УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять друга сесія шостого скликання)
11 лютого 2014 року
м. Корюківка
Про Програму соціально-економічного
та культурного розвитку міста на 2014 рік
Заслухавши доповідь заступника міського голови Бикова Олександра
Миколайовича та розглянувши поданий виконкомом міської ради проект
Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2014 рік,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку
міста на 2014 рік (додається).
2. Постійним комісіям міської ради систематично аналізувати хід
виконання затвердженої Програми.

Міський голова

І.В. Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять друга сесія шостого скликання
11 лютого 2014 року
м. Корюківка
Про затвердження звіту про виконання
міського бюджету Корюківською міською
радою за 2013 рік
Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
від 06.02.2014 р. № 16 "Про виконання міського бюджету Корюківською
міською радою за 2013 рік", керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
Затвердити звіт про виконання міського бюджету Корюківською
міською радою за 2013 рік:
- по доходах у сумі 11235,6 тис. грн., в тому числі по доходах загального
фонду міського бюджету у сумі 7826,4 тис. грн. та спеціального фонду
міського бюджету у сумі 3409,2 тис. грн. (додаток 1);
- по видатках у сумі 10229,7 тис. грн., а саме: по видатках загального фонду у
сумі 7921,0 тис. грн. та спеціального фонду міського бюджету у сумі
2308,7 тис. грн. (додаток 2).
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять друга сесія шостого скликання)
11 лютого 2014 року
м. Корюківка
Про затвердження мережі
одержувачів коштів міського
бюджету на 2014 рік
Відповідно до законодавства України та згідно з п. 4 наказу Міністерства
фінансів України від 23.08.2012 р. N 938 «Про затвердження Порядку
казначейського обслуговування місцевих бюджетів»,
міська рада в и р і ш и л а :
Затвердити мережу одержувачів коштів з міського бюджету на 2014 рік
(додається).
Міський голова

І.В. Матюха

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням двадцять другої сесії
Корюківської міської ради
шостого скликання
від 11.02.2014 р.

Мережа одержувачів коштів з міського бюджету на 2014 рік
№ КПК
п\п
1
2

Код
одержувача
за ЄРРОБК
010116 33454
070101 33973

3

070101 33955

4
5
6
7

070101
090412
091209
091209

8
9

091103 33454
091103 81809

10
11
12
13
14
15
16

100102
100201
100202
100203
100400
100302
100302

17

100302 35991

18

100400 35887

19

100400 35991

20
21
22

110103 33454
130201 33454
130201 35946

23

150101 33454

33454
33454
33454
35799

33454
33454
33454
33454
33454
33454
35887

Ідентифікаційний Повне найменування установи
код одержувача
за ЄДРПОУ
04061760
Корюківська міська рада
24555234
Корюківський дошкільний
навчальний заклад №1»Дельфін»
художньо-естетичного напрямку
Корюківської міської ради
21406663
Корюківський дошкільний
навчальний заклад №4
«Веселка» екологонатуралістичного напрямку
04061760
Корюківська міська рада
04061760
Корюківська міська рада
04061760
Корюківська міська рада
22823956
Корюківська рай організація
ветеранів
04061760
Корюківська міська рада
37749945
Корюківська міська молодіжна
громадська організація
«Альтернатива»
04061760
Корюківська міська рада
04061760
Корюківська міська рада
04061760
Корюківська міська рада
04061760
Корюківська міська рада
04061760
Корюківська міська рада
04061760
Корюківська міська рада
05523621
Корюківська житловоексплуатаційна контора
35606756
Комунальне
підприємство»Корюківкаводокан
ал»
05523621
Корюківська житловоексплуатаційна контора
35606756
Комунальне
підприємство»Корюківкаводокан
ал»
04061760
Корюківська міська рада
04061760
Корюківська міська рада
02645089
Корюківська районна організація
Всеукраїнського фізкультурноспортивного товариства «Колос»
04061760
Корюківська міська рада

Рівень
одержувача
коштів
1
3

3

1
1
1
9
1

1
1
1
1
1
1
9
9
9
9
1
1
9
1

24
25
26
27
28
29

150118
150122
150202
160101
170101
170101

33454
33454
33454
33454
33454
36018

04061760
04061760
04061760
04061760
04061760
05524742

30
31
32
33
34

170703
240604
240900
250302
250404

33454
33454
33454
33454
33454

04061760
04061760
04061760
04061760
04061760

Секретар міської ради

Корюківська міська рада
Корюківська міська рада
Корюківська міська рада
Корюківська міська рада
Корюківська міська рада
Відкрите акціонерне товариство
«Корюківське
автопідприємство17445»
Корюківська міська рада
Корюківська міська рада
Корюківська міська рада
Корюківська міська рада
Корюківська міська рада
Л.В.Малиш

1
1
1
1
9
1
1
1
1
1

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять друга сесія шостого скликання)
11 лютого 2014 року
м. Корюківка
Про міський бюджет на 2014 рік
Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
від 06.02.2014 р. № 17 "Про міський бюджет на 2014 рік" та враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування соціальноекономічного, культурного розвитку міста, бюджету, фінансів, обліку та цін,
відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", керуючись пунктом 8 статті 78 та статтями 14, 23,
71 Бюджетного кодексу України (зі змінами та доповненнями),
міська рада вирішила :
1. Встановити загальний обсяг доходів бюджету на 2014 рік в сумі
11571,2 тис. грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі
8652,5 тис. грн., спеціального фонду бюджету 2918,7 тис. грн., у тому числі
бюджету розвитку 2190,0тис.грн.(додаток №1).
2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2014 рік у
сумі 11571,2 тис. грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в
сумі 8652,5 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету в сумі 2918,7 тис.
грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
(додаток № 2).
3. Встановити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів
міського бюджету в сумі 5,0 тисяч гривень.
4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток №3) на 2014
рік:

- коштів, що передаються до районного бюджету у сумі 1027,6 тис. грн.
5. Встановити, що перерахування коштів, що передаються до районного
бюджету здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань
від надходжень доходів до загального фонду міського бюджету згідно із
додатком №3 до цього рішення .
6. Затвердити перелік об’єктів (додаток №4), фінансування яких буде
здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.
7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду
міського бюджету на 2014 рік за економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
8. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію
державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 3810,9 тис. грн.
(додаток №5).
9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати
право виконавчому комітету міської ради отримувати у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету,
пов’язаних із забезпеченням захищених статей видатків загального фонду, в
межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного
казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за
користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного
бюджетного періоду;
- середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному
періоді розрахункових обсягів кошика доходів міського бюджету, визначених у
Законі "Про Державний бюджет України на 2014 рік", за рахунок коштів
єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування
відсотків за користування цими коштами.
10. Надати право виконавчому комітету Корюківської міської ради:
1) проводити перерозподіл видатків за загальним та спеціальним фондом у
межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника
бюджетних коштів з наступним затвердженням Корюківською міською радою;

2) приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з
державного бюджету у період між сесіями Корюківської міської ради з
наступним внесенням змін до рішення про міський бюджет;
11. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в
першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників
бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов
оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення
розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення,
природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
Виконкому міської ради затвердити ліміти споживання енергоносіїв у
натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів
відповідних бюджетних асигнувань.
12. Дозволити, у виключних випадках, за розпорядженням міського
голови здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в
межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та
спеціальному фондах міського бюджету.
Розподіл використання коштів, що надійшли за договорами внесків на
розвиток інфраструктури міста здійснювати за рішенням виконкому міської
ради, а у виключних випадках за розпорядженням міського голови з подальшим
затвердженням на черговій сесії міської ради.
Перерозподіл, що призводить до зміни затверджених бюджетних
призначень по загальному фонду за розподілами функціональної класифікації в
межах їх загального обсягу, та виділення коштів з вільного залишку загального
та спеціальних фондів міського бюджету здійснюється тільки за погодженням
постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку міста з подальшим затвердженням на черговій сесії міської ради.
13. Встановити, що розпорядники бюджетних коштів міського бюджету
беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють відповідні видатки за загальним
фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених
кошторисами.
Розпорядники бюджетних коштів беруть зобов’язання за спеціальним
фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до
спеціального фонду бюджету.
Зобов’язання, взяті розпорядниками без відповідних бюджетних
асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті
за рахунок бюджетних коштів.
14. Встановити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність
працівників та здійснюють фактичні видатки на зарплату, включаючи видатки
на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в
межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах для бюджетних
установ.

15. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
16. 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

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять друга сесія шостого скликання)
11 лютого 2014 року
м. Корюківка
Про затвердження міської Програми
«Фінансова підтримка громадських
організацій інвалідів, ветеранів,
учасників війни та інших категорій
населення» на 2014 рік
Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань
охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, сім’ї та молоді щодо
затвердження Програми, керуючись ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити міську Програму «Фінансова підтримка громадських
організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій населення»
на 2014 рік (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, сім’ї та
молоді.

Міський голова

І.В.Матюха

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням двадцять другої сесії
міської ради шостого скликання
від 11 лютого 2014 року

МІСЬКА ПРОГРАМА
«ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ,
ІНВАЛІДІВ, ВЕТЕРАНІВ, УЧАСНИКІВ ВІЙНИ ТА ІНШИХ
КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ»
на 2014 РІК

м. Корюківка
2014 рік

1. ПАСПОРТ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ
«ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ГРОМАЛСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ,
ВЕТЕРАНІВ, УЧАСНИКІВ ВІЙНИ ТА ІНШИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ»
НА 2014 РІК
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

Ініціатор
розроблення Корюківська міська рада
програми
Дата,номер і назва документа Статут організації ветеранів України
органу виконавчої влади про зареєстрований зі змінами Міністерством
розроблення програми
юстиції України , наказ від 22.05,2008 року
№852/5, Указів Президента України «Про
основні засади соціального захисту ветеранів
праці та інших громадян похилого віку в
Україні» від16.12.1993 р.,№3721-ХІІ, « Про
статус
ветеранів
війни,
гарантії
їх
соціального захисту» від 22.11.1995 р.,
«Про соціальний захист дітей війни» від
18,11,2004р. №2195-ІУ, Бюджетний Кодекс
України зі змінами
Розробник програми
Корюківська міська рада
Співрозробники програми
Корюківська міська ветеранська організація
Корюківська районна організація «Спілка
Чорнобиль»;
Корюківське районне відділення Української
спілки в’язнів – жертв нацизму.
Відповідальний виконавець
Виконком Корюківської міської ради
Учасники програми
Корюківська міська рада
Рада Корюківської міської організації
ветеранів;
Корюківська районна спілка ветеранів
Афганістану;
Корюківська районна організація «Спілка
Чорнобиль»;
Корюківське районне відділення Української
спілки в’язнів-жертв нацизму.
Термін реалізації програми
2014 рік
Загальний орієнтований обсяг 6 тис. грн.
фінансових
ресурсів,
необхідних
для
реалізації
програми, всього

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ
СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА
Програма спрямована на фінансову підтримку громадських організацій ,
які об’єднують ветеранів війни і праці, учасників , дітей війни. інвалідів, людей
похилого віку, пенсіонерів, воїнів-інтернаціоналістів , ліквідаторів аварії на
Чорнобильській АЕС, в’язнів-жертв нацизму :
- рада Корюківської міської організації ветеранів;
- Корюківська районна спілка ветеранів Афганістану;
- Корюківська районна організація «Спілка Чорнобиль»;
- Корюківське районне відділення Української спілки в’язнів-жертв
нацизму.
Актуальність цієї Програми обумовлена зростанням ролі громадських
організацій в державі і роботі , вдосконаленням системи забезпечення та
механізму їх діяльності, підвищенні їх ролі та авторитету щодо участі у
громадському житті району.
Програма розрахована на шляхи розв’язання проблем в напрямку
всебічного захисту законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів
ветеранів війни та праці, учасників та дітей війни, ветеранів військової служби,
інших силових структур, пенсіонерів, громадян похилого віку, воїнівінтернаціоналістів, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС , в’язнів-жертв
нацизму, на матеріальну підтримку населення , що опинилося в скрутних
ситуаціях.
3. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Мета програми спрямована на розв’язання шляхом вирішення
найважливіших проблем розвитку та діяльності громадських організацій , на
захист прав і свобод, задоволення політичних, економічних, соціальних,
культурних та інших інтересів їх членів.
Досягнення зазначеної мети здійснюється шляхом реалізації заходів до
міської Програми «Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів,
ветеранів, учасників війни та інших категорій населення» на 2014 рік.
4. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Основні завдання даної програми:
- розв’язання проблем підвищення рівня та якості життя, посилення уваги до
потреб старшого покоління та підтримку ініціатив і діяльності громадських
організацій ветеранів війни та праці, учасників та дітей війни, ветеранів
військової служби, інших силових структур, пенсіонерів, громадян похилого
віку, воїнів-інтернаціоналістів, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС,
в’язнів-жертв нацизму ;
- сприяння роботі у розв’язанні проблем побутового характеру вищевказаної
категорії людей , забезпечення реалізації їх конституційних прав;
- створення банку даних пільгової категорії населення;
- матеріальна підтримка соціально-незахищених верст населення з метою
вирішення їх життєвих проблем;
- фінансова підтримка громадських організацій ветеранів;

