УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
( четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про внесення змін до Регламенту
Корюківської міської ради VII скликання
Керуючись пунктом 1 частини
місцеве самоврядування в Україні",

1

статті 26, Закону України "Про

міська рада в и р і ш и л а :
I. Внести зміни до Регламенту Корюківської міської ради сьомого
скликання, затвердженого рішенням другої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 12 січня 2017 року:
1. Третій абзац статті 18 викласти у новій редакції, а саме:
«На засіданнях ради можуть бути присутні громадяни на визначених
для них місцях.»
2. В статті 39 слова «коректорська правка, яка не змінює змісту рішень»
замінити словами «техніко-юридичні правки, які не змінюють змісту рішень.»
II. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку,
надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та
регламенту .
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м.Корюківка
Про звіт про виконання
міського бюджету за 2016 рік
Керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу
України,
міська рада в и р і ш и л а:
Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2016 рік :
- по доходах у сумі 24968,0 тис.грн., в тому числі по доходах
загального фонду міського бюджету у сумі 23506,2 тис.грн. та спеціального
фонду міського бюджету у сумі 1461,8 тис.грн;
- по видатках у сумі 23427,5 тис.грн., у тому числі по видатках
загального фонду міського бюджету у сумі 15078,0 тис.грн. та спеціального
фонду міського бюджету у сумі 8349,5тис.грн.;
- по кредитуванню загального фонду в сумі 20,0 тис.грн.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

Додаток 1
до рішення четвертої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від "22 " лютого 2017 року "Про звіт
про виконання міського бюджету за 2016 рік"

Виконання міського бюджету за 2016 рік
Код

Назва

тис. грн

План на рік

% до річних
призначень

Виконано

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
10000000 Податкові надходження
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

13760,9

14473,2

11020000 Податок на прибуток підприємств

15,1
0
15,1

15,2
0
15,2

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

41,0

42,6

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

41,00

42,6

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги

4878,0

5046,2

14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних тов.
18000000 Місцеві податки

4878
8826,8
4576,9
3,4
4246,5

5046,2
9369,2
4845,8
3,5
4519,9

281,1

418,5

106,1
105,9
102,9
106,4
148,9

3,1

4,6

148,4

3,1
0,0
258,0
56,0

3,2
1,4
373,9
111,6

103,2

105,0
97,0
20,0
20,0
0,0

187,2
75,1
40,0
40
0,3

0,0

0,3

14042,0
8665,5

14892,0
8614,2

106,1
99,4

8665,5
8665,5

8614,2
8614,2

99,4
99,4

2700,0
5631,5

2660,0
5624,6

98,5
99,9

334,0

329,6

98,7

22707,5

23506,2

103,5

100,0

134,3

134,3

100,0

134,3

134,3

1092,0

1182,6

108,3

470,0
622,0
0,0
0,0
0,7

492,2
690,4
144,3
144,3
0,6

104,7
111,0

1192,7

1461,8

122,6

23900,2

24968,0

104,5

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб

18010000 Податок на майно
18030000 Туристичний збір
18050000 Єдиний податок
20000000 Неподаткові надходження
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх
об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції
(частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна
21010000 власність
21080000 Інші надходження

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної діяльності
22010000 Плата за надання адміністративних послуг
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим
22080000 державним майном
22090000 Державне мито
24000000 Iншi неподаткові надходження
24060000 Інші надходження
30000000 Доходи від операцій з капіталом
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного
територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і
31010200 грошові кошти, власники яких невідомі

Разом власних доходів

40000000 Офіційні трансферти
41000000 Від органів державного управління
41030000 Субвенції
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально41034500 економічного розвитку окремих територій
41035000 Інші субвенції

105,2
100,7
100,7
103,9
103,9
103,4
103,4

144,9
199,3
178,3
77,4
В/100
В/100

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів

41037000 місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

Разом доходів по загальному фонду
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
10000000 Податкові надходження
19000000 Інші податки і збори
20000000 Неподаткові надходження
24000000 Інші неподаткові надходження
25000000 Власні надходження бюджетних установ
30000000 Доходи від операцій з капіталом
33010100 Кошти від продажу землі

50000000 Цільові фонди

Всього доходів по спеціальному фонду

ВСЬОГО ДОХОДІВ

85,7

Назва

Код

Бю джет на 2016 рік (із
внесеними змінами)

% до річних
призначень

Виконано

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
010000 1. Державне управління
070000 7.Освіта
090000 9.Соцзахист і соцзабезпечення

090412

Інші видат ки по соціальному захист у населення

091209

Фінансова підт римка г ромадських орг анізацій інвалідів і вет еранів

100000 10.Житлово - комунальне господарство

2169,5
5759,0
372,5

1976,7
5747,2
181,8

91,1
99,8
48,8

351,5

160,8

45,7

21,0

21,0

100,0

5322,0

4471,4

84,0

100203

Благ оуст рій міст , сіл, селищ

4183,0

3389,4

81,0

100302

Комбінат и комунальних підприємст в, районні виробничі об’єднання
т а інші підприємст ва, уст анови, орг анізації жит лово - комунальног о
г осподарст ва

1139,0

1082,0

130000 13.Фізична культура і спорт
16.Сільське і лісове господарство, рибне господарство та
160000 мисливство

178
40,5

143,1
35,3

95,0
80,4
87,2

100,0

35,6

35,6

17.Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікація та
170000 інформатика

120,0

116,3

96,9

250000 25.Видатки не віднесені до основних груп

524,0

432,2

82,5

334,0
190,0

329,6
102,6

54,0

14585,5

13139,6

90,1

50,0
1947,0

50,0
1888,4

100,0
97,0

16582,5

15078,0

90,9

20,0
9471,9

20,0
8349,5

100,0
88,2

803,9
8668,0

746,2
7603,3

92,8
87,7

100,0

29,3

29,3

15,7

1,2

7,6

26054,4

23427,5

89,9

110000 11.Культура і мистецтво

250203
250404
900201

Проведення виборів депут ат ів місцевих рад т а сільських, селищних,
міських г олів
Інші видат ки
Разом по загальному фонду

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
250344 прогам соціально - економічного та культурного розвитку регіонів
250380 інші субвенції
900203

Всього видатків загальному фонду (з урахуванням трансфертів)
КРЕДИТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

900204

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
Видатки за рахунок власних надходжень бю джетних установ

Бю джет розвитку
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного
240604 середовища
Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого
240900 самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

