАСПОРТ 
(загальна характеристика регіональної програми) 

 
міської  Програми «Соціальний захист та соціальне забезпечення 

прокурорів» на 2012 рік 
 
 
 
1. Ініціатор розроблення програми              Корюківська міська рада  

 
2. Дата, номер і назва розпорядчого            Закон України «Про прокуратуру» 
документа органу виконавчої влади             
про розроблення програми                               
                                                                            
 
3. Розробник програми                                   Корюківська міська рада  
 
4. Співрозробники програми                         Виконавчий апарат міської ради  
 
5. Відповідальний виконавець програми -   Виконавчий комітет Корюківської   
                                                                          міської ради 
6. Учасники програми -                                  Виконавчий апарат міської ради 
 
7. Термін реалізації програми -                     2012 рік 
 
8. Перелік місцевих бюджетів, які    
беруть участь у виконанні програми  
(для комплексних програми)  -                     Міський бюджет 
                                
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми,  
всього,                                                              220 тис. грн. 
у тому числі: 
 
9.1. коштів місцевого бюджету -                   220 тис. грн. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Мета та основні завдання Програми 
 

Програма розроблена на виконання Закону України «Про прокуратуру» 
і спрямована на забезпечення виконання вимог чинного законодавства щодо 
соціального захисту та соціального забезпечення прокурорів. 

Статтею 49 ЗУ «Про прокуратуру» визначено, що прокурори, 
призначені на роботу в іншу місцевість, протягом шести місяців 
забезпечуються виконавчими комітетами місцевих Рад благоустроєним 
жилим приміщенням у позачерговому порядку. До Корюківської міської ради 
неодноразово зверталась Прокуратура Чернігівської області про необхідність 
забезпечення службовим житлом прокурора Корюківського району. 

2. Основним завданням Програми є: 
 

- соціальний захист прокурорів згідно вимог чинного законодавства; 
- забезпечення незалежності та неупередженості прокурора. 

 
3. Основні напрямки реалізації Програми 

 
Реалізація заходів Програми здійснюється шляхом придбання житла 

міською радою, визначення його статусу як службового та подальше надання 
його для поліпшення житлових умов прокурора Корюківського району. 

Розміри витрат з місцевого бюджету визначається середньою вартістю 
житла по м. Корюківка відповідно до вимог чинного законодавства. 

Придбання житла, порядок оплати та розподіл здійснюється 
виконавчим комітетом міської ради згідно чинного законодавства.   
 

4. Фінансове забезпечення 
 

Фінансове забезпечення здійснюється за рахунок коштів міського 
бюджету в межах видатків, затверджених рішенням сесії міської ради про 
міський  бюджет на поточний рік та залучити кошти на ці цілі  в сумі             
220  тис. грн. 

5. Контроль за виконанням Програми 
 

Контроль за виконанням програми здійснює в межах повноважень 
визначених чинним законодавством постійна комісія міської ради з питань 
планування соціально – економічного, культурного розвитку міста, бюджету, 
фінансів, обліку та цін. 

6. Очікувані результати 
 

Виконання Програми надасть змогу міській раді виконати вимоги 
чинного законодавства, що покращить житлові умови прокурора, упередить 
його залежність, забезпечить незалежність при прийнятті рішень. 
 
Секретар міської ради                                                          Л.В.Малиш 
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