- підвищення рівня соціального захисту ветеранів.
Основними принципами програми мають стати заходи щодо здійснення
на місцевому рівні соціальної підтримки ветеранів шляхом надання
передбачених законодавчою базою видів допомоги, поглиблення адресної та
забезпечення матеріальної підтримки ветеранів та іншої категорії населення,
що опинилося у скрутній ситуації.
5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Виконання Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених в
міському бюджеті на 2014 рік та інших джерел, не заборонених
законодавством.
Витрачання коштів громадськими організаціями здійснюється :
- на підтримку (утримання) голови ради районної організації ветеранів;
- на витрати пов’язані з відрядженням, оплатою за комунальні послуги,
спожиту електроенергію, послуги зв’язку ради районної організації ветеранів;
- підготовки та проведення заходів з відзначення державних свят та визначних
дат, а також участі в організації і здійсненні заходів запланованих державною
адміністрацією та районною радою;
- здійснення доброчинних заходів (відвідування інвалідів та одиноких
престарілих громадян в лікарнях, немічних ветеранів вдома, в геріатричному
відділенні, будинку інвалідів , тощо );
- підписку періодичних видань , підготовку і видання буклетів тощо;
- надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним, хворим членам
громадських організацій та жителям району, що опинилися в скрутній життєвій
ситуації;
- матеріальне заохочення кращих активістів громадських організацій;
- придбання побутового обладнання , канцтоварів.
6.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
- забезпечення фінансової підтримки статутної діяльності громадських
організацій;
- підвищення рівня та якості життя членів зазначених у Програмі громадських
організацій;
- тісна взаємодія у вирішенні важливих проблемних питань життєдіяльності з
іншими громадськими організаціями та об’єднаннями;
- відпрацювання чіткого механізму надання допомоги тим, хто її дійсно
потребує.
У результаті виконання Програми передбачається забезпечити
- поліпшення життєдіяльності громадських організацій;
- посилення турботи про членів громадських організацій;
- задоволення їх життєвих потреб і повсякденних запитів, з метою соціальної
підтримки та надання допомоги цим та іншим соціально-незахищеним верствам
населення.

7. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ «ФІНАНСОВА
ПІДТРИМКА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ, ВЕТЕРАНІВ,
УЧАСНИКІВ ВІЙНИ ТА ІНШИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ»
НА 2014 РІК
Прогнозний обсяг видатків на виконання Програми розрахований
виходячи з річної потреби в коштах на проведення заходів, а саме:
- проведення святкових заходів до щорічних свят та пам’ятних дат – 2 500 грн.
/міський бюджет, залучені кошти/;
- надання матеріальної допомоги ветеранам, ветеранській організації та спілкам
чорнобильців, в’язнів – жертв фашизму – 2 500 грн. /міський бюджет, залучені
кошти/;
- інші цілі та заходи – 1 000 грн. /міський бюджет/
Всього витрат на виконання програми – 6 тис. грн.
8. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Громадські організації, які отримують фінансову підтримку, погоджують
використання бюджетних коштів з фінансово господарським відділом міської
ради та звітують перед контролюючими органами щодо цільового
використання бюджетних коштів.
Секретар міської ради

Л.В.Малиш

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять друга сесія шостого скликання)
11 лютого 2014 року
м. Корюківка
Про затвердження міської
Програми соціального захисту
окремих категорій населення на 2014 рік
Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань
охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, сім’ї та молоді, керуючись
ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити міську Програму соціального захисту окремих категорій
населення на 2014 рік (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, сім’ї та
молоді.
Міський голова

І.В.Матюха

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням двадцять другої сесії
міської ради шостого скликання
від 11 лютого 2014 року

Міська Програма «Соціальний захист окремих категорій
населення» на 2014 рік

м. Корюківка
2014 рік

ПАСПОРТ
(загальна характеристика регіональної програми)
міської Програми «Соціального захисту окремих категорій населення»
на 2014 рік
1. Ініціатор розроблення програми

-

Корюківська міська рада

2. Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої влади
про розроблення програми

- Закон України «Про соціальні
послуги», постанова Кабінету
Міністрів від 29.04.2004 року
№ 558 «Про затвердження порядку
призначення і виплати компенсації
фізичним особам, які надають
соціальні послуги»

3. Розробник програми

-

4. Співрозробники програми

-

Корюківська міська рада

5. Відповідальний виконавець програми - Виконавчий комітет Корюківської
міської ради
6. Учасники програми
7. Термін реалізації програми

- 2014 рік

8. Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні програми
(для комплексних програми)

-

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,
всього,
у тому числі:
9.1. коштів місцевого бюджету

-

міський бюджет

15 тис. грн.
15 тис. грн.

1. Мета та основні завдання Програми.
Програма розроблена на виконання Закону України “Про соціальні
послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 року № 558
“Про затвердження порядку призначення і виплати компенсації фізичним
особам, які надають соціальні послуги” і спрямована на посилення соціального
захисту населення, відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації та
повернення до повноцінного життя окремих осіб, що проживають на території
міста та с. Трудовик і які перебувають у складних життєвих обставинах та
потребують сторонньої допомоги.
З кожним роком як в цілому по Україні так і безпосередньо в
м. Корюківка та с. Трудовик збільшується кількість людей, які потребують
сторонньої допомоги. Ця необхідність пов’язана зі старінням населення,
хворобами, які спричиняють інвалідність, втрату людиною працездатності та
можливості до самообслуговування.
Крім того, погіршується стан здоров’я та відповідно здатність до
самообслуговування людей похилого віку, особливо тих, які проживають
далеко від родичів і не перебувають на обліку в територіальному центрі
соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян,
багатодітних сімей
Основним завданням Програми є:
соціальний захист та соціальна підтримка осіб, які потребують
сторонньої допомоги, багатодітних сімей шляхом надання якісних соціальних
послуг, спрямованих на підтримку життєдіяльності;
попередження виникнення складних життєвих обставин;
створення умов для самостійного розв’язання існуючих життєвих
проблем.
2. Основні напрямки реалізації.
Реалізація заходів Програми здійснюється шляхом виплати матеріальної
допомоги фізичним особам в розмірах, визначених рішенням сесії міської ради
у відповідності з вимогами діючого законодавства.
Розміри виплат та надання матеріальної допомоги здійснюється
відповідно до Положення про порядок надання громадянам адресної
матеріальної допомоги, затвердженого рішенням двадцять четвертої сесії
Корюківської міської ради п’ятого скликання « Про затвердження Положення
про порядок та умови надання громадянам адресної матеріальної допомоги» від
20 серпня 2009 р.

3. 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 залучені кошти на ці цілі в сумі
15 тис. грн.
4. Контроль.
Головний розпорядник коштів щомісячно аналізує стан виконання
Програми та при необхідності ініціює внесення змін до неї з метою більш
ефективного використання бюджетних коштів.
Головний розпорядник коштів виносить звіт про виконання Програми на
розгляд сесії міської ради.
Річний звіт за виконання Програми та ефективність використання
бюджетних коштів надається до Корюківської міської ради для затвердження
на сесії міської ради в складі звіту по виконанню бюджету міста.
5. Очікувані результати.
Виконання Програми дасть змогу посилити соціальний захист людей, які
потребують сторонньої допомоги, сприятиме покращенню умов їх проживання,
врахуванню індивідуальних життєвих потреб людей, що потрапили у складні
життєві обставини і потребують таких соціальних послуг та забезпеченню
безпеки та якості їх життя.
Секретар міської ради

Л.В.Малиш

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять друга сесія шостого скликання)
11 лютого 2014 року
м. Корюківка
Про затвердження міської Програми
«Нагородження відзнаками
Корюківської міської ради» на 2014 рік
Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань
законності, взаємодії з правоохоронними органами, органами місцевого
самоврядування, депутатської етики та регламенту, керуючись ст. 26, 60 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити міську Програму «Нагородження відзнаками Корюківської
міської ради» на 2014 рік (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань законності, взаємодії з правоохоронними органами, органами
місцевого самоврядування, депутатської етики та регламенту.

Міський голова

І.В.Матюха

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням двадцять другої сесії
міської ради шостого скликання
від 11 лютого 2014 року

Міська програма
«Нагородження відзнаками Корюківської міської ради»
на 2014 рік

м. Корюківка
2014 рік

ПАСПОРТ
міської програми «Нагородження відзнаками Корюківської міської ради»
на 2014 рік
1.
Ініціатор розроблення програми Корюківська міська рада.
2.
Розробник програми: виконавчий комітет Корюківської міської ради.
3.
Співрозробник програми: виконавчий комітет Корюківської міської ради.
4.
Відповідальні виконавці: виконавчий комітет Корюківської міської ради.
5.
Учасники програми: Корюківська міська рада, виконавчий комітет.
6.
Програма розроблена для її реалізації в 2014 році.
8.
Програма реалізується за рахунок коштів міського бюджету
9.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми
№ Рік
дії Установа-виконавець
Сума
Кошти Всього
п/п програми
програми
необхідних інших
коштів
з джерел
міського
бюджету
1
2014
Корюківська міська рада
10 550
10 550
Міська програма «Нагородження відзнаками Корюківської міської
ради» на 2014 рік (далі – Програма) розроблена на виконання рішення
Корюківської міської ради від 31 січня 2007 року «Про внесення змін та
доповнень до рішення міської ради від 22.01.2003 року «Про Почесну грамоту
Корюківської міської ради».
Мета Програми:
забезпечення заохочення кращих трудових колективів, працівників
виробничої та бюджетної сфери господарського комплексу міста, та інших осіб
та організацій, за високі трудові досягнення, успіхи в реалізації програм
економічного та соціального розвитку, активну громадську діяльність,
особистий внесок у розвиток культури, освіти, охорони здоров’я, благодійну
діяльність, забезпечення розвитку громадянського суспільства;
привітання з державними, професійними святами та ювілеями
трудових колективів міста та їх працівників, інших жителів міста.
Для досягнення мети передбачається здійснити наступні заходи:
1.
Сформувати перелік державних свят, пам’ятних дат, ювілеїв на
календарний рік, визначити орієнтовну кількість пропозицій щодо
нагородження відзнаками районної ради та районної державної адміністрації
відповідно до сформованого переліку, орієнтовну кількість привітань з нагоди
державних та професійних свят.
Відповідальні: керуюча справами /секретар/ виконавчого комітету
міської ради
Термін: до 01.03.2014 р.

2.
Підготовка та подання до виконкому міської ради пропозицій щодо
відзначення кращих працівників, поздоровлення ювілярів.
Відповідальні: керівники підприємств, установ, організацій, управлінь,
відділів, служб міста.
Термін: не пізніше ніж за 15 днів до передбачуваного дня проведення
нагородження.
3.
Розгляд пропозицій на засіданнях виконавчого комітету міської ради,
прийняття рішень про нагородження відзнаками, або поздоровлення, видача
відповідних розпорядчих документів.
Відповідальні: керуюча справами /секретар/ виконавчого комітету міської
ради
Термін: в п’ятиденний термін з дня надходження подання про
нагородження.
4.
Придбання та виготовлення
почесних відзнак, листівок з нагоди
державних і професійних свят, ювілеїв.
Відповідальні: керуюча справами /секретар/ виконавчого комітету міської
ради.
Термін: невідкладно, після прийняття рішення про нагородження або
привітання.
5.
Проведення нагородження відзнаками міської ради кращих трудових
колективів та їх працівників, привітання 90-річних жителів міста, надсилання
вітальних листівок.
Відповідальні: керуюча справами /секретар/ виконавчого комітету міської
ради.
Термін: у погоджені терміни проведення урочистих заходів.
6.
Висвітлення інформації про нагородження в засобах масової інформації.
Відповідальні: керуюча справами /секретар/ виконавчого комітету міської
ради.
Строки виконання Програми, засоби, обсяги та джерела фінансування:
Витрати, пов'язані з виконанням Програми, фінансуються за рахунок
коштів міського бюджету. Всього на реалізацію Програми передбачається
витратити 10 550 грн.
Напрями використання бюджетних коштів:
придбання бланків відзнак Корюківської міської ради;
придбання вітальних листівок з нагоди державних, професійних
свят та ювілеїв;
надання матеріальної допомоги нагородженим відзнаками
Корюківської міської ради, 90-річним ювілярам;
придбання квітів нагородженим відзнаками Корюківської міської
ради та з нагоди державних, професійних свят і ювілеїв.
Контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітет
Корюківської міської ради та керуючу справами (секретаря виконкому)
Пономаренко З.Ю.