ВСЬОГО ВИДАТКІВ
Секрет ар міської ради

С.О.Олійник

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м.Корюківка
Про нову редакцію рішення
Корюківської міської ради
від 12.01.2017 року
«Про міський бюджет на 2017 рік»
З метою приведення форми рішення міської ради від 12 січня 2017 року
«Про міський бюджет на 2017 рік» у відповідність до вимог чинного
законодавства та керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
Викласти рішення Корюківської міської ради від 12 січня 2017 року «Про
міський бюджет на 2017 рік» в новій редакції, а саме:
«1. Визначити на 2017 рік :
- доходи міського бюджету у сумі 89703,6 тис.грн., в тому числі доходи
загального
фонду міського бюджету
88929,3 тис.грн., доходи
спеціального фонду міського бюджету 774,3 тис.грн. згідно з додатком
№1 цього рішення;
- видатки міського бюджету у сумі 89678,6 тис.грн., в тому числі видатки
загального фонду
міського бюджету 85333,83 тис.грн., видатки
спеціального фонду міського бюджету
4344,77 тис.грн. згідно з
додатком № 3 до цього рішення;
-

надання кредитів з міського бюджету у сумі 25,0 тис. грн. у тому числі
надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 25,0 тис. грн.
згідно з додатком №4 цього рішення;

- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 3570,47 тис. грн.
згідно з додатком № 2 до цього рішення ;
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 3570,47 тис. грн.
згідно з додатком №2 до цього рішення.
2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського
бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними
програмами. В тому числі по загальному фонду 85333,8тис.грн. та
спеціальному 4344,8 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.
3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету
у сумі 10,0 тис.грн.
4.Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до
цього рішення.
5.Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено
за рахунок коштів бюджету розвитку,згідно із додатком №6 до цього рішення.
6.Затвердити на 2017 рік резервний фонд міського
100,0 тис. грн.

бюджету в сумі

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського
бюджету на 2017 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
місцевих (регіональних) програм у сумі 12309,2 тис. грн. згідно з додатком № 7
до цього рішення.
9.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право
головному розпоряднику коштів міського бюджету 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.

10.Відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України надати право
головному розпоряднику коштів міського бюджету отримувати позики на
покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та
бюджетом розвитку міського бюджету, у фінансових установах на строк до
трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду.
11.Розпорядникам коштів міського бюджету 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.Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік :
до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного
кодексу України;
джерела формування у частині фінансування визначені у частині 1 статті
72 та частині 1 статті 73 Бюджетного кодексу України;
джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені
статтею 64 Бюджетного кодексу України.
13.Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського
бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691
та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України.
14.Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського
бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначенні у
частині 2 статті 72 та части ні 1 статті 73 Бюджетного кодексу України.
15.Дозволити головним розпорядникам, 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 .
16.В міжсесійний період надати право виконавчому комітету Корюківської
міської ради за погодженням з постійної комісії з питань власності, бюджету,
соціально-економічного та культурного розвитку міста з послідуючим
затвердження на сесії міської ради:
1) виділення додаткових коштів головним розпорядникам коштів міського
бюджету та додаткових т трансфертів місцевим бюджетам;
2) проводити перерозподіл видатків за загальним та спеціальним фондом у
межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника
бюджетних коштів з наступним затвердженням на сесії міської ради;

3) приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів
трансфертів з інших бюджетів у період між сесіями Корюківської міської ради
з наступним внесенням змін до рішення «Про міський бюджет на 2017 рік»;
4) вносити зміни до переліку та обсягів місцевих (регіональних) програм,
які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету;
5) проводити перерозподіл за об’єктами будівництва (реконструкції) з
наступним внесенням змін до рішення «Про міський бюджет на 2017 рік».
6) здійснювати розподіл використання коштів, що надійшли за
договорами внесків на розвиток інфраструктури громади з подальшим
затвердженням на сесії міської ради.
17. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною».
18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

Додаток 1

до рішення четвертої сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 22.02.2017 року "Про нову редакцію рішення
Корюківської міської ради 12.01.2017 року "Про міський
бюджет на 2017 рік"

Доходи міського бюджету на 2017 рік
Спеціальний фонд
Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний
фонд

Всього

в т.ч.бюджет
розвитку

10000000

Податкові надходження

48632500

48532500

100000

0

11000000

Податки на доходи,податки на пррибуток,податки на
збільшення ринкової вартості

30836500

30836500

0

0

11010000

Податок на доходи з фізичних осіб

30826500

30826500

11020000

Податок на прибуток підприємств

10000

10000

0

0

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ
комунальної власності

10000

10000

Рентна плата та плата за використання інших
природних ресурсів

700000

700000

0

0

700000

700000

5110000

5110000

0

0

5110000

5110000

11886000

11886000

0

0

7023000

7023000

0

0

30000

30000

100000

0

11020200

13000000
13010200

14000000
14040000

18000000
18010000
18010100

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів
Внутрішні податки на товари та послуги
Акцизний податок з реалізації суб’єктами госп. роздр. торг.
підакцизних товарів
Місцеві податки
Податок на майно
Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. діл. з юр.ос.
(житлової нерухомості)

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. діл. з фіз. ос.
(житлової нерухомості)

8000

8000

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. діл. з фіз. ос.
(нежитлової нерухомості)

0

0

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. діл. з юр. ос.
(нежитлової нерухомості)

392000

392000

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

1490000

1490000

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

4310000

4310000

18010700

178000

178000

18010900

Земельний податок з фізичних осіб
Орендна плата з фізичних осіб

565000

565000

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

0

0

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

50000

50000

18030000

Туристичний збір

13000

13000

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними особами

0

0

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

13000

13000

18050000

Єдиний податок

4850000

4850000

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

355000

355000

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

4460000

4460000

18050500

Єдиний податок з с/г товаровиробників

35000

35000

0

19000000

Інші податки та збори

100000

19010000

Екологічний податок

100000

100000

67000

67000

2000

2000

19010101
19010201

Надходження від викидів забр. речовин в атмосферне повітря
стац. джер. забруднення
Надходження від скидів забр. речовин безпосередньо у водні
об'єкти

19010301

Надходження від розміщення відходів у спец. відведених для
цього місцях чи на об'єктах

Неподаткові надходження

20000000

31000

31000

987800

314000

673800

0

Доходи від власності та підприємницької діяльності

4000

4000

0

0

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств

3000

3000

21081100

Адміністративні штрафи

1000

1000

Адміністративні збори та платежі,доходи від
некомерційної господарської діяльності

277000

277000

0

0

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

100000

100000

0

0

221012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

100000

100000

22080000

Надходження від орендної плати за корист. цілісними
майновими комплексами та іншим державним майном

150000

150000

0

0

22080400

Надходження від орендної плати за корист. ціл. майн.компл. та
ін.майном, що перебуває в комунальній власності

150000

150000

22090000

Державне мито

27000

27000

22000

22000

5000

5000

33000

33000

0

0

33000

33000

21000000

22000000

22090100

22090400

24000000

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та
оформлення документів, у т.ч. за оформ.док. на спадщину і
дарування
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням
паспортів
Інші неподаткові надходження