Секретар міської ради

Л.В.Малиш

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять друга сесія шостого скликання)
11 лютого 2014 року
м. Корюківка
Про затвердження міської Програми
«Культурно – мистецький розвиток міста
та молодь Корюківщини» на 2014 рік
Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань
охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, сім’ї та молоді, керуючись
ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити міську Програму «Культурно – мистецький розвиток міста
та молодь Корюківщини» на 2014 рік (додається).
2 Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, сім’ї та
молоді.
Міський голова

І.В.Матюха

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням шістнадцятої сесії
міської ради шостого скликання
від 11 лютого 2014 року

МІСЬКА ПРОГРАМА
«КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ РОЗВИТОК МІСТА ТА МОЛОДЬ
КОРЮКІВЩИНИ»
на 2014 рік

м. Корюківка
2014 рік

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

1. ПАСПОРТ
міської Програми
«Культурно – мистецький розвиток міста та молодь Корюківщини»
на 2014 рік
Ініціатор розроблення програми
Корюківська міська рада
Дата, номер і назва документа
Постанова Кабінету Міністрів
органу виконавчої влади про
України « Про затвердження
розроблення програми
Державної цільової соціальної
програми "Молодь України" на
2009-2015 роки» від 28 січня 2009
р. № 41
Розробник програми
Виконком Корюківської міської
ради
Співрозробники програми
Виконком міської ради, відділи
освіти, культури та туризму
райдержадміністрації;
районний відділ УМВС України в
Чернігівській області,
Корюківський районний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді, Корюківська центральна
районна лікарня
Відповідальний виконавець
Виконком міської ради
Учасники програми
Відділи райдержадміністрації:
освіти, культури та туризму;
районний відділ УМВС України в
Чернігівській області,
Корюківський районний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді, Корюківська центральна
районна лікарня, районна газета
«Маяк», радіоорганізація
«Корюківське районне
радіомовлення, Корюківська
районна громадська молодіжна
організація «Альянс-3000»,
КММГО «Альтернатива», міський
голова
Термін реалізації Програми
Загальний орієнтовний обсяг
фінансованих ресурсів, необхідних
для реалізації програми, усього:

2014 рік
57 450 грн.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА
ПРОГРАМА
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Набуття
Україною
Незалежності,
становлення
громадянського
суспільства, створили передумови для розвитку вільної, духовно розвиненої
особистості, здатної засвоїти найкращі надбання світової і національної
спадщини, загальнолюдські цінності.
Надзвичайно важливим є питання щодо формування духовних потреб
громадян, залучення їх до культурного та мистецького життя.
Молодь відіграє важливу роль у соціальних процесах розбудови
демократичної держави. Проте, незважаючи на певні позитивні зміни, які
відбуваються в молодіжному середовищі, все ще існують проблеми, зокрема
погіршуються показники здоров'я молодих громадян, не подолана
демографічна криза, спостерігається тенденція щодо поширення в молодіжному
середовищі наркоманії та епідемії ВІЛ/СНІДу.
2.МЕТА ПРОГРАМИ:
Метою Програми є створення системи всебічної підтримки розвитку
духовних потреб громадян, залучення їх до культурного та мистецького життя,
громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і
самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та
економічних передумов, надання соціальних гарантій.
3. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
Основними завданнями Програми є:
можливість проведення та фінансування культурних заходів місті згідно
затвердженого виконкомом календарного плану;
залучення громадян до активного культурного відпочинку;
відродження місцевих та національних культурних традицій;
створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді,
творчого розвитку особистості;
утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування
загальнолюдських цінностей;
пропаганда та формування здорового способу життя;
створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді;
надання підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям;
інтеграція українських молодіжних організацій до відповідних
європейських і світових організацій.
4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ
Виконання Програми дасть змогу:
удосконалити нормативно-правову базу з питань формування і реалізації
державної культурної політики, зокрема щодо врегулювання питань

міжнародного культурного співробітництва зокрема поліпшення дружніх
стосунків з містом побратимом;
підвищити рівень громадської активності та патріотичної свідомості
молоді, створити морально-етичні засади для її всебічного розвитку;
залучити молодь до розроблення пропозицій щодо вдосконалення
механізму реалізації державної молодіжної політики;
підвищити рівень правової культури молодих громадян, зокрема в
питаннях поваги до прав і свобод людини, відповідальності за власне життя;
створити сприятливі умови для формування свідомого ставлення молоді
до збереження здоров'я, боротьби із шкідливими звичками;
забезпечити надання підтримки молодим громадянам у працевлаштуванні
та реалізації підприємницьких ініціатив;
створити
умови,
за
яких
молодь
виявлятиме
бажання
працевлаштовуватися самостійно;
зменшити кількість молодих громадян серед трудових мігрантів;
більш ефективно використовувати мережу спортивних закладів та
закладів культури;
збільшити чисельність молоді, що бере участь у діяльності дитячих і
молодіжних громадських організацій.
Показники ефективності Програми визначаються за результатами
моніторингу її виконання.
5.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок загального
обсягу асигнувань міського бюджету та інших джерел фінансування, не
заборонених законодавством.
Обсяг фінансування Програми з міського бюджету визначається, виходячи
з конкретних завдань Програми та реальних можливостей бюджету.
Фінансування Програми здійснюється згідно календарного плану заходів
затвердженого виконкомом міської ради та на підставі рішень виконкому про
виділення коштів на проведення конкретного заходу згідно плану.
План проведення заходів розробляється та затверджується виконкомом
міської ради в межах коштів визначених програмою та коштів передбачених в
міському бюджеті на ці цілі.
Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для
реалізації Програми з міського бюджету 57 450 грн.
6. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів
виконавцями, зазначеними в цій Програмі.
Виконавці Програми готують і подають до фінансово – господарського
відділу міської ради звіти згідно чинного законодавства.
Секретар міської ради

Л.В.Малиш

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять друга сесія шостого скликання)
11 лютого 2014 року
м. Корюківка
Про затвердження міської Програми розвитку
житлово-комунального господарства та благоустрою
населених пунктів Корюківської міської ради
на 2014 рік
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, керуючись ст. 26, 60 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити міську Програму розвитку житлово-комунального
господарства та благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради
на 2014 рік (додається).
2. 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

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням двадцять другої сесії
міської ради шостого скликання
від 11 лютого 2014 року

Міська програма
«Розвиток житлово-комунального господарства та
благоустрій населених пунктів Корюківської міської
ради» на 2014 рік

м. Корюківка
2014 рік

Паспорт
міської Програми
«Розвиток житлово-комунального господарства та благоустрій
Корюківської міської ради» на 2014 рік
1.
2.
3.
4.

Ініціатор розроблення Програми
Дата, номер і назва документа
органу виконавчої вади про
розроблення Програми
Розробник Програми

5.

Співрозробники програми:
комунальні підприємства
«Корюківкаводоканал»,
Корюківська ЖЕК
Відповідальний виконавець

6.

Учасники Програми

7
8

Термін реалізації Програми
Загальний орієнтовний обсяг
фінансових ресурсів, необхідних
для реалізації Програми, усього:

Корюківська міська рада
Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»
Виконком Корюківської міської
ради
Виконком Корюківської міської
ради
Виконком Корюківської міської
ради
Міський голова, виконком
Корюківської міської ради, міські
комунальні підприємства
«Корюківкаводоканал»,
Корюківська ЖЕК, Корюківська
дільниця ПАТ
«Облтеплокомуненерго»,РЕМ,
Корюківське УГГ
2014 рік
6743,5 тис. грн..

Міська Програма
«Розвиток житлово-комунального господарства та благоустрій
Корюківської міської ради» на 2014 рік
І Загальні положення
На території Корюківської міської ради розміщено два населені пункти:
місто Корюківка та село Трудовик.
Місто Корюківка по площі одне з найбільших в північній зоні області.
Протяжність тільки міських доріг більше 100 км. Всі вулиці міста газифіковані,
але водопостачанням забезпечено близько 70 відсотків вулиць. Житловий
масив Олексіївка має підвідний водопровід, але є необхідність побудови
магістральних водопроводів по вулицях мікрорайону. Потребує подальшої
модернізації вуличне освітлення міста. Із більше ніж 100 км. міських доріг, із
твердим покриттям трохи більше 30 км., а дороги із асфальтним покриттям
потребують постійного ремонту.
Житловий фонд, водопровідні, каналізаційні, теплові мережі в основному
збудовані в 70 – 80 роки минулого століття. і потребують постійного ремонту.
Організація прибирання вулиць, забезпеченість міста контейнерами для сміття,
укладання договорів на вивіз сміття знаходяться на початковій стадії розвитку і
ця сфера потребує вливання значних коштів. Життєдіяльність міста в сфері
сплати комунальних послуг здійснюють міські комунальні підприємства:
«Корюківкаводоканал», Корюківська ЖЕК, Корюківська дільниця ПАТ
«Облтеплокомуненерго» та інші. Власних обігових коштів, які перебувають в
користуванні міських комунальних підприємств вкрай недостатньо для повного
забезпечення обсягів робіт, які необхідно здійснювати для забезпечення
стабільного функціонування комунальної сфери. Тому є необхідність в наданні
субвенцій цим підприємствам із міського бюджету та залучення до виконання
заходів інших фізичних та юридичних осіб. Використання як бюджетних, так і
залучених коштів вимагає програмного забезпечення. Тому з цією метою
розроблена дана Програма.
ІІ Мета Програми
Головна мета Програми: забезпечення стабільного функціонування
комплексу надання комунальних послуг жителям міста. Дія Програми
спрямована на створення можливостей підприємствам, організаціям, установам
здійснювати діяльність в сферах забезпечення благоустрою міста,
водопостачання, водовідведення, теплопостачання, ремонту житлового фонду,
будівництва та ремонту доріг, в інших сферах та надання можливості міській
раді в проведенні розрахунків за виконані роботи.
ІІІ Основні завдання Програми
Завданням Програми є надання міській раді, її виконавчому комітету,
міському голові здійснювати розрахунки за виконані роботи в сфері

господарської діяльності по забезпеченню благоустрою міста, додаткова
економічна та фінансова підтримка комунальних підприємств Корюківської
міської ради та можливість використання залучених коштів на цілі покращення
благоустрою та підтримки комунальних підприємств.
ІV Заходи Програми та їх фінансове забезпечення
4.1. Поліпшення фінансово – матеріальної бази комунальних підприємств:
- КП «Корюківкаводоканал» - 565 тис. грн., кошти міського бюджету та
залучені кошти;
- Корюківська ЖЕК – 92,5 тис. грн.
4.2. Благоустрій.
Учасники програми: міські комунальні підприємства, підприємства, залучені
для виконання робіт згідно заключних договорів.
Заходи:
- освітлення міста: - 381 тис. грн.
- утримання пляжів – 5 тис. грн.
- утримання сміттєзвалищ – 30 тис. грн.
- вивіз сміття – 10 тис. грн.
- спилювання аварійних дерев в населених пунктах - 9 тис. грн.
- очищення від снігу доріг та посипання – 108 тис. грн.
- ремонт доріг – 1762 тис. грн.
- прибирання міста - 466 тис. грн.
- інші, передбачені програмою заходи (включаючи ліквідацію аварійних
ситуацій на об’єктах комунальної сфери) – 80 тис. грн..
- утримання житлового фонду – 200 тис. грн.
- придбання контейнерів − 55 тис. грн.
- утримання адресного господарства − 3 тис. грн.
- придбання дорожніх знаків − 2 тис. грн.
- розмітка поверхонь доріг − 10 тис. грн.
- утримання колодязів питної води − 5 тис. грн.
- утримання русла та приток р. Бреч − 60 тис. грн.
4.3. Будівництво.
- реконструкція каналізаційно-насосної станції 1550 тис. грн. (із них міський
бюджет та залучені кошти - 55 тис. грн., державний бюджет - 1495 тис. грн.)
- будівництво кладовища – 700 тис. грн.
- капітальний ремонт перегороджувальної споруди по вул. Бульварній −
140 тис. грн.
- будівництво водогону по мікрорайону Олексіївка − 700 тис. грн.
(фінансуватиметься з інших джерел).
4.4. Охорона атмосферного повітря:
- міській раді проводити контроль за виконанням обов’язків підприємств,
установ, організацій, та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності щодо
охорони атмосферного повітря;
- за поданням обласної державної адміністрації та центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та

епідемічного благополуччя населення, з урахуванням особливостей екологічної
ситуації населеного пункту міська рада може додатково встановити перелік
забруднюючих речовин, за якими здійснюється регулювання їх викидів на
відповідній території;
- за поданням обласної державної адміністрацій та центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та
епідемічного благополуччя населення, міській раді, у разі перевищення
нормативів екологічної безпеки, на території м. Корюківка затвердити
відповідно до законодавства програму оздоровлення атмосферного повітря,
здійснити заходи щодо зменшення забруднення атмосферного повітря.
Фінансування заходів, вказаних в цьому пункті, проводити за рахунок
коштів, не використаних під час виконання інших пунктів Програми.
Всього по Програмі: 6743,5 тис. грн.
V. Очікувані результати
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів і завдань
виконавцями, зазначеними у цій Програмі.
У результаті виконання програмних заходів в 2014 році буде забезпечено
надійне функціонування всього господарського та комунального комплексів
міста, здійснене заплановане будівництво та покращено благоустрій міста.
Секретар міської ради

Л.В.Малиш

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять друга сесія шостого скликання)
11 лютого 2014 року
м. Корюківка
Про затвердження міської
Програми створення чи корегування
містобудівної документації та регулювання
земельних відносин на 2014 рік
Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань
регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва, керуючись ст.26,
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а:
1. Затвердити міську Програму створення чи корегування містобудівної
документації та регулювання земельних відносин на 2014 рік (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва.
Міський голова

І.В.Матюха

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням двадцять другої сесії
міської ради шостого
скликання від 11 лютого 2014 року

Міська Програма
створення чи корегування містобудівної документації та
регулювання земельних відносин на 2014 рік

м. Корюківка
2014 рік

Паспорт
міської Програми створення чи корегування містобудівної

документації та регулювання земельних відносин на 2014 рік
1.
2.
3.