25000000

Інші надходження
Власні надходження бюдж. установ

673800

673800

25010000

Плата за послуги, що надаються бюдж. установами

521800

521800

25010100

Плата за послуги, що надаються бюдж. установами згідно з
функ.повноважень

521800

521800

25020000

Інші джерела власних надходжень бюдж. установ

152000

152000

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними
установами

152000

152000

24060300

40000000

Офіційні трансферти

40082800

40082800

41000000

Від органів державного управління

40082800

40082800

0

0

0

41020201

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони
здоров'я

6538800

6538800

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевому бюджету

20002200

20002200

41034200

Медична субвенція з державного бюджету місцевому бюджету

13541800

13541800

Цільові фонди

500

0

500

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

500

0

500

89703600

88929300

774300

50000000
50110000

Секретар міської ради

С.О.Олійник

0

Додаток 2

до рішення четвертої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 22.02.2017 року "Про нову
редакцію рішення Корюківської міської ради
12.01.2017 року "Про міський бюджет на 2017 рік"

ФІНАНСУВАННЯ

КОД

МІСЬКОГО

БЮДЖЕТУ

Назва

НА

Спеціальний фонд

Разом

Загальний
фонд

Разом

3
0
0

4
-3570470
-3570470

5
3570470
3570470

0

-3570470

3570470

3570470

0

-3570470

3570470

3570470

2
1
600000 Фінансування за активними операціями
602000 Зміна обсягів бюджетних коштів
Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
602400 розвитку(спеціального фонду)
Всього за типом боргового зобов"язання
Секретар міської ради

2017 РІК

С.О.Олійник

у т.ч.бюджет
розвитку
6
3570470
3570470

грн.

Додаток 3
до рішення четвертої сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від 22.02.2017 року "Про
нову редакцію рішення Корюківської міської ради
12.01.2017 року "Про міський бюджет на 2017 рік"

Видатки Корюківського міського бюджету на 2017 рік
Загальний фонд
Код програмної
класифікації
видатків та
Код КПКВКМБ
кредитування
/ ТКАКБМС
місцевих
бюджетів

1

2

Спеціаль ний фонд

з них
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної
програми або напрямку видатків згідно з
типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС
3

4

Всього

видатки
споживання

5

6

(грн.)

з

оплата праці

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

всього

видатки
споживання

7

8

9

10

11

них

з них

оплата
праці

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

12

13

14

Всього
бюджет
розвитку

15

16

12
0100000

Корюківська міська рада (апарат)

56365940

53449940

30922330

5935090

2916000

4344770

774300

0

0

3570470

3570470

60710710

0110000

Корюківська міська рада (апарат)

56365940

53449940

30922330

5935090

2916000

4344770

774300

0

0

3570470

3570470

60710710

6692900

6692900

4895700

148000

0

130000

0

0

0

130000

130000

6822900

6692900
39191250

6692900
39191250

4895700
25217130

148000
5311050

0

130000
798800

673800

0

130000
125000

130000
125000

6822900
39990050

125000

125000

10038210

Х

0100

Х

0110170
Х

0170
1000

0111
Х

0111010

1010

0910

1011020

1020

0921

Державне управління
Організаційне, інформативно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад та їх виконавчих комітетів

Освіта

0

Дошкільна
освіта середньої освіти
Надання загальної
загальноосвітніми навчальними
закладами (в т.ч. школою-дитячим
садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами

9251210

9251210

5073770

1650010

787000

662000

29940040

29940040

20143360

3661040

11800

11800

в тому числі за рахунок освітньої
субвенції

20002200

20002200

16395250

Соціальний захист та соціальне
забезпечення

171000

171000

171000

3200

Соціальний захист ветеранів війни та
праці

40000

40000

40000

0113202

3202

1030

Надання фінансової підтримки громадським
організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність
яких має соціальну спрямованість

40000

40000

40000

0113400

3400

131000

131000

131000

0113401

3401

1090

Інші видатки на соц.захист населення
Надання матеріальної допомоги
окремим категоріям населення

81000

81000

81000

Х
0113200

3000

Х

29951840

20002200

0113402
Х

0114030

3402
4000

4030

1090
Х

0822

Надання фінансової підтримки учасникам
антитерористичної операції та членів їх сімеймешканців громади

Культура і мистецтво

50000
1133990

50000
1133990

Філармонії,музичні колективи і ансамблі
та інші мистецькі заклади та заходи

328000

328000

617500

21040

0

0

0

0

0

0

0

50000
1133990

328000

0114090
Х

4090
5000

0115050

5050

Палаци і будинки культури, клуби та
інші заклади клубного типу
Фізична культура і спорт
Підтримка фізкультурно - спортивного
руху

0115051

5051

0810

Фінансова підтримка регіональних
всеукраїнських організацій фізкультурно спортивної спрямованості для проведення
навчально - тренувальної та спортивної
роботи

Х

6000

Х

0116060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

5573000

2796000

0828
Х

Житлово - комунальне господарство

0116130

6130

0620

Забезпечення функціонування
комбінатів комунальних підприємств,
районних виробничих об'єднань та інших
підприємств, установ та організацій
житлово-комунального господарства

Х

6300

Х

Будівництво

0116310
0116430
Х
0116610

6310
6430

6600
6610

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного
розвитку території

0443

Розробка схем та проектних рішень
масового застосування

Х
0451

Х

7000

Х

0117010

7010

0320

84400

84400

84400

84400

8369000

5573000

0

120000

Правоохоронна діяльність та
забезпечення безпеки держави

617500

0

21040

455000

5573000

805990
84400

2796000

0

0

0

0

0

0

8369000

455000

5573000

2796000

0

0

0

0

0

0

0

120000

2796000

3315470

3315470

3315470

3315470

2865470

2865470

2865470

2865470

450000

450000

450000

450000

0

0

120000

0

0

0

0

0

0

0

120000
234400

192000

234400

234400

192000

100000

100000

0

100000

100000

100000

27000

27000

27000

Видатки, не віднесені до основних груп

242000

242000

100000
142000

100000
142000

Місцева пожежна охорона
Сільське і лісове господарство, рибне
господарство та мисливство

7310

0421

Проведення заходів із землеустрою
Інші заходи, пов'язані з економічною
діяльністю

0117500

7500

0411

Х

8000

Х

0118010
0118600
Х

8010
8600
9100

0133
0133
Х

Резервний фонд
Інші видатки
Цільові фонди

0540

Інша діяльність у сфері охорони
навколишнього природного середовища

0133

Цільові фонди, утворені Верховною
Радою Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування і
місцевими органами виконавчої влади

0

0

0

120000

234400

0117310

9180

84400

Регулювання цін на послуги місцевого
автотранспорту

Х

0119180

84400

120000

7300

9140

805990
84400

Транспорт, дорожнє господарство,
телекомунікації та інформатика

Х

0119140

805990
84400

0

0

0

0

0

0

234400
234400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100000

0

242000

0

100000
142000
100500

100500

100500

100000

100000

100000

500

500

500

0118120
0118390

0118680
0118800

8120
8390

8680
8800

0180

Разом видатків
Міжбюджетні трансферти
Реверсна дотація

56365940
28967890
256500

53449940
28967890
256500

0180

Медична субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам

13541800

13541800

13541800

262000
14907590
85333830

262000
14907590
82417830

262000
14907590
89678600

0180
0180

Додаткова дотація з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення переданих з
державного бюджету видатків з утримання
закладів освіти та охорони здоров'я

Інші субвенції
Всього видатків

Секретар міскої ради

30922330
0

30922330

5935090
0

5935090

2916000
0

2916000

С.О.Олійник

4344770
0

0
4344770

774300
0

774300

0
0

0

0
0

0

3570470
0

3570470

3570470
0

3570470

60710710
28967890
256500

Додаток 4
до рішення четвертої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 22.02.2017 року "Про нову
редакцію рішення Корюківської міської ради
12.01.2017 року "Про міський бюджет на 2017 рік"

Повернення кредитів до міського бюджету та розподіл надання кредитів з міського бюджету в 2017 році

грн

Надання кредитів

Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих бюджетів

Код КПКВКМБ
ТКВКБМС

/

Код ФКВКБ

Найменування головного
розпорядника, відповідального
виконавця бюджетної програми
або напрямку видатків згідно з Загальний
фонд
типовою відомчою / ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Спеціальний фонд
Разом

Всього

0100000

Корюківська міська рада
(апарат)

0118100

8100

Надання та повернення
пільгового довгострокового
кредиту на будівництво
(реконструкцію) та придбання
житла

8106

Надання державного
пільгового кредиту
індивідуальним сільським
забудовникам

0118106

1060

Всього
Секретар міської ради

Кредитування -всього

Повернення кредитів

У т.ч.
бюджет
розвитку

Загальний
фонд

Спеціальний фонд
Разом

Всього

Загальний
фонд

У т.ч.
бюджет
розвитку

Спеціальний фонд
Разом

Всього

У т.ч.
бюджет
розвитку

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000
С.О.Олійник

25000

Додаток 5

до рішення четвертої сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від 22.02.2017 року "Про
нову редакцію рішення Корюківської міської ради
12.01.2017 року "Про міський бюджет на 2017 рік"

Міжбюджетні трансферти з міського бюджету на 2017 рік
Дотації

Назва бюджету
адміністративнотериторіальної одиниці

Державний бюджет
Районний бюджет
Сільський бюджет
Олександрівської с/р
ВСЬОГО:

Секретар міської ради

Субвенції

Реверсна дотація

Додаткова дотація з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення переданих з
державного бюджету
видатків з утримання
закладів освіти та охорони
здоров'я

Медична субвенція

Інші субвенції

0118120

0118680

0118390

0118800

256500

256500
262000

256500

РАЗОМ

262000

13541800

13541800

14894090

28697890

13500

13500

14907590

28967890

С.О.Олійник

Додаток
6
д р
р
р
р д
сьомого скликання від 22.02.2017 року "Про нову
редакцію рішення Корюківської міської ради 12.01.2017
року "Про міський бюджет на 2017 рік"

Перелік об"єктів,які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету розвитку
по Корюківській міській раді у 2017 році
(грн.)
Код програмної
класифікації
Код КПКВКМБ /
видатків та
ТКВКБМС
кредитування
місцевих бюджетів

Код ФКВКБ

1

Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напрямку видатків з типовою відомчою / ТПКВКМБ /
Назва обєктів відповідно до проектно-кошторисної документації тощо
ТКВКБМС коштів згідно з типовою
відомчою\тимчасовою класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету

2

3

4

010000

Корюківська міська рада (апарат)

0111070

1070

0111

0111010

1010

0910

0116310

6310

0490

Організаційне, інформативноаналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради,
районної ради, районної у місті ради (у
разі її створення), міської, селищної,
сільської рад та їх виконавчих
комітетів
Капітальні видатки
Дошкільна освіта
Капітальні видатки
Реалізація заходів щодо
інвестиційного розвитку території
Реконструкція сичтеми гарячого водопостачання (Д/с
№1)
Реалізація заходів щодо
інвестиційного розвитку території
Виготовлення ПКД та будівництво вуличного водогону

0116310

6310

0490

0116310
0116310

6310
6310

0490
0490

Реалізація заходів щодо
інвестиційного розвитку території
Реалізація заходів щодо
інвестиційного розвитку території

по вул.Молодіжній м.Корюківки
Реконструкція дороги по вул.Червонохутірській
м.Корюківки

Відсоток
завершеності
будівництва
об"єктів на
майбутні роки

Загальний обсяг
фінансування
будівництва

5

6

Всього
видатків на
завершення
будівництва
об"єктів на
майбутня
роки

4

Разом видатків на поточний рік

8

130000
125000

91430

980000
500000

Капітальний ремонт пішохідних доріжок по Алеї
пам'яті м.Корюківки

700000

ПКД Реконструкція приміщення ДНЗ №4 "Веселка"

103220

Будівництво артезіанської свердловини для питного
водопостачання з використанням енергоощадного
обладнання в с.Сядрине

431580

Реалізація заходів щодо
інвестиційного розвитку території
0116310

6310

0490

Реалізація заходів щодо
інвестиційного розвитку території
0116310

6310

0490

Реалізація заходів щодо
інвестиційного розвитку території
0116310

0116430

6310

6430

0490

0443

Розробка схем та проектних рішень
масового застосування

Реконструкція каналізаційної насосної станції в
с.Наумівка
Розроблення генплану міста

450000
3570470

Всього бюджет розвитку:
Секретар міської ради

59240

С.О.Олійник

Додаток 7
до рішення четвертої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 22.02.2017 року "Про нову редакцію
рішення Корюківської міської ради 12.01.2017 року "Про
міський бюджет на 2017 рік"

Перелік місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2017 році
Код програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів

Код КПКВКМБ /
ТКВКБМС

1

2

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця
бюджетної програми або напрямку видатків з типовою відомчою / ТПКВКМБ
/ ТКВКБМС коштів згідно з типовою відомчою\тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої (регіональної)
програми

3

4

5

Загальний фонд
6

(грн.)