Ініціатор розроблення Програми
Розробники Програми
Співрозробники Програми

4.

Відповідальний виконавець

5.

Учасники Програми

6.
7

Термін реалізації Програми
Загальний орієнтовний обсяг
фінансових ресурсів, необхідних
для реалізації Програми, усього:

Корюківська міська рада
Виконавчий апарат міської ради
Виконком Корюківської міської
ради, відділ Держкомзему в
Корюківському районі
Виконком Корюківської міської
ради
Відділ Держкомзему в
Корюківському районі,
райдержадміністрація, районна
рада, фізичні та юридичні особи,
виконком міської ради.
2014 рік
304 тис. грн.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА
ПРОГРАМА
1.Загальні положення
Пунктом 3, 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності" визначено, що розпорядження
землями в межах населених пунктів здійснюють відповідні сільські, селищні,
міські ради а за межами населених пунктів – органи виконавчої влади. На
теперішній час відсутній картографічний матеріал меж земельних ділянок, що
ускладнює роботу землевпорядних організацій щодо регулювання земельних
відносин в м. Корюківка.
2.МЕТА ПРОГРАМИ:
Метою Програми є створення схеми земельно - господарського устрою
населеного пункту, Генерального плану міста Корюківки, створення нової чи
корегування діючої містобудівної документації, забезпечення проведення
земельних торгів.
3. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
Основними завданнями Програми є:
- виготовлення Генерального плану м. Корюківки чи корегування діючого.
- проведення заходів, направлених на вдосконалення схеми земельногосподарського устрою міста;
- проведення спільних заходів разом з Держземагенством та
райдержадміністрацією що інвентаризації земель міської комунальної
власності, земель запасу, невитребуваних паїв.
4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ
Виконання Програми дасть змогу:
- виготовити Генеральний план населеного пункту та адміністративнотериторіальної одиниці;
- удосконалити нормативно-правову базу з питань регулювання земельних
відносин на території міста;
- визначити межи земельних ділянок та межі міста Корюківка.
- створити сприятливі умови щодо оперативного вирішення питань
землеустрою в м. Корюківка;
- забезпечити правові засади містобудівної діяльності.
5.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів вільного
залишку міського бюджету. Обсяг фінансування Програми з міського бюджету

визначається, виходячи з конкретних завдань Програми та вартості
виконуваних робіт по виготовленню схеми земельно-господарського устрою та
Генерального плану міста. План проведення заходів з виготовлення схеми та
Генерального плану визначається договором, заключним між міською радою та
виконавцем в межах коштів визначених програмою та коштів, передбачених в
міському бюджеті на ці цілі.
Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для
реконструкції Програми з міського бюджету складає 304 тис. грн.
6. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів
виконавцем, зазначеним в цій Програмі.
Виконавці Програми готують і подають до фінансово – господарського
відділу міської ради звіти згідно чинного законодавства.

Секретар міської ради

Л.В.Малиш

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять друга сесія шостого скликання)
11 лютого 2014 року
м. Корюківка
Про затвердження міської
Програми розвитку
фізичної культури і спорту на 2014 рік
Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань
охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, сім’ї та молоді, керуючись
ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
міська рада в и р і ш и л а:
1. Затвердити міську Програму розвитку фізичної культури і спорту на
2014 рік та видатки фінансування заходів Програми.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, сім’ї та молоді.
Міський голова

І.В.Матюха

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням двадцять другої сесії
міської ради шостого
скликання від 11 лютого 2014 року

Міська програма
розвитку фізичної культури і спорту на 2014 рік

м. Корюківка
2014 рік

Міська Програма
розвитку фізичної культури і спорту
на 2014 рік
Актуальність
Фізична культура та спорт є важливою складовою процесу повноцінного
розвитку людини та її виховання, дієвим засобом профілактики захворювань,
підготовки до продуктивної праці, захисту Батьківщини, забезпечення творчого
довголіття, організації змістовного дозвілля, запобігання антигромадським
проявам. Програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Корюківка
спрямована на створення сприятливих умов для розвитку масових видів спорту,
організації змістовного дозвілля за місцем проживання та в місцях масового
відпочинку населення, визначає необхідні зміни у підходах суспільства до
зміцнення здоров’я людини як найвищої гуманістичної цінності та
пріоритетного напряму діяльності міськвиконкому на 2014 рік.
Мета та завдання
Метою Програми є реалізація першочергових і перспективних заходів,
спрямованих на створення належних умов для розвитку масових видів спорту,
організації змістовного дозвілля за місцем проживання та в місцях масового
відпочинку які стануть основою поліпшення здорового способу життя та
рухової активності жителів міста.
Основним завданням Програми є:
- впровадження дієвої системи фізкультурної просвіти населення, яка б сприяла
формуванню традицій і культури здорового способу життя, престижу здоров’я,
залученню громадян до активних занять фізичною культурою і спортом;
- впровадження ефективних форм і засобів фізкультурно-спортивної діяльності
та видів спорту з урахуванням місцевих і регіональних особливостей,
економічних факторів на розв’язання пріоритетної проблеми зміцнення
здоров’я населення міста;
- реформування організаційних основ фізкультурно-спортивного руху,
стимулювання створення широкої мережі фізкультурно-спортивних клубів, які
б забезпечили належне проведення фізкультурно-оздоровчої роботи;
- збереження наявної, з подальшим удосконаленням, матеріально-технічної
бази, поліпшення умов її функціонування, визначення перспективних напрямів
розвитку.
Основні напрями реалізації
1. Фізичне виховання та фізкультурно-оздоровча робота у навчально-виховній
сфері.
2. Фізкультурно-оздоровча робота у виробничій та соціально-побутовій сферах.
3. Спортивна діяльність.
4. Спортивна діяльність населення із специфічними професійними та
фізичними характеристиками.
5. Система забезпечення розвитку галузі.

Заходи спрямовані на реалізацію Програми
№ Назва заходу
Відповідальні
Терміни
Фізичне виховання та фізкультурно-оздоровча робота у навчально-виховній
сфері
1. Перевіряти стан організації занять з фізичної ДНЗ.
Протягом
культури у дошкільних закладах, незалежно від
року
відомчого підпорядкування.
2. Забезпечити ефективну роботу з проведення та Міськвиконком, З Протягом
року
участі міських команд різноманітних
багатоступеневих спортивно-масових заходів
та змагань
3. Забезпечити залучення до занять фізичною
Міські ДНЗ
Протягом
культурою та спортом на пільгових умовах
року
дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей із
малозабезпечених та багатодітних сімей.
4. Спільно з райвідділом освіти розробити та
Міськвиконком, Протягом
запровадити систему організації шкільної та
ДНЗ.
року.
позашкільної фізкультурно-оздоровчої і
спортивної роботи, орієнтованої на створення
спортивних клубів, спеціалізованих
спортивних класів в ДНЗ.
Фізкультурно-оздоровча робота у виробничій та соціально-побутовій сферах.
5. Рекомендувати керівникам підприємств та
Підприємства та Протягом
установ міста створювати умови для
організації міста. року
відпочинку, проведення реабілітаційних та
професійно-прикладних занять у режимі
робочого дня, профілактичних занять
фізкультурно-спортивного спрямування, у
тому числі організації спортивно-оздоровчого
туризму.
6 Проводити на всіх підприємствах та в
Підприємства та Протягом
організаціях міста фізкультурно-оздоровчу
організації міста. року.
роботу.
7. Включати питання оздоровлення працівників Підприємства та Протягом
організації міста року.
підприємств та членів їх сімей засобами
фізичної культури та спорту до планів
соціально-економічного розвитку та
рекомендувати трудовим колективам включати
такі питання до колективних договорів,
тарифних угод.
8. Забезпечити збереження інфраструктури
Міськвиконком, Протягом
фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи ЖКГ.
року.
за місцем проживання, мережі спортивних
майданчиків, налагодити контроль за їх
використання.
9. Сприяти відновленню та функціонуванню у
Міськвиконком. Протягом

місті фізкультурно-спортивних товариств,
року.
спортивних клубів.
Спортивна діяльність.
10. Забезпечити участь міських команд у
Міськвиконком, Протягом
проведенні комплексних спортивних заходів за
року.
програмою спортакіад згідно календарів
масових заходів.
11. Забезпечувати на рівні сучасних вимог
Міськвиконком, Протягом
підготовку збірних міста та спортсменів з видів
року.
спорту та їх виступи на чемпіонатах і
змаганнях різного рівня.
12. Сприяти формуванню системи спортивних
Міськвиконком, Протягом
клубів різних форм власності.
року.
Спортивна діяльність населення із специфічними професійними та фізичними
характеристиками.
13. Сприяти залученню молоді, схильної до
Міськвиконком Протягом
правопорушень, до занять фізичною культурою
року
і спортом, до участі в спортивно-масових
змаганнях у тому числі у змаганнях з футболу.
5. Система забезпечення розвитку галузі.
14. Визначити міські потреби у кваліфікованих
Міськвиконком. Протягом
кадрах фізкультурно-спортивної галузі.
року.
15. Забезпечувати працівників фізичної культури Міські ДНЗ
Протягом
та спорту сучасною методичною літературою,
року.
посібниками тощо.
16. Сприяти забезпеченню через засоби масової
Міськвиконком Протягом
інформації поширення досвіду фізкультурнороку.
спортивної роботи.
Фінансування заходів Програми
№\п
1.

1.
2.
3.
4.

Назва заходу

Відповідальний,
термін
Л.В.Малиш,
протягом року

Сума ( грн. )

Участь міських команд у районних,
2 000 грн.
обласних, загальноукраїнських
спортивно – масових заходах
Забезпечення участі міської футбольної команди у першості району
Придбання спортивного інвентаря та
Л.В.Малиш,
500 грн.
форми
протягом року
Видатки на транспорт
1 200 грн.
Харчування учасників
8 000 грн.
Внесок за участь в першості району
300 грн.

Всього: 12 000 грн.
Секретар міської ради

Л.В.Малиш

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять друга сесія шостого скликання)
11 лютого 2014 року
м. Корюківка
Про надання пільги по сплаті
орендної плати за оренду майна
міської комунальної власності
Розглянувши звернення приватного підприємства "Торг − СВ" щодо
надання пільги по сплаті орендної плати за оренду майна міської комунальної
власності, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
планування, соціально – економічного, культурного розвитку міста, бюджету,
фінансів, обліку та цін, керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Надати ПП «Торг – СВ» пільгу з 01.03.2014 р. по 31.12.2014 р. по
сплаті орендної плати за оренду майна міської комунальної власності по вулиці
Вокзальна, 5 – А та встановити орендну плату у розмірі 80 % від розрахованої
вартості.
2. Фінансово – господарському відділу Корюківської міської ради
(Кіктєва І.Л.) забезпечити укладення додаткової угоди до договору оренди
майна міської комунальної власності із користувачем згідно вимог чинного
законодавства.
3. 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

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять друга сесія шостого скликання)
11 лютого 2014 року
м. Корюківка
Про норматив та порядок
відрахування частини прибутку
підприємств міської комунальної власності
Розглянувши звернення Корюківської об’єднаної державної податкової
інспекції та з метою збільшення надходжень до міського бюджету, враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального господарства,
благоустрою, надзвичайних ситуацій, екології, енергозбереження, транспорту,
зв’язку та контролю за використанням об’єктів комунальної власності та
приватизацією, керуючись п. п. 153.3.2 п. 153.3 статті 153 Податкового кодексу
України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, ст. 26, 60 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Встановити, що комунальні підприємства міської комунальної
власності:
- комунальне підприємство «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради;
- Корюківська ЖЕК
сплачують в 2014 році до міського бюджету 5% від чистого прибутку (доходу)
цих підприємств.
2. 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

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять друга сесія шостого скликання)
11 лютого 2014 року
м. Корюківка
Про надання дозволу на передачу
майна міської комунальної власності
Розглянувши звернення КП "Корюківкаводоканал" Корюківської міської
ради про надання дозволу на передачу з балансу Корюківської ЖЕК автомобіля
ГАЗ 330210 для його подальшого використання у цеху "Будівництво",
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житловокомунального господарства, благоустрою, надзвичайних ситуацій, екології,
енергозбереження, транспорту, зв’язку та контролю за використанням об’єктів
комунальної власності та приватизацією, керуючись ст. 26 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Надати дозвіл Корюківській ЖЕК на передачу до КП
"Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради автомобіля ГАЗ 330210,
номер шасі ХТМ 330210V1627569, балансовою вартістю 5367,16 грн. для його
подальшого використання у цеху "Будівництво".
2. Корюківській ЖЕК (Полях М.Ф.), КП «Корюківкаводоканал»
(Галущенко С.В.) забезпечити прийняття та передачу майна міської
комунальної власності у відповідності до вимог чинного законодавства та
нормативно-правових актів Корюківської міської ради.
3. У п. 1 рішення сімнадцятої сесії Корюківської міської ради шостого
скликання від 14 березня 2013 року "Про надання дозволу на списання
транспортних засобів" виключити слова:
- автомобіль бортовий малотоннажний − ГАЗ 330210, реєстраційний № СВ
6462АР, рік випуску 1997, кузов № ХТН 330210Y1627569.

4. Контроль за виконанням цього 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

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять друга сесія шостого скликання)
11 лютого 2014 року
м. Корюківка
Про приватизацію
земельних ділянок
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення особистого
селянського господарства, інші матеріали, заслухавши висновки постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва, 12,
79-1, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, п. п. 3, 5, 6, 8, 9 розділу ІІ
Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та
комунальної власності", ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити Рудій Вірі Володимирівні проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель не наданих
у власність або постійне користування загальною площею 0,1000 га за адресою:
вул. Садова, 4-В, м. Корюківка.
1.1. Передати Рудій Вірі Володимирівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд площею 0,1000 га, по вул. Садова, 4-В, м. Корюківка,
кадастровий номер 7422410100:01:002:1383, цільове призначення - для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд, категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
Зареєстрована за адресою: вул. Горького, 6, м. Корюківка, ідентифікаційний
номер 3081401245.

2. Затвердити Навродському Андрію Володимировичу проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок
земель не наданих у власність або постійне користування загальною площею
0,1000 га за адресою: вул. Садова, 4-Б, м. Корюківка.
2.1. Передати Навродському Андрію Володимировичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд площею 0,1000 га, по вул. Садова, 4-Б,
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1384, цільове призначення
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд, категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
Зареєстрований за адресою: вул. Дудко, 121, м. Корюківка, ідентифікаційний
номер 2699806391.
3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності
Рубану Анатолію Федоровичу для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000
га по вул. Гоголя, 2, м. Корюківка.
3.1. Передати Рубану Анатолію Федоровичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га по
вул. Гоголя, 2, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1055,
цільове призначення - для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та
громадської забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Гоголя, 2, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 2002308518.
4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності
Репеху Роману Вікторовичу для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,0798 га по вул. Братчикова, 62, м. Корюківка.
4.1. Передати Репеху Роману Вікторовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0798 га,
кадастровий номер 7422410100:01:001:1174, цільове призначення - для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. Братчикова, 62,
ідентифікаційний номер - 3056504055.
5. Затвердити Мирводі Валентині Олександрівні проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок
земель не наданих у власність або постійне користування загальною площею
0,1000 га за адресою: вул. Горького, 33а, м. Корюківка.

5.1. Передати Мирводі Валентині Олександрівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд площею 0,1000 га, по вул. Горького, 33а,
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1382, цільове призначення
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд, категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
Зареєстрована за адресою: вул. Горького, 33а, м. Корюківка, ідентифікаційний
номер 2729706463.
6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право спільної
сумісної власності Рудому Олександру Анатолійовичу та Рудій Ірині Ігорівні
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га по пров. Мічуріна, 4,
м. Корюківка.
6.1. Передати Рудому Олександру Анатолійовичу та Рудій Ірині Ігорівні
безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) площею 0,1000 га по пров. Мічуріна, 4, м. Корюківка, кадастровий
номер 7422410100:01:003:1038, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
Зареєстровані за адресою: пров. Мічуріна, 4, м. Корюківка, ідентифікаційні
номера: 2188408457 та 2291120523.
7. Затвердити Лопачук Ірині Григорівні проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
площею 0,0385 га за рахунок земель не наданих у власність або постійне
користування в межах Корюківської міської ради за адресою:
вул. Червонохутірська, 2/2, м. Корюківка.
7.1. Передати Лопачук Ірині Григорівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0385 га, по
вул.
Червонохутірська,
2/2,
м.
Корюківка,
кадастровий
номер
7422410100:01:003:1060, цільове призначення - для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
Зареєстрована за адресою: вул. Червонохутірська, 2/2, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 2625907848.
8. Затвердити Жилі Пелагеї Яківні технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка
передається у власність площею 0,0666 га, для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за
адресою: вул. Шевченка, 1, м. Корюківка.
8.1. Передати Жилі Пелагеї Яківні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0666 га, по вул. Шевченка, 1,
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1061, цільове призначення
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрована за адресою: вул. Шевченка, 1, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 1432410927.
9. Затвердити Логвіну Сергію Миколайовичу проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель не наданих
у власність або постійне користування загальною площею 0,1000 га за адресою:
пров. Лесі Українки, 2-ий, 2, м. Корюківка.
9.1. Передати Логвіну Сергію Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд площею 0,1000 га, пров. Лесі Українки,
2-ий, 2, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1391, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та
громадської забудови. Зареєстрований за адресою: вул. З. Комодем’янської, 40,
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2428007237.
10. Затвердити Сотнику Юрію Олександровичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості), яка передається у власність площею 0,1000 га, для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) за адресою: вул. Гагаріна, 2-А, м. Корюківка.
10.1. Передати Сотнику Юрію Олександровичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Гагаріна, 2-А, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:0800,
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та
громадської забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Гагаріна, 2-А,
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 3030202910.
11. Затвердити Скалацькому Ярославу Васильовичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості), яка передається у власність площею 0,0611 га, для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Братчикова, 120, м. Корюківка.
11.1. Передати Скалацькому Ярославу Васильовичу у безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0611 га, по
вул.
Братчикова,
120,
м.
Корюківка,
кадастровий
номер
7422410100:01:001:1185, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:
вул. Кірова, 173, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2878506353.

12. Затвердити Дудченку Володимиру Федоровичу проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства площею 0,0900 га за рахунок земель не наданих у
власність або постійне користування в межах Корюківської міської ради за
адресою: вул. Вокзальна, 78, м. Корюківка.
12.1. Передати Дудченку Володимиру Федоровичу земельну ділянку
безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства
площею 0,0900 га за рахунок земель не наданих у власність або постійне
користування в межах Корюківської міської ради за адресою: вул. Вокзальна,
78, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1184, цільове
призначення – для ведення особистого селянського господарства, категорія
земель – землі сільськогосподарського призначення. Зареєстрований за
адресою: вул. Вокзальна, 78, м. Корюківка, ідентифікаційний номер
2169904255.
13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять друга сесія шостого скликання)
11 лютого 2014 року
м. Корюківка
Про затвердження технічної
документації із землеустрою та надання
земельної ділянки в постійне користування
Розглянувши клопотання Державної інспекції сільського господарства в
Чернігівській області №465/06-01 від 29.01.2014 року, заслухавши висновки
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури,
будівництва, керуючись ст. 12, 79-1, 92, 122 Земельного кодексу України,
п. п. 3, 5, 6, 8, 9 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності", ст. 4 Закону України "Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень", ст. 26
Законом України ”Про місцеве самоврядування в Україні“,
міська рада в и р і ш и л а:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо відновлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) і надання земельної ділянки у
постійне користування без зміни цільового призначення для будівництва та
обслуговування інших будівель громадської забудови Державній інспекції
сільського господарства в Чернігівській області площею 0,0890 га за адресою:
провулок Вокзальний, 7, м. Корюківка.
1.1. Надати Державній інспекції сільського господарства в Чернігівській
області земельну ділянку у постійне користування без зміни цільового
призначення для будівництва та обслуговування інших будівель громадської
забудови площею 0,0890 га за адресою: провулок Вокзальний, 7, м. Корюківка,
кадастровий номер 7422410100:01:001:0118.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять друга сесія шостого скликання)
11 лютого 2014 року
м. Корюківка
Про дозвіл на виготовлення
документації із землеустрою
Розглянувши заяви громадян та подані матеріали, заслухавши висновки
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури,
будівництва, керуючись ст. 12, 79-1, 116, 118, 120, 121, 122 Земельного кодексу
України, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 25,
55 Закону України "Про землеустрій", 3 Розділу VІІ "Прикінцеві та перехідні
положення" Закону України "Про Державний земельний кадастр", п. п. 3, 5, 6,
8, 9 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності",
міська рада в и р і ш и л а:
1. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що
посвідчують право власності на земельні ділянки:
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка):
- Шемет Віра Андріївна – орієнтовним розміром 0,1000 га, вул. Прорізна, 17,
м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Прорізна, 17, м. Корюківка.
- Федоренко Алла Анатоліївна – орієнтовним розміром 0,1000 га, кадастровий
номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1187, вул. Комсомольська, 14,
м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Комсомольська, 14, м. Корюківка.
- Яковлев Сергій Васильович – орієнтовним розміром 0,1000 га,
вул. Шевченка, 145, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Шевченка,
145, м. Корюківка.

- Маляр Анатолій Григорович – орієнтовним розміром 0,1000 га,
вул. Маркса К., 34, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Карла
Маркса, 34, м. Корюківка.
- Савченко Анатолій Олександрович – орієнтовним розміром 0,1000 га,
вул. Космодем’янської З, 62, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:
вул. З. Космодем’янської, 62, м. Корюківка.
- Андрос Віктор Олександрович – орієнтовним розміром 0,0600 га,
пров. Колгоспний, 2-й, 3, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: ІІ-й пров.
Колгоспний, 3, м. Корюківка.
- Момат Микола Степанович – орієнтовним розміром 0,0600 га,
пров. Колгоспний, 2-й, 10, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: 2-й пров.
Колгоспний, 10, м. Корюківка.
- Галущенко Сергій Володимирович − орієнтовним розміром 0,0600 га,
вул. Набережна, 6, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Набережна,
6, м. Корюківка.
2. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для передачі їх безоплатно у власність громадянам:
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка):
- Савченко Андрій Миколайович − орієнтовним розміром 0,1000 га,
вул. Франка, 108, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Франка, 108,
м. Корюківка.
- Ховдій Анатолій Михайлович − орієнтовним розміром 0,1000 га,
вул. Колгоспна, 70, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Пушкіна, 45,
м. Корюківка.
- Стукало Олександр Анатолійович − орієнтовним розміром 0,1000 га,
вул. Лермонтова, 1, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Лермонтова,
1, м. Корюківка.
- для ведення особистого селянського господарства:
- Скрипка Тетяна Юріївна − орієнтовним розміром 0,1600 га, вул. Суворова,
16-а, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Суворова, 16, м. Корюківка.
- Мирвода Валентина Олександрівна − орієнтовним розміром 0,0600 га,
вул. Горького, 33 а, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Горького,
33 а, м. Корюківка.
Титенко Михайло Кирилович − орієнтовним розміром 0,1000 га,
вул. Прорізна, 4, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Прорізна, 4,
м. Корюківка.
3. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для надання їх в оренду громадянам:
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка):
Ховдій Анатолій Михайлович − орієнтовним розміром 0,1000 га,
вул. Пушкіна, 45, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Пушкіна, 45,
м. Корюківка.

4. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для надання
їх в оренду :
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка):
- Вечерська Тетяна Вікторівна − орієнтовним розміром 0,1000 га,
вул. Шевченка, 160, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул.
Інтернаціоналістів, 1, м. Корюківка.
- Менська Світлана Миколаївна − орієнтовним розміром 0, 0600 га,
вул. Шевченка, 229/1, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Польова,
65, м. Корюківка.
- Рачек Олександр Анатолійович − орієнтовним розміром 0,1000 га, вул.
Шевченка, 12, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Шевченка, 12,
м. Корюківка.
- для комерційної діяльності:
- ФОП Васильченко Андрій Миколайович – орієнтовним розміром 0,2331 га,
вул. Передзаводська, 14а, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:003:1031. Зареєстрований за адресою: вул. Єсеніна, 26,
м. Корюківка.
5. Зобов’язати фізичних та юридичних осіб укласти договори на
виконання робіт по розробці документації із землеустрою та подати розроблені
документації із землеустрою на сесію Корюківської міської ради для прийняття
рішення про надання земельних ділянок у власність чи користування.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять друга сесія шостого скликання)
11 лютого 2014 року
м. Корюківка
Про дозвіл на виготовлення проекту
землеустрою по зміні цільового
призначення земельних ділянок
Розглянувши заяву Станіславської А.Г. та Станіславського М.І.,
заслухавши висновки постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури, будівництва, керуючись ст. 12, 20, 93 Земельного
кодексу України, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Дати дозвіл Станіславській Анні Григорівні та Станіславському Максиму
Ігоровичу на виготовлення проекту землеустрою щодо зміни цільового
призначення земельної ділянки орієнтовним розміром 0,0641 га для комерційної
діяльності із земель призначених для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий
номер – 7422410100:01:003:1041, за адресою: м. Корюківка, вул. Шевченка, 89.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять друга сесія шостого скликання)
11 лютого 2014 року
м. Корюківка
Про внесення змін до деяких
рішень Корюківської міської ради
Розглянувши заяви громадян, клопотання Відділу Держземагентства у
Корюківському району №01/01-13/132 від 23.01.2014 року та подані матеріали,
заслухавши висновки постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури, будівництва, керуючись ст. 12, 65, 79-1, 116, 118, 120,
121, 122 Земельного кодексу України, ст. 25, 55 Закону України "Про
землеустрій", 3 Розділу VІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону
України "Про Державний земельний кадастр", п. п. 3, 5, 6, 8, 9 розділу ІІ
Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та
комунальної власності", ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні",
міська рада в и р і ш и л а:
1. Внести зміни до п. 2 рішення 28 сесії Корюківської міської ради 5
скликання від 24.02.2010 року "Про дозвіл на виготовлення проектно-технічної
документації на земельні ділянки» в частині надання дозволу на виготовлення
проектно-технічної документації із землеустрою щодо складання документів,
що посвідчують право власності на земельні ділянки громадянам для
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд Рубан
Анатолію Федоровичу, виклавши дану частину рішення в новій редакції, а
саме:
"дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі їх
безоплатно у власність громадянам:
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка):

- Рубан Анатолію Федоровичу - орієнтовною площею 0,1000 га по вул.. Гоголя,
2, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул.. Гоголя, 2, м. Корюківка."
2. Внести зміни до п. 1 рішення 4 сесії Корюківської міської ради 6
скликання від 22.03.2011 року "Про дозвіл на виготовлення проектно технічної документації на земельні ділянки" в частині надання дозволу на
виготовлення проектно-технічної документації із землеустрою щодо складання
документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки громадянам
для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд Репеху
Роману Вікторовичу по вул. Братчикова, 62, м. Корюківка, виклавши дану
частину рішення в новій редакції, а саме:
"дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі їх
безоплатно у власність громадянам:
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка):
- Репеху Роману Вікторовичу - орієнтовною площею 0,0798 га по
вул. Братчикова, 62, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:
вул. Братчикова, 62, м. Корюківка".
3. Внести зміни до п. 1 рішення 13 сесії Корюківської міської ради 6
скликання від 25.10.2012 року "Про дозвіл на виготовлення проектно технічної документації на земельні ділянки" в частині надання дозволу на
виготовлення технічної документації, що посвідчують право власності на
земельні ділянки громадянам для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд Рудому Олександру Анатолійовичу
та Рудій Ірині Ігорівні, виклавши дану частину рішення в новій редакції, а саме:
"дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), що посвідчують
право спільної сумісної власності на земельні ділянки громадянам:
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка):
- Рудому Олександру Анатолійовичу та Рудій Ірині Ігорівні - орієнтовною
площею 0,1000 га по пров. Мічуріна, 4, м. Корюківка. Зареєстровані за адресою:
пров. Мічуріна, 4, м. Корюківка".
4. Внести зміни до п. 8 рішення 16 сесії Корюківської міської ради 6
скликання від 10.01.2013 року "Про дозвіл на виготовлення проектно технічної документації на земельні ділянки та внесення змін до деяких рішень
Корюківської міської ради"; – виклавши в новій редакції, а саме:
"Зобов’язати фізичних та юридичних осіб укласти договори на виконання
робіт по розробці документації із землеустрою з проектними організаціями, які
мають ліцензії на виконання цих робіт та подати розроблені документації із
землеустрою на сесію Корюківської міської ради для прийняття рішення про
надання земельних ділянок у власність чи користування.
5. Внести зміни до п. 1 рішення 21 сесії Корюківської міської ради 6
скликання від 24.12.2013 року «Про дозвіл на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в

натурі (на місцевості)» в частині надання дозволу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості), що посвідчує право спільної часткової власності на
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): Магоні Олександру
Георгійовичу, зареєстрований за адресою: Бібліотечна, 24, м. Корюківка, та
Рубан Валентині Федорівні, зареєстрована за адресою: Бібліотечна, 24,
м. Корюківка, виклавши дану частину рішення в новій редакції, а саме:
«Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що
посвідчують право спільної сумісної власності на земельну ділянку:
- для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка): Магоні Олександру Георгійовичу,
зареєстрований за адресою: Бібліотечна, 24, м. Корюківка, та Рубан Валентині
Федорівні, зареєстрована за адресою: Бібліотечна, 24, м. Корюківка».
6. Внести зміни до п. 3 рішення 19 позачергової сесії Корюківської
міської ради 6 скликання від 16.07.2013 року «Про дозвіл на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості)» в частині дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для надання їх в оренду
громадянам та юридичним особам для розміщення та експлуатації основних
підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємств іншої промисловості
Приходьку Дмитру Леонідовичу, виклавши дану частину рішення в новій
редакції, а саме:
«Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для надання її в оренду Приходьку Дмитру Леонідовичу для
комерційної діяльності – орієнтовним розміром 0,12 га за адресою:
пров. Індустріальний, 1-б, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул.
Пушкіна, 45, м. Корюківка».
7. Відмінити п. 1 рішення 21 сесії Корюківської міської ради 6 скликання
від 24.12.2013 року «Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по зміні
цільового призначення земельних ділянок» в частині надання дозволу
Миснику В.М. на зміну цільового призначення земельної ділянки за адресою:
м. Корюківка, вул. Дудка, 39-Б, − в зв’язку з тим, що даний пункт рішення
прийнятий з порушення вимог ст. 59 Земельного кодексу України».
8. Внести зміни до п. 1 рішення 21 сесії Корюківської міської ради 6
скликання від 24.12.2013 року "Про дозвіл на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості)" в частині надання дозволу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на земельну ділянку Жилі
Пелагеї Яківні, виклавши в новій редакції, а саме:
"дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують
право власності на земельні ділянки громадянам для будівництва і

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) Жилі Пелагеї Яківні – орієнтовною площею 0,0666 га по
вул. Шевченка, 1, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Шевченка, 1,
м. Корюківка".
9. Внести зміни до п. 1 рішення 6 сесії Корюківської міської ради 6
скликання від 27.07.2011 року "Про дозвіл на виготовлення проектно технічної документації на земельні ділянки» в частині надання дозволу 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: - Сотнику Юрію Олександровичу, виклавши в новій редакції, а саме:
"дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують
право власності на земельні ділянки громадянам:
- Сотнику Юрію Олександровичу для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – орієнтовною
площею 0,1000 га по вул. Гагаріна, 2-А, м. Корюківка. Зареєстрований за
адресою: вул. Гагаріна, 2-А, м. Корюківка".
10. Внести зміни до п. 1 рішення 21 сесії Корюківської міської ради 6
скликання 24.12.2013 року "Про дозвіл на виготовлення технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості)» від в частині надання дозволу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують
право власності на земельні ділянки громадянам для обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд Скалацькому Ярославу Васильовичу,
виклавши даний пункт в новій редакції, а саме:
«Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що
посвідчують право власності на земельні ділянки громадянам:
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка):
- Скалацькому Ярославу Васильовичу - орієнтовним розміром 0,0611,
вул. Братчикова, 120, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул.. Кірова,
173, м. Корюківка».
11. Внести зміни до п. 2 рішення 20 сесії Корюківської міської ради 6
скликання від 15.10.2013 року «Про надання дозволу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості), що посвідчують право постійного користування
земельними ділянками» в частині надання дозволу Корюківській житловоексплуатаційній конторі на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості), що посвідчують право постійного користування земельними
ділянками для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального
обслуговування, яка розташована за адресою: вул. Г. Костюк, 16, м. Корюківка

орієнтовною площею 0,81 га, виклавши дану частину рішення в новій редакції,
а саме:
«Дати дозвіл Корюківській житлово-експлуатаційній конторі на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості), що посвідчують право постійного
користування
земельною
ділянкою
для
технічної
інфраструктури
(обслуговування виробничої бази) орієнтовною площею 0,81 га, яка
розташована за адресою: вул. Костюк Г., 16, м. Корюківка».
12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять друга сесія шостого скликання)
11 лютого 2014 року
м. Корюківка
Про внесення змін до рішення 20 сесії
Корюківської міської ради 6 скликання
від 15.10.2013 року «Про вилучення земельної
ділянки з постійного користування» та
надання дозволу на виготовлення технічної
документації щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) для надання
її в оренду ТОВ «ПРОМОУШН ГРУП»
В зв’язку з припиненням права користування земельною ділянкою
розташованої по вул. Садова, 4, м. Корюківка ТОВ «СП Транс Люкс» на
підставі рішення 20 сесії Корюківської міської ради 6 скликання від 15.10.2013
року «Про вилучення земельної ділянки з постійного користування»,
враховуючи звернення ТОВ «ПРОМОУШН ГРУП» та додані до нього
документи про надання земельної ділянки в оренду площею 4,1011 га для
виробничої діяльності за адресою: вул. Садова, 4, м. Корюківка, як орендареві
майна, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись ст. 12, 79-1, 93, 123
Земельного кодексу України, ст. 4, 6, 16, 32 Закону України «Про оренду
землі», ст. 26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні“,
міська рада в и р і ш и л а:
1. Внести зміни до п. 2 рішення 20 сесії Корюківської міської ради 6
скликання від 15.10.2013 року «Про вилучення земельної ділянки з постійного
користування» замінивши слова: «В зв’язку з припиненням права власності на
нерухоме майно» на слова: «В зв’язку з невиконанням умов договору оренди
земельної ділянки від 29.05.2007 року та передачі майна в оренду».

1.1. Надати ТОВ «ПРОМОУШН ГРУП» дозвіл на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) для надання їх в оренду для виробничої діяльності
орієнтовним розміром 4,1011 га, яка розташована за адресою: вул. Садова, 4,
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:0188.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва.
Міський голова

І. В. Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
( двадцять друга сесія шостого скликання)
11 лютого 2014 року
м. Корюківка
Про розірвання та поновлення
договорів оренди
Розглянувши заяви громадян, інші матеріали, заслухавши висновки
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури,
будівництва, керуючись ст. 12, 79-1, 93, 122 Земельного кодексу України,
ст. 33 Закону України «Про оренду землі», п. п. 3, 5, 6, 8, 9 розділу ІІ
Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та
комунальної власності", ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Розірвати договір оренди земельної ділянки від 09.11.2012 р. площею
1000 м2, кадастровий номер - 7422410100:01:002:1187, по вул. Комсомольська,
14, м. Корюківка, укладений з Федоренко Вірою Іванівною в зв’язку з
даруванням житлового будинку
Федоренко Аллі Анатоліївні (договір
дарування від 03.12.2013 року).
1.1. Укласти додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки від
09.11.2012 р. про дострокове розірвання з орендарем − Федоренко Вірою
Іванівною
1.2. Укласти з новим власником майна додаткову угоду до договору
оренди земельної ділянки від 09.11.2012 р.
2. Дати згоду Роговенко Світлані Миколаївні на поновлення договору
оренди земельної ділянки від 15.03.2013 року площею 696 м2 за адресою
м. Корюківка, пров. Індустріальний, 10 на тих самих умовах терміном на 5
(п’ять) років.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять друга сесія шостого скликання)
11 лютого 2014 року
м. Корюківка
Про скасування права оренди
шляхом розірвання договору
оренди землі від 06.08.2012 року
Заслухавши висновки постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури, будівництва, керуючись ст. 12, 79-1 Земельного кодексу
України, ст. 24 Закону України «Про оренду землі», ст. 26 Закону України
”Про місцеве самоврядування в Україні“,
міська рада в и р і ш и л а:
1. Скасувати право оренди шляхом розірвання договору оренди землі від
06.08.2012 року в зв’язку з невиконанням істотних умов договору оренди, а
саме: - припинення плати та заборгованість по сплаті орендної плати та
земельного податку Публічним акціонерним товариством «Будівельна компанія
«Домобудівник» на земельну ділянку, яка розташована за адресою: вул.
Шевченка, 50-А, м. Корюківка, площею 0,2214 га, кадастровий номер
7422410100:01:002:1109.
1.1. Земельну ділянку розміром 0,2214 га перевести до земель
комунальної власності Корюківської міської ради.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва.
Міський голова