Спеціальний
фонд

Всього

7

8

Корюківська міська рада (апарат)

0100000

0113200

0113202

3202

0113400

3400

0113401

Соціальний захист ветеранів війни та праці
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких
має соціальну спрямованість

3200

3401

1030

Інші видатки на соц.захист населення
Інші видатки на соціальний захист населення

1090
Інші видатки на соціальний захист населення

0113402

3402

1090
Благоустрій міст, сіл, селищ

0116060

6060

6060

0620
Благоустрій міст, сіл, селищ

0116060

6060

0620
Благоустрій міст, сіл, селищ

0116060

6060

0620
Благоустрій міст, сіл, селищ

0116060

6060

0620
Благоустрій міст, сіл, селищ

0116060

0116130

0116310

0116430

0117310

6060

6130

6310

6430

7310

0620

0117500
0118100

0118106

6610
7010

7500

0620

40000

131000

131000

81000

81000

50000

50000

30000

30000

100000

100000

5243000

5243000

Програма раціонального
використання та охорони водних
ресурсів

150000

150000

"Програма забезпечення пожежної
безпеки на території Корюківської
міської ради на 2016-2017 роки"

40000

40000

10000

10000

2796000

2796000

«Соціальний захист окремих
категорій населення на 2017 рік»
"Підтримка учасників
антитерористичної операції та
членів їх сімей-мешканців громади
«Соціальний захист окремих
категорій населення на 2017 рік»

«Розвиток житлово-комунального
господарства та благоустрій населених
пунктів Корюківської міської ради» на
2017рік

Міська програма запобігання
бездомного утримання та
розмноження бродячих собак на
території Корюківської міської ради
на 2016-2017 роки

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території

«Розвиток житлово-комунального
господарства та благоустрій населених
пунктів Корюківської міської ради» на
2017рік

Розробка схем і проектних рішень масового
застосування

"Створення чи коригування
містобудівної документації та
регулювання земельних відносин на
2017рік

Проведення заходів із землеустрою

"Створення чи коригування
містобудівної документації та
регулювання земельних відносин на
2017 рік

0443

0421

0451
0320

"Організація та проведення
громадських робіт для населення
громади"

«Розвиток житлово-комунального
господарства та благоустрій населених
пунктів Корюківської міської ради» на
2017рік

0490

Місцева пожежна охорона
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

0411

«Розвиток житлово-комунального
господарства та благоустрій населених
пунктів Корюківської міської ради» на
2017рік
Програма забезпечення
малочисельних та віддалених сіл
громади товарами першої
необхідності та хлібом на 2017 рік

2670820

2670820

450000

450000

100000

100000

120000

120000

234400

234400

27000

27000

25000

25000

5200

5200

136800

136800

Надання та повернення пільгового довгострокового
кредиту на будівництво (реконструкцію) та
придбання житла

8100

8106

40000

Забезпечення функціонування комбінатів
комунальних підприємств, районних виробничих
об'єднань та інших підприємств, установ та
організацій житлово-комунального господарства

Регулювання цін на послуги місцевого
автотранспорту
0116610
0117010

«Фінансова підтримка громадських
організацій, ветеранів, учасників
війни та інших категорій
населення»на 2017 рік

0620
Благоустрій міст, сіл, селищ

0116060

40000

1060

Надання державного пільгового кредиту
індивідуальним сільським забудовникам

Програма підтримки індивідуального
житлового будівництва "Власний
дім"на 2016-2020 роки на території
Корюківської міської ради

Інші видатки
0118600

0118601

0118602

8600

8601

8602

0133
Інші видатки

"Членські внески" на 2017 рік

Інші видатки

"Створення чи коригування
містобудівної документації та
регулювання земельних відносин на
2017 рік

0133

0133
РАЗОМ

Секретар міської ради

9188400

С.О.Олійник

3120820

12309220

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м.Корюківка
«Про внесення змін до рішення другої
позачергової сесії Корюківської міської ради
від 12.01.2017 року «Про міський бюджет на 2017 рік»
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
Внести зміни до рішення Корюківської міської ради від 12 січня
2017 року «Про міський бюджет на 2017 рік», а саме:
1. Пункти 1, 2, 8 викласти в новій редакції:
«1. Визначити на 2017 рік :
- доходи міського бюджету у сумі 90351,6 тис. грн., в тому числі доходи
загального
фонду міського бюджету 88929,3тис.грн., доходи
спеціального фонду міського бюджету 1422,3 тис. грн. згідно з додатком
№1 цього рішення;
- видатки міського бюджету у сумі 92995,6 тис. грн., в тому числі видатки
загального фонду
міського бюджету 86466,6 тис. грн., видатки
спеціального фонду міського бюджету
6529,0 тис. грн. згідно з
додатком №3 до цього рішення;
- надання кредитів з міського бюджету у сумі 25,0 тис. грн., у тому
числі надання кредитів із загального фонду міського бюджету –
25,0 тис. грн. згідно з додатком №4 цього рішення;
- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 4690,7 тис. грн.
згідно з додатком №2 до цього рішення ;

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 4690,7 тис. грн.
згідно з додатком №2 до цього рішення.»
«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
міського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за
бюджетними програмами. В тому числі по загальному фонду 86466,6 тис. грн.
та спеціальному 6529,0 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.»
«8. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію
місцевих (регіональних) програм у сумі 14646,8 тис. грн. згідно з додатком № 7
до цього рішення.»
2.Внести зміни до додатків 1, 2, 3, 5, 6, 7 виклавши їх в новій редакції. Додатки
1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку міста.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

Додаток 1

до рішення четвертої сесії міської ради сьомого скликання від
22 лютого 2017 року "Про внесення змін до рішення другої
позачергової сесії міської ради 12 січня 2017 року "Про міський
бюджет на 2017 рік"

Доходи міського бюджету на 2017 рік
Спеціальний фонд
Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний
фонд

Всього

в т.ч.бюджет
розвитку

10000000

Податкові надходження

48632500

48532500

100000

0

11000000

Податки на доходи,податки на пррибуток,податки на
збільшення ринкової вартості

30836500

30836500

0

0

11010000

Податок та збір на доходи з фізичних осіб

30826500

30826500

11020000

Податок на прибуток підприємств

10000

10000

0

0

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ
комунальної власності

10000

10000

Рентна плата та плата за використання інших
природних ресурсів

700000

700000

0

0

700000

700000

5110000

5110000

0

0

5110000

5110000

11886000

11886000

0

0

7023000

7023000

0

0

30000

30000

100000

0

11020200

13000000
13010200

14000000
14040000

18000000
18010000
18010100

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів
Внутрішні податки на товари та послуги
Акцизний податок з реалізації суб’єктами госп. роздр. торг.
підакцизних товарів
Місцеві податки
Податок на майно
Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. діл. з юр.ос.
(житлової нерухомості)

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. діл. з фіз. ос.
(житлової нерухомості)

8000

8000

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. діл. з фіз. ос.
(нежитлової нерухомості)

0

0

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. діл. з юр. ос.
(нежитлової нерухомості)

392000

392000

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

1490000

1490000

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

4310000

4310000

18010700

178000

178000

18010900

Земельний податок з фізичних осіб
Орендна плата з фізичних осіб

565000

565000

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

0

0

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

50000

50000

18030000

Туристичний збір

13000

13000

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними особами

0

0

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

13000

13000

18050000

Єдиний податок

4850000

4850000

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

355000

355000

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

4460000

4460000

18050500

Єдиний податок з с/г товаровиробників

35000

35000

0

19000000

Інші податки та збори

100000

19010000

Екологічний податок

100000

100000

67000

67000

2000

2000

19010101
19010201

Надходження від викидів забр. речовин в атмосферне повітря
стац. джер. забруднення
Надходження від скидів забр. речовин безпосередньо у водні
об'єкти

19010301

Надходження від розміщення відходів у спец. відведених для
цього місцях чи на об'єктах

Неподаткові надходження

20000000

31000

31000

1615000

314000

1301000

501000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

4000

4000

0

0

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств

3000

3000

21081100

Адміністративні штрафи

1000

1000

Адміністративні збори та платежі,доходи від
некомерційної господарської діяльності

277000

277000

0

0

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

100000

100000

0

0

221012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

100000

100000

22080000

Надходження від орендної плати за корист. цілісними
майновими комплексами та іншим державним майном

150000

150000

0

0

22080400

Надходження від орендної плати за корист. ціл. майн.компл. та
ін.майном, що перебуває в комунальній власності

150000

150000

22090000

Державне мито

27000

27000

22000

22000

5000

5000

534000

33000

501000

501000

33000

33000
501000

21000000

22000000

22090100

22090400

24000000

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та
оформлення документів, у т.ч. за оформ.док. на спадщину і
дарування
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням
паспортів
Інші неподаткові надходження

501000

501000

25000000

Інші надходження
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту
Власні надходження бюджетних установ

800000

800000

25010000

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами

648000

648000

25010100

Плата за послуги, що надаються бюдж. установами згідно з
функ.повноважень

648000

648000

25020000

Інші джерела власних надходжень бюдж. установ

152000

152000

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними
установами

152000

152000

30000000

Доходи від операцій з капіталом

20800

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

33010000

Кошти від продажу землі

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у
державній або комунальній власності, та земельних ділянок,
які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

24060300
24170000

20800

0
0

20800
20800

20800

20800

20800

20800

20800

20800

20800

40000000

Офіційні трансферти

40082800

40082800

41000000

Від органів державного управління

40082800

40082800

0

0

0

41020201

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони
здоров'я

6538800

6538800

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевому бюджету

20002200

20002200

41034200

Медична субвенція з державного бюджету місцевому бюджету

13541800

13541800

Цільові фонди

500

0

500

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

500

0

500

90351600

88929300

1422300

50000000
50110000

Секретар міської ради

20800

С.О.Олійник

521800

Додаток 2

до рішення четвертої сесії міської ради сьомого
скликання від 22 лютого 2017 року "Про внесення змін
до рішення другої позачергової сесії міської ради 12
січня 2017 року "Про міський бюджет на 2017 рік"

ФІНАНСУВАННЯ

КОД

МІСЬКОГО

БЮДЖЕТУ

Назва

2
1
600000 Фінансування за активними операціями
602000 Зміна обсягів бюджетних коштів
602100 На початок періоду
Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
602400 розвитку(спеціального фонду)
Всього за типом боргового зобов"язання
Секретар міської ради

НА

2017 РІК
Спеціальний фонд

Разом

Загальний
фонд

Разом

3
2669000
2669000

4
-2437670
-2437670

5
5106670
5106670

2669000

2253000

416000

341000

0

-4690670

4690670

4690670

2669000

-2437670

5106670

5031670

С.О.Олійник

у т.ч.бюджет
розвитку
6
5031670
5031670

грн.

Додаток 3
до рішення четвертої сесії міської ради сьомого скликання
від 22 лютого 2017 року "Про внесення змін до рішення
другої позачергової сесії міської ради 12 січня 2017 року "Про
міський бюджет на 2017 рік"

Видатки Корюківського міського бюджету на 2017 рік
Загальний фонд
Код програмної
класифікації
Код КПКВКМБ
видатків та
/ ТКАКБМС
кредитування
місцевих
бюджетів

1

2

Спеціальний фонд

з них
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної
програми або напрямку видатків згідно з
типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС
3

4

Всього

видатки
споживання

5

6

(грн.)
з

оплата праці

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

всього

видатки
споживання

7

8

9

10

11

них

з них

оплата
праці

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

12

13

14

Всього
бюджет
розвитку

15

16

12
0100000

Корюківська міська рада (апарат)

24764950

21848950

9481270

2039810

2916000

6115970

815700

0

0

5300270

5300270

30880920

0110000

Корюківська міська рада (апарат)

24764950

21848950

9481270

2039810

2916000

6115970

815700

0

0

5300270

5300270

30880920

6876200

6876200

4895700

152500

0

174000

0

0

0

174000

174000

7050200

6876200
8042450

6876200
8042450

4895700
4393570

152500
1432310

0

174000
765200

640200

0

174000
125000

174000
125000

7050200
8807650

8042450

8042450

4393570

1432310

765200

640200

125000

125000

8807650

Соціальний захист та соціальне
забезпечення

171000

171000

171000

Соціальний захист ветеранів війни та
праці

40000

40000

40000

40000

40000

40000

131000

131000

131000

81000

81000

81000

50000
33000

Х

0100

Х

0110170
Х

0170
1000

0111
Х

Державне управління
Організаційне, інформативно-аналітичне
та матеріально-технічне забезпечення
діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її
створення), міської, селищної, сільської
рад та їх виконавчих комітетів
Освіта

0111010

1010

0910

Дошкільна освіта

Х
0113200

3000
3200

0113202

3202

0113400

3400

0113401

3401

0113402
Х

0114030
Х

Х

3402
4000

4030
5000

1030

Надання фінансової підтримки
громадським організаціям інвалідів і
ветеранів, діяльність яких має
соціальну спрямованість

1090

Інші видатки на соц.захист населення
Надання матеріальної допомоги
окремим категоріям населення

1090
Х

Надання фінансової підтримки
учасникам антитерористичної операції
та членів їх сімей-мешканців громади
Культура і мистецтво

50000
33000

50000
33000

0822
Х

Філармонії,музичні колективи і ансамблі
та інші мистецькі заклади та заходи
Фізична культура і спорт

33000
84400

33000
84400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33000
84400

5050

Підтримка фізкультурно - спортивного
руху

84400

84400

84400

0115051

5051

0810

Фінансова підтримка регіональних
всеукраїнських організацій
фізкультурно - спортивної
спрямованості для проведення
навчально - тренувальної та спортивної
роботи

84400

84400

84400

Х

6000

Х

Житлово - комунальне господарство

0116060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

3311300

Забезпечення функціонування
комбінатів комунальних підприємств,
районних виробничих об'єднань та
інших підприємств, установ та
організацій житлово-комунального
господарства

2796000

0115050

0116130

6130

0620

Х

6300

Х

Будівництво

6107300

3311300

0

0

455000

3311300

0

0

0116310

6310

0490

0116430

6430

0443

Х

6600

Х
0451

Регулювання цін на послуги місцевого
автотранспорту

120000

0456

Утримання та розвиток інфраструктури
доріг

2611700

2611700

264000

264000

192000

264000

264000

192000

168000

168000

0

168000

168000

27000

27000

259900

259900

100000
159900

100000
159900

0116610
0116650

6610
6650

Х

7000

Х

0117010

7010

0320

Правоохоронна діяльність та
забезпечення безпеки держави
Місцева пожежна охорона
Сільське і лісове господарство, рибне
господарство та мисливство