І. В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять друга сесія шостого скликання)
11 лютого 2014 року
м. Корюківка
Про вилучення земельної ділянки
з постійного користування
Розглянувши клопотання Корюківського споживчого товариства,
заслухавши висновки постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури, будівництва, керуючись ст. 142 Земельного кодексу
України, ст. 26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а:
1. Вилучити з постійного користування Корюківського споживчого
товариства земельну ділянку площею 0,2331 га, кадастровий номер –
7422410100:01:003:1031, що розташована за адресою: м. Корюківка,
вул. Передзаводська, 14 а, м. Корюківка та перевести до земель комунальної
власності Корюківської міської ради.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять друга сесія шостого скликання)
11 лютого 2014 року
м. Корюківка
Про відміну рішень "Про дозвіл на виготовлення
технічної документації із землеустрою по
безоплатному оформленню та видачі державних
актів на право власності на земельні ділянки"
Розглянувши заяви громадян та інші матеріали, заслухавши висновки
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури,
будівництва, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а:
1. Відмінити п. 10 рішення 25 сесії Корюківської міської ради 5
скликання від 06.10.2009 р. "Про приватизацію земельних ділянок" в частині
передачі безоплатно у власність земельних ділянок, які раніше надавались у
користування згідно прийнятих рішень та земельно-облікових документів
громадянам, а саме: для будівництва, обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд
- Момату Миколі Степановичу – 0,06 га ІІ пров. Колгоспної, 10. Проживає
м. Корюківка, ІІ пров. Колгоспної, 10, ідентифікаційний номер 2082514655;
- Андросу Віктору Олександровичу – 0,06 га по ІІ пров. Колгоспної, 3.
Проживає м. Корюківка, ІІ пров. Колгоспної, 3, ідентифікаційний номер
2029507995.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва.
Міський голова

І. В. Матюха

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять друга сесія шостого скликання)
11 лютого 2014 року
м. Корюківка
Про надання земельних
ділянок в оренду
Розглянувши заяву ТОВ «Ванеса» та додані матеріали, заслухавши
висновки постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури, будівництва, керуючись ст. 12, 79-1, 122, 123, 142 Земельного
Кодексу України, ст. 15, 21, 24, 25 Закону України "Про оренду землі", п. 3, 5,
6, 8, 9 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності", ст. 26 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду загальною площею 0,1458 га терміном на 49 років за адресою:
вул. Дудка, 17-В, м. Корюківка ТОВ «Ванеса» для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості за рахунок земель не наданих у
власність або постійне користування.
1.1. Надати ТОВ «Ванеса», ідентифікаційний код юридичної особи
31240948, зареєстроване за адресою: вул. Дудко, 17, в оренду земельну ділянку
площею 0.1458 га, кадастровий номер 7422410100:01:003:1054 за адресою:
вул. Дудка, 17−В, м. Корюківка, терміном на 49 (сорок дев'ять) років для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості за
рахунок земель не наданих у власність або постійне користування. Встановити
орендну плату – 10 % від нормативно-грошової оцінки землі м. Корюківка.
Оформити договір оренди у встановленому законом порядку.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
середовища.
Міський голова

І. В. Матюха

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять друга сесія шостого скликання)
Про Порядок проведення розрахунків
відновної вартості зелених насаджень,
що розташовані на території
міста Корюківка
З метою охорони навколишнього природного середовища, збереження та
відновлення зелених насаджень, розташованих на території м. Корюківка,
відповідно до законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про
охорону навколишнього природного середовища», Наказу Міністерства з
питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 № 127
«Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених
насаджень», Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених
пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006
№ 1045 (зі змінами та доповненнями), керуючись ст.ст.26, 33 Закону України
«Про місцеве самоврядування в України Порядку видалення дерев, кущів,
газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 01.08.2006 № 1045 (зі змінами та доповненнями),
міська рада в и р і ш и л а:
1.Затвердити:
1.1. Порядок видалення зелених насаджень на території м. Корюківка
(додаток 1).
1.2. Положення про проведення розрахунків по відновній вартості
зелених насаджень, що розташовані на території м. Корюківка згідно з
(додаток 2).
2.
Комісію Корюківської міської ради по обстеженню зелених
насаджень, склад якої затверджується виконавчим комітетом міської ради,
визначити уповноваженим органом по регулюванню діяльності з ведення
обліку зелених насаджень на території м. Корюківка та проведення
розрахунків відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню
згідно з Методикою визначення відновної вартості зелених насаджень.

3.
Встановити, що:
3.1. Кошти відновної вартості зелених насаджень, що підлягають
видаленню перераховуються заявником на рахунок спеціального фонду
бюджету м. Корюківка по КБКД 50110000 "Цільові фонди, утворенні
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування та органами виконавчої влади".
3.2.
Кошти відновної вартості зелених насаджень використовуються
за рішенням Корюківської міської ради на відновлення зелених насаджень, їх
капітальний ремонт, захист зелених насаджень від шкідників та збудників
хвороб, підживлення зелених насаджень, проведення наукових досліджень з
визначення передумов погіршення стану зелених насаджень та здійснення
комплексу заходів з його покращення, розвиток розсадницької справи,
закупівлю садибного матеріалу декоративних дерев і кущів, квіткової розсади,
насіння газонних трав і квітів, родючого ґрунту та не підлягають вилученню на
інші цілі, не пов’язані з зазначеним їх призначенням.
3.3. Невикористані у звітному бюджетному році кошти відновної
вартості зелених насаджень вилученню не підлягають, а переходять на
наступний рік і використовуються на цілі, передбачені цим рішенням.
4.
Акти обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню,
що були складені та погоджені в установленому порядку до набуття чинності
цим рішенням, підлягають приведенню у відповідність до цього рішення.
5.
Контроль за виконанням даного 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

Додаток 1
до рішення двадцять другої сесії
Корюківської міської ради
шостого скликання від 11.02.2014 р.
ПОРЯДОК
видалення зелених насаджень на території м. Корюківка
1. Порядок видалення зелених насаджень на території м. Корюківка (далі – Порядок)
визначає процедуру видалення дерев, кущів, газонів і квітників (далі – зелені насадження)
на території міста Корюківка.
2. Видалення зелених насаджень здійснюється за рішенням виконавчого комітету
Корюківської міської ради (далі − виконком) на підставі ордера (крім випадків,
передбачених пунктами 12, 13, 14, 15 цього Порядку).
3. Виконкомом утворюється постійно діюча комісія по обстеженню зелених насаджень, до
складу якої залучаються заявник (власник чи користувач земельної ділянки), інші
зацікавлені особи.
До складу комісії входять:
голова – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;
заступник голови − секретар міської ради;
члени – спеціалісти міської ради, Корюківської ЖЕК та працівники відділу з питань
житлово-комунального господарства Корюківської РДА, заявник (юридична чи фізична
особа), власник (користувач) земельної ділянки, інші зацікавлені організації.
Вищезазначена комісія є робочим органом, який забезпечує надання послуг з
обстеження зелених насаджень та нарахування відновної вартості, оформлення акту
обстеження та видачі ордеру на знесення.
4. Підставою для обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, є заява
юридичної чи фізичної особи (далі – заявник) про видалення зелених насаджень.
До заяви заявник (з урахуванням конкретних обставин) додає копію генплану
забудови або реконструкції земельної ділянки, погодженої районним архітектором; копію
рішення міської ради про відведення в оренду відповідної земельної ділянки; копію
договору оренди землі, дозвіл на будівельні роботи; копію висновків державного
управління охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській області;
протокол зібрання громадської думки (в разі необхідності); фотографії (крім аварійних).
5. Комісія, після надходження заяви про видалення зелених насаджень, визначає стан
зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, і складає акт обстеження зелених
насаджень, що підлягають видаленню, у чотирьох примірниках за зразком, затвердженим
наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства
України від 09.09.06 № 302.
Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, у чотирьох
примірниках підписанню відповідальним працівником служби охорони навколишнього
природного середовища (крім випадків, передбачених пунктами 12-15 цього Порядку)
6. Погоджений в установленому порядку акт обстеження зелених насаджень, який дійсний
протягом двох років від зазначеної в цьому акті дати обстеження зелених насаджень, у
трьох примірниках повертається комісії, по одному з яких передається власнику
(користувачу) земельної ділянки і заявнику.
7. Голова комісії з обстеження зелених насаджень готує проект рішення виконавчого
комітету Корюківської міської ради про видалення зелених насаджень, в якому

зазначаються дані про кількість зелених насаджень, що підлягають видаленню і
залишаються на земельній ділянці, та виносять на чергове засідання виконкому.
8. На підставі рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради про видалення
зелених насаджень заявником сплачується відновна вартість зелених насаджень, розмір якої
розраховується згідно з Положенням про проведення розрахунків по відновній вартості
зелених насаджень, що розташовані на території м. Корюківка.
9. Ордер на видалення зелених насаджень (за зразком, затвердженим наказом Міністерства
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.09.06 №
302) видає голова постійно діючої комісії міської ради не пізніше наступного робочого дня
після подання заявником документа про сплату відновної вартості зелених насаджень, що
підлягають видаленню.
10. Сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у разі:
- реконструкції або капітального ремонту об’єкта благоустрою загального
користування (парки, сквери, бульвари, зелені насадження вздовж вулиць та доріг тощо);
- знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих
дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;
- ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту;
- відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;
- проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній
електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи
енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і
кабельній електромережі;
- досягнення деревом вікової межі;
- провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування
декоративних дерев та кущів;
- ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.
11. Видалення зелених насаджень на території меморіального комплексу, кладовищі,
об’єктах, які знаходяться на обслуговуванні Корюківської ЖЕК, здійснюється за рішенням
балансоутримувача на підставі акта обстеження.
12. Видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у приватній
власності, та на присадибній ділянці здійснюється за рішенням власника (користувача)
земельної ділянки без сплати їх відновної вартості.
Відновна вартість зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, що
відведена в установленому порядку фізичній або юридичній особі, сплачується під час
передачі такої ділянки у власність відповідної особи.
13. Видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев на об’єкті благоустрою загального
користування (парки, сквери, бульвари, зелені насадження вздовж вулиць та доріг, на
прибудинкових та внутрішньодворових територіях шкіл, дитячих садків, багатоповерхових
житлових будинків тощо) здійснює балансоутримувач на підставі акта обстеження зелених
насаджень без ордера.
14. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а
також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян чи майну
громадян та/або юридичних осіб, видалення зелених насаджень здійснюється негайно.
15. Обов’язковому відновленню у повному обсязі підлягають зелені насадження після їх
видалення під час виконання окремих видів робіт, а саме: ліквідації аварійної ситуації на
інженерних мережах населеного пункту, проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в
охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і

розподільному пункті енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення,
телекомунікаційній і кабельній електромережі, ліквідації наслідків стихійного лиха,
аварійної та надзвичайної ситуації.
16. Санітарна обрізка дерев не є видаленням зелених насаджень і проводиться за рішенням
балансоутримувача на підставі акта обстеження, за винятком присадибних ділянок та
земель, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб, на яких санітарна обрізка
дерев не потребує складання акта обстеження.
Секретар міської ради

Л.В.Малиш

Додаток 2
до рішення двадцять другої сесії
Корюківської міської ради
шостого скликання від 11.02.2014 р.
ПОЛОЖЕННЯ
про проведення розрахунків по відновній вартості зелених насаджень, що розташовані
на території м. Корюківка
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про проведення розрахунків відновної вартості зелених насаджень
розташованих на території м. Корюківка (надалі Положення) розроблено відповідно до
Методики визначення відновної вартості зелених насаджень (надалі Методика), затвердженої
наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009р.
№ 127, Закону України "Про благоустрій населених пунктів", Порядку видалення дерев,
кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 01.08.2006 N 1045 з урахуванням розрахунків Корюківської ЖЕК.
1.2. Положення визначає механізм формування відновної вартості всіх видів зелених
насаджень у м. Корюківка.
1.3. Положення призначене для обґрунтування нарахування відновної вартості зелених
насаджень (дерев, кущів, газонів, квітників) у м. Корюківка, що підлягає сплаті при видаленні
зелених насаджень або при їх втраті у зв’язку з відведенням земельної ділянки у
встановленому порядку юридичній або фізичній особі.
1.4. Розрахунки вартості робіт з відновлення зелених насаджень проведені при умові
дотримання правил створення зелених насаджень, зональної цінності ділянок міської території,
норм витрат часу, матеріалів, машин і механізмів встановлених ресурсними кошторисними
нормами, з урахуванням віку, стану, породи зелених насаджень.
2. ВИЗНАЧЕННЯ ВІДНОВНОЇ ВАРТОСТІ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ
2.1. Відновна вартість зелених насаджень - це всі витрати, за рахунок яких вони створені та
прийняті на баланс експлуатуючого підприємства з урахуванням планових накопичень, а також
інфляційних процесів.
2.2. Визначення відновної вартості зелених насаджень здійснюється комісією, створеною
відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, яка складає
акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню.
2.3. Видалення зелених насаджень здійснюється з дотриманням вимог Порядку видалення
зелених насаджень на території м. Корюківка та з оформленням ордера на видалення зелених
насаджень.
3. ВИЗНАЧЕННЯ ВІДНОВНОЇ ВАРТОСТІ ДЕРЕВ ТА КУЩІВ
3.1. Відновна вартість дерев та кущів складається із вартості їх створення (посадки) та
утримання за попередні роки з урахуванням характеристик, які визначають їх цінність, за такою
формулою:
Вв = Вств + Ву,

де:

Вв - відновна вартість дерев та кущів;
Вств - вартість створення (посадки) дерев та кущів (комплексу робіт зі створення і догляду за
ними у період приживлення);
Ву - вартість утримання дерев та кущів за попередні роки з урахуванням характеристик, які
визначають їх цінність.
3.2. Вартості створення дерев та кущів розраховані в додатку 5 до Положення (Кошториси 1 4) відповідно до вимог державних будівельних норм і правил та передбачає визначення вартості робіт
з підготовки механізованим або ручним способом стандартних місць садіння дерев та кущів, їх садіння
і догляд за ними протягом дворічного періоду приживлення та вартості посадкового матеріалу.
3.3. Вартість утримання дерев та кущів за попередні роки розраховані на основі економічно
обґрунтованих планових витрат на виконання робіт з їх утримання за попередні роки з урахуванням
планового прибутку та податку на додану вартість. Під час розрахунку враховується вартість
утримання дерев та кущів до досягнення ними віку, в якому відбувається їх обстеження.
3.4. Розрахунок вартості утримання дерев та кущів за попередні роки визначений із
урахуванням їх віку та застосуванням коефіцієнтів якісного стану і зонального розподілу території
міста за такою формулою:
Ву = Вдм х В х Кя х Кз,
де:

Ву - вартість утримання дерев та кущів;
Вдм - вартість утримання дерев та кущів протягом року;
В - вік дерева або куща;
Кя - коефіцієнт якісного стану;
Кз - коефіцієнт зонального розподілу території населеного пункту.

3.5. Вартість утримання дерев та кущів протягом року визначається на основі економічно
обґрунтованих планових витрат на виконання робіт з їх річного утримання згідно з технологічними
картами з урахуванням прибутку та податку на додану вартість.
3.6. Розрахунок вартості утримання дерев та кущів протягом року (Вдм) здійснюється на
нормативній основі відповідно до економічно обґрунтованих планованих витрат, а також на підставі
державних і галузевих нормативів (норм) витрат матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів,
техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і зборів (обов'язкових платежів),
норм і нормативів з оплати праці (кошториси, які затверджуються рішенням виконавчого комітету Додаток 5).
3.7. Витрати, об'єктивне нормування яких неможливе, розраховуються з урахуванням
економічно обґрунтованих планових витрат за попередній рік, прогнозу індексу зміни цін виробників
та на підставі планованих кошторисів.
3.8. Вік дерева або куща визначається комісією за п’ятирічними віковими періодами без
врахування дворічного періоду приживлення та з урахуванням даних інвентаризації зелених
насаджень у разі їх наявності. Граничним значенням віку є усереднена вікова межа експлуатації,
наведена у Додатку 1.

Додаток 1
Усереднена вікова межа експлуатації деревних і чагарникових рослин, газонів

Характеристика дерев і чагарників
Повільноростучі дерева листяних порід – дуба,
каштана, ясеня, сосни, тощо
Швидкоростучі дерева – акація, тополі, берези,
верби, тощо
Чагарники
Газони

Вікова межа, років,
об’єктів зеленої зони
лісопарки,
вулиці,
парки,
санітарно проїзди,
сквери
захисні зони
площі
120

90

60

80

70

45

20
10

20
10

15
5

Усереднена вікова межа експлуатації деревних і чагарникових рослин і газонів
складена у відповідності до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах
України, затверджених Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житловокомунального господарства України № 105 від 10.04.2006 р.
3.9. Якісний стан дерев та кущів визначається за такими ознаками:
добрий – дерева (кущі) здорові, нормально розвинені, листя густе, рівномірно розміщене на
гілках, нормального розміру і забарвлення без ознак хвороб і шкідливих ран, ушкоджень стовбурів і
скелетних гілок, а також дупел;
задовільний - дерева (кущі) здорові, але з ознаками уповільненого росту, з нерівномірно
розвиненою кроною, на гілках мало листя, є незначні механічні пошкодження і невеликі дупла;
незадовільний – дерева (кущі) дуже ослаблені, стовбури мають викривлення, крони
слаборозвинені, є сухі та засихаючі гілки, приріст однорічних пагонів незначний, технічно
пошкоджені стовбури, є дупла.
Коефіцієнт якісного стану дерев та кущів визначається відповідно до Додатку 2.
Додаток 2
Коефіцієнт якісного стану дерев, кущів, газонів і квітників

Якісний стан
добрий
задовільний
незадовільний

Коефіцієнт якісного
стану
(Кя)
1,0
0,7
0,3

3.10. Коефіцієнт зонального розподілу міста Корюківка визначається з урахуванням
містобудівної цінності ділянки території відповідно до Додатку 3.
Додаток 3
Коефіцієнт зонального розподілу
Перелік вулиць, проспектів, площ, бульварів тощо
Центральна частина міста
Вулиці наближені до центра
Інші вулиці міста

Зона
І
ІІ
ІІІ

Коефіцієнт
(Кз)
1,3
1,3
1,3

3.11. У разі встановлення комісією необхідності пересадження дерев або кущів сума їх
відновної вартості складається з вартості робіт з пересадження рослини та догляду за нею на період
приживлення протягом двох років.
4. ВИЗНАЧЕННЯ ВІДНОВНОЇ ВАРТОСТІ ГАЗОНІВ
4.1. Відновна вартість газонів розраховується із врахуванням вимог державних стандартів,
норм і правил та застосуванням коефіцієнтів функціональної належності, якісного стану та зонального
розподілу території населеного пункту за формулою:
Вв = Вств х Кф х Кя х Кз,
де:

Вв - відновна вартість газонів;
Вств - вартість створення газонів;
Кф - коефіцієнт функціональної належності;
Кя - коефіцієнт якісного стану;
Кз - коефіцієнт зонального розподілу території населеного пункту.

4.2. Коефіцієнт функціональної належності газонів визначається відповідно до додатка 4 до
цього Положення.
Додаток 4
Коефіцієнт функціональної належності газонів
Коефіцієнт
функціональної
Функціональна належність газонів
належності газонів
(Кф)
Партерні газони
1,25
Газони
звичайні
(садово-паркові
та
1,00
спеціального призначення)
Лугові газони
0,50
4.3. Коефіцієнт якісного стану газонів визначається відповідно до додатка 2 до цього
Положення.
4.4. Якісний стан газонів визначають за такими ознаками:
добрий - поверхня добре спланована, трава густа, однорідна, рівномірна, регулярно
підстригається, колір інтенсивно зелений, бур'янів і моху немає;
задовільний - поверхня газону зі значними нерівностями, травостій нерівний, багато бур'янів,
підстригається нерегулярно колір зелений, витоптаних місць немає;
незадовільний - травостій рідкий, неоднорідний, різнобарвний, переважно жовтого відтінку,
багато широколистих бур'янів, моху та витоптаних місць.
5. ВИЗНАЧЕННЯ ВІДНОВНОЇ ВАРТОСТІ КВІТНИКІВ
5.1. Відновна вартість квітників розраховується із врахуванням вимог державних стандартів,
норм і правил та застосуванням коефіцієнтів якісного стану та зонального розподілу території
населеного пункту за формулою:
Вв = Вств х Кя х Кз,
де:

Вв - відновна вартість квітників;
Вств - вартість створення квітників;

Кя - коефіцієнт якісного стану квітників;
Кз - коефіцієнт зонального розподілу території населеного пункту.
Розрахунок відновної вартості квітників приведений в додатку 5 до Положення.
5.2. Коефіцієнт якісного стану квітників визначається відповідно до додатка 1 до цього
Порядку.
5.3. Якісний стан квітників з багаторічних рослин визначають за такими ознаками:
добрий - поверхня старанно вирівняна, ґрунт удобрений, рослини добре розвинені, однакові за
якістю, бур'янів немає, догляд регулярний;
задовільний - поверхня погано вирівняна, мало внесено добрив у ґрунт, рослини нормально
розвинені, є бур'яни, догляд за квітниками і ремонт нерегулярні;
незадовільний - поверхня має значні нерівності, добрива не внесені, рослини слаборозвинені,
багато бур'янів, сухого листя.
6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Головним управлінням Державного казначейства України, Мінекономіки і
Держкомстатом України спільним наказом від 02.12.97 р. № 124/136/71 затверджена Інструкція з
обліку основних засобів бюджетних установ, якою визначено, що щорічна індексація балансової
вартості груп основних засобів проводиться згідно з індексом інфляції року та відповідно до порядку,
передбаченого пунктом 8.3.3 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств", виходячи з
якого платники податку всіх форм власності мають право застосовувати щорічну індексацію
балансової вартості груп основних фондів, в тому числі зелених насаджень, та нематеріальних активів
на коефіцієнт індексації, який визначається за формулою:
Кі = [1(а-1) - 10] : 100,
де

1(а-1) - індекс інфляції року за результатами якого проводиться індексація.
Якщо значення Кі не перевищує одиниці, індексація не провадиться.

6.2. Остаточна відновлювальна (балансова) вартість зелених насаджень, визначається
множенням відновлювальної вартості одиниці виміру насаджень (таблиці 1-9 Додатку 6) на кількість
(площу) та на коефіцієнти, що враховують віковий стан зелених насаджень, породу дерев,
функціональну належність, зону розташування згідно з додатком 3.
6.3. Сухостійні та аварійні дерева оцінці не підлягають і зносяться без сплати балансової
вартості на підставі актів обстеження їх стану міською комісією з оцінки стану зелених насаджень,
погоджених в установленому порядку із територіальними органами центрального органу виконавчої
влади у сфері охорони навколишнього природного середовища.
6.4. Документ на оплату відновлювальної вартості виписує і передає заявнику постійно діючої
комісії по обстеженню зелених насаджень Корюківської міської ради після прийняття рішення про
надання дозволу на знесення, пересадку зелених насаджень. Підставою для нарахування
відновлювальної вартості є погоджений виконавчим комітетом Корюківської міської ради акт
постійно діючої комісії по обстеженню зелених насаджень.

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять друга сесія шостого скликання)
11 лютого 2014 року
м. Корюківка
Про заяву Корюківської міської ради
щодо суспільно-політичної ситуації в Україні
Відповідно до ст. 25 та 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Схвалити текст заяви депутатів Корюківської міської ради, що
додається.
2. Направити заяву депутатів Корюківської міської ради до Президента
України, Голови Верховної Ради України та голів депутатських фракції
Верховної Ради України.
3. Оприлюднити заяву на офіційному веб-порталі Корюківської міської
ради та в районні газеті "Маяк".
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської
ради Малиша Л.В.
Міський голова

І.В.Матюха

Заява Корюківської міської ради
щодо суспільно-політичної ситуації в Україні
Ми, депутати Корюківської міської ради, глибоко обурені застосуванням
грубої фізичної сили до учасників мирних акцій протесту, які відбуваються в
Україні з 30 листопада 2013 року і до сьогоднішнього дня. В умовах жорсткого
політичного протистояння пролилася кров у центрі столиці України, вже є
загиблі, багато поранених і зниклих наших громадян.
У цих умовах ми, депутати Корюківської міської ради, засуджуємо
застосування сили, яка не вирішує питання, що підіймаються, а лише підвищує
градус протистояння в суспільстві та закликаємо всі сторони конфлікту до
стриманості, пошуку шляхів мирного врегулювання глибокої політичної кризи.
Звертаємося до Президента України зупинити насилля між протиборчими
сторонами, зобов’язати працівників правоохоронних органів діяти виключно в
межах правового поля.
Закликаємо до звільнення заарештованих, затриманих активістів та
учасників протестних акцій.
Звертаємося до Верховної Ради України повернутися до Конституції
України 2004 року, провести судову реформу та впровадити інститут
виборності суддів.
Звертаємось до усіх працівників правоохоронних органів, внутрішніх
військ та Збройних сил України діяти відповідно до присяги народові України.
Закликаємо всі політичні сили України, громадських діячів та громадян
не порушувати Конституцію України, не піддаватися на провокації, які
ставлять під загрозу цілісність, суверенітет і незалежність нашої держави.
Просимо виявити витримку, зваженість і мудрість в ім’я незалежності України,
демократичного шляху її розвитку, дотримання прав і свобод людей.
Єдність нашої держави, гідне життя наших громадян варті того, щоб за це
боротися в рамках законності та порядку.
Ухвалено на пленарному засіданні
22 сесії Корюківської міської ради
6 скликання 11 лютого 2014 року