Х

7300

Х

0117310

7310

0421

Проведення заходів із землеустрою

0411

Інші заходи, пов'язані з економічною
діяльністю

0117500

7500

Видатки, не віднесені до основних
груп

Х

8000

Х

0118010
0118600
Х

8010
8600
9100

0133
0133
Х

Резервний фонд
Інші видатки
Цільові фонди

0540

Інша діяльність у сфері охорони
навколишнього природного середовища

0119140

9140

2611700

1500000

455000

Реалізація заходів щодо інвестиційного
розвитку території
Розробка схем та проектних рішень
масового застосування
Транспорт, дорожнє господарство,
телекомунікації та інформатика

2731700

2796000

0

0

0

0

0

0

1500000

1500000

7607300

800000

800000

800000

4111300

2796000

700000

700000

700000

3496000

0

3480470

3480470

3480470

3480470

3030470

3030470

3030470

3030470

450000

450000

450000

450000

0

0

2746700

120000

15000

0

15000

0

0

0

0

120000

0

0

120000
15000

15000

0

0

2626700
0

0

0

0

264000
264000

0

0

20800

0

0

0

20800

20800

20800

188800

20800

20800

188800

27000

0

0

0

0

0

160500

160500

100000

100000

0

0

0

0

0

0

0

259900

0

100000
159900
160500

100000

0180

Цільові фонди, утворені Верховною
Радою Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування і
місцевими органами виконавчої влади
Разом видатків
Міжбюджетні трансферти
Реверсна дотація

24764950
23379320
256500

21848950
23379320
256500

0180

Медична субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам

13541800

13541800

13541800

262000
9319020

262000
9319020

262000
9319020

1000000

Відділ освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської ради

38322360

38322360

25388470

4409670

0

413000

139800

25000

0

273200

253200

38735360

1010000

Відділ освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської ради

38322360

38322360

25388470

4409670

0

413000

139800

25000

0

273200

253200

38735360

Освіта

34176405

34176405

22475435

4101505

0

43600

33600

0

0

10000

10000

34220005

1403760

1403760

680200

217700

31800

21800

10000

10000

1435560

3661040

11800

11800

0119180

0118120
0118390

0118680
0118800

9180

8120
8390

8680
8800

0133

0180
0180

Додаткова дотація з державного
бюджету місцевим бюджетам на
здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів
освіти та охорони здоров'я
Інші субвенції

9481270
0

2039810
0

2916000
0

60500
6115970
0

60500
815700
0

0
0

0
0

5300270
0

5300270
0

60500
30880920
23379320
256500

Х

1000

Х

1011010

1010

0910

Дошкільна освіта

0921

Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними
закладами (в т.ч. школою-дитячим
садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами

30103760

30103760

20143360

в тому числі за рахунок освітньої
субвенції

20002200

20002200

16395300

0960

Надання позашкільної освіти
позашкільними закладами освіти, заходи
із позашкільної роботи з дітьми

1381925

1381925

763275

0990

Методичне забезпечення діяльності
навчальних закладів та інші заходи в
галузі освіти

258615

258615

169915

258615

0990

Централізоване ведення бухгалтерського
обліку

377385

377385

276320

377385

300190

300190

206150

300190

1011020

1011090

1011170
1011190

1020

1090

1170
1190

20002200

180655

1011200

1200

0990

Здійснення централізованого
господарського обслуговування

1011210

1210

0990

Утримання інших закладів освіти

350770

350770

236215

42110

Х

4000

Х

Культура і мистецтво

3636680

3636680

2511090

308165

188300

188300

299980

299980

1014030

4030

0822

Філармонії,музичні колективи і ансамблі
та інші мистецькі заклади та заходи

1014070

4070

0827

Музеї і виставки

30115560

1381925

350770
0

126200

106200

25000

0

20000

0

3762880

188300
219450

20230

3200

3200

303180

1014090

4090

0828

Палаци і будинки культури, клуби та
інші заклади клубного типу

1014100

4100

0960

Школи естетичного виховання

1486080

1486080

1115590

114795

Х

5000

Х

Фізична культура і спорт

509275

509275

401945

0

5030

Розвиток дитячо - юнацького та
резервного спорту

509275

509275

401945

509275

1015031

5031

0810

Утримання та навчально - тренувальна
робота комунальних дитячо - юнацьких
спортивних шкіл

509275

509275

401945

509275

Х

63000

Х

Будівництво

1015030

1016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного
розвитку території
Всього видатків

Секретар міскої ради

1662320

1662320

1176050

173140

73000

53000

50000

50000

25000

0

0

0

0

243200

86466630

83550630

34869740

6449480

2916000

С.О.Олійник

243200
6528970

0

955500

20000

0

25000

1735320
1536080

0

0

0

509275

0

243200

243200

243200

0

243200
5573470

243200
5553470

243200
92995600

Додаток 4
до рішення четвертої сесії міської ради сьомого
скликання від 22 лютого 2017 року "Про внесення
змін до рішення другої позачергової сесії міської ради
12 січня 2017 року "Про міський бюджет на 2017 рік"

Повернення кредитів до міського бюджету та розподіл надання кредитів з міського бюджету в 2017 році

грн

Надання кредитів

Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих бюджетів

Код КПКВКМБ
ТКВКБМС

/

Код ФКВКБ

Найменування головного
розпорядника, відповідального
виконавця бюджетної програми
або напрямку видатків згідно з Загальний
фонд
типовою відомчою / ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Спеціальний фонд
Разом

Всього

Корюківська міська
рада (апарат)

0100000

0118100

0118106

8100

Надання та повернення
пільгового довгострокового
кредиту на будівництво
(реконструкцію) та придбання
житла

8106

Надання державного
пільгового кредиту
індивідуальним сільським
забудовникам

1060

Всього
Секретар міської ради

Кредитування -всього

Повернення кредитів

У т.ч.
бюджет
розвитку

Загальний
фонд

Спеціальний фонд
Разом

Всього

Загальний
фонд

У т.ч.
бюджет
розвитку

Спеціальний фонд
Разом

Всього

У т.ч.
бюджет
розвитку

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000
С.О.Олійник

25000

Додаток 5

до рішення четвертої сесії міської ради сьомого
скликання від 22 лютого 2017 року "Про внесення
змін до рішення другої позачергової сесії міської ради
12 січня 2017 року "Про міський бюджет на 2017 рік"

Міжбюджетні трансферти з міського бюджету на 2017 рік
Дотації

Назва бюджету
адміністративнотериторіальної одиниці

Державний бюджет

Реверсна дотація

Додаткова дотація з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення переданих з
державного бюджету
видатків з утримання
закладів освіти та охорони
здоров'я

Медична субвенція

Інші субвенції

0118120

0118680

0118390

0118800

Секретар міської ради

262000

256500

РАЗОМ

256500

256500

Районний бюджет
Сільський бюджет
Олександрівська с/р
ВСЬОГО:

Субвенції

262000

13541800

13541800

9346490

23150290

13500

13500

9359990

23420290

С.О.Олійник

Додаток 6
до рішення четвертої сесії міської ради сьомого скликання від 22
лютого 2017 року "Про внесення змін до рішення другої позачергової
сесії міської ради 12 січня 2017 року "Про міський бюджет на 2017
рік"

Перелік об"єктів,які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету розвитку
по Корюківській міській раді у 2017 році
(грн.)
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих бюджетів

Код КПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код ФКВКБ

1

2

3

4

5

Міська рада (апарат)

0100000

0111070

1070

0111

0111010

1010

0910

0116060

6060

0620

0116130

6130

0620

0116310

6310

0490

0116310

6310

0490

0116310

6310

0490

0116310

6310

0490

0116310

6310

0490

0116310

6310

0490

0116310

6310

0490

0116310

Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми
або напрямку видатків з типовою відомчою /
Назва обєктів відповідно до проектно-кошторисної документації тощо
ТПКВКМБ / ТКВКБМС коштів згідно з типовою
відомчою\тимчасовою класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету

6310

Організаційне, інформативноаналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної
ради, районної ради, районної у
місті ради (у разі її створення),
міської, селищної, сільської рад та
їх виконавчих комітетів
Капітальні видатки
Дошкільна освіта
Капітальні видатки
Благоустрій міст, селищ, сіл
Капітальні видатки

ПКД Реконструкція приміщення ДНЗ №4 "Веселка"

Реалізація заходів щодо
Будівництво артезіанської свердловини для питного
інвестиційного розвитку території водопостачання з використанням енергоощадного
обладнання в с.Сядрине
Реалізація заходів щодо
інвестиційного розвитку території Реконструкція каналізаційної насосної станції в
с.Наумівка

0421

Проведення заходів із землеустрою Капітальні видатки

6310

9

700000
91430

980000
500000
82000

103220

431580

59240

Розроблення генплану міста

20800

Відділ освіти, культури, молоді
та спорту Корюківської міської
ради

1000000

1016310

8

450000

7310

6310

7

783000

0117310

1016310

6

0490
0443

6310

Разом видатків на поточний рік

Реалізація заходів щодо
інвестиційного розвитку території Реконструкція адмінприміщення Корюківської ЖЕК по
вул. Г.Костюк, 16 м.Корюківка Чернігівської області

6430

1016310

Всього видатків на
завершення
будівництва об"єктів
на майбутня роки

174000
125000
800000

Забезпечення функціонування
комбінатів комунальних
підприємств, районних
виробничих об'єднань та інших
підприємств, установ та
організацій житлово-комунального
господарства
Капітальні видатки
Реалізація заходів щодо
інвестиційного розвитку території Реконструкція системи гарячого водопостачання (Д/с
№1)
Реалізація заходів щодо
інвестиційного розвитку території Виготовлення ПКД та будівництво вуличного водогону
по вул.Молодіжній м.Корюківки
Реалізація заходів щодо
інвестиційного розвитку території Реконструкція дороги по вул.Червонохутірській
м.Корюківки
Реалізація заходів щодо
ПКД на будівництво ЦНАП м.Корюківка
інвестиційного розвитку території вул.Шевченко, 87
Реалізація заходів щодо
інвестиційного розвитку території

0116430

1010

Відсоток
завершеності
будівництва
об"єктів на
майбутні роки

5300270

Розробка схем та проектних
рішень масового застосування

1011010

Загальний обсяг
фінансування
будівництва

253200

0910

Дошкільна освіта

Капітальні видатки

0490

ПКД по реконструкції системи теплопостачання з
встановленням енергозберігаючих твердопаливних
Реалізація заходів щодо
котлів в ЗОШ І-ІІ ст. по вул.Гагаріна , 35 с.Забарівка
інвестиційного розвитку території Корюківського району Чернігівської області

28200

0490

Реконструкція системи теплопостачання з
встановленням енергозберігаючих твердопаливних
Реалізація заходів щодо
котлів в ЗОШ І-ІІ ст. по вул.Гагаріна , 35 с.Забарівка
інвестиційного розвитку території Корюківського району Чернігівської області

195000

0490

Реалізація заходів щодо
ПКД на будівниство спортивного майданчику в
інвестиційного розвитку території Корюківській ЗОШ І -ІІ ст № 4

10000

Всього бюджет розвитку:
Секретар міської ради

С.О.Олійник

20000
5553470

Додаток 7
до рішення четвертої сесії міської ради сьомого скликання від 22
лютого 2017 року "Про внесення змін до рішення другої позачергової
сесії міської ради 12 січня 2017 року "Про міський бюджет на 2017
рік"

Перелік місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2017 році
Код програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів

Код КПКВКМБ /
ТКВКБМС

1

2

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця
бюджетної програми або напрямку видатків з типовою відомчою / ТПКВКМБ
/ ТКВКБМС коштів згідно з типовою відомчою\тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої (регіональної)
програми

3

4

5

Соціальний захист ветеранів війни та праці
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких
має соціальну спрямованість

3200

0113202

3202

0113400

3400

0113401

3401

1030

Інші видатки на соц.захист населення
Інші видатки на соціальний захист населення

1090
Інші видатки на соціальний захист населення

0113402

3402

1090
Благоустрій міст, сіл, селищ

0116060

6060

6060

0620
Благоустрій міст, сіл, селищ

0116060

6060

0620
Благоустрій міст, сіл, селищ

0116060

6060

0620
Благоустрій міст, сіл, селищ

0116060

6060

0620
Благоустрій міст, сіл, селищ

0116060

0116130

0116310

0116430

0117310

0116610

0116650
0117010

0117500
0118100

0118106

6060

6130

6310

6430

7310

6610

6650
7010

7500

0620

0620

«Фінансова підтримка громадських
організацій, ветеранів, учасників
війни та інших категорій
населення»на 2016 рік
«Соціальний захист окремих
категорій населення на 2017 рік»
"Підтримка учасників
антитерористичної операції та
членів їх сімей-мешканців громади
«Соціальний захист окремих
категорій населення на 2017 рік»

«Розвиток житлово-комунального
господарства та благоустрій населених
пунктів Корюківської міської ради» на
2017рік

0118602

8600

8601

8602

8603

40000

40000

40000

40000

131000

131000

81000

81000

50000

50000

30000

30000

100000

100000

40000

10000

10000

Міська програма запобігання
бездомного утримання та
розмноження бродячих собак на
території Корюківської міської ради
на 2016-2017 роки

"Створення чи коригування
містобудівної документації та
регулювання земельних відносин на
2017рік

Проведення заходів із землеустрою

"Створення чи коригування
містобудівної документації та
регулювання земельних відносин на
2017 рік

2796000

168000

Регулювання цін на послуги місцевого
автотранспорту

«Розвиток житлово-комунального
господарства та благоустрій населених
пунктів Корюківської міської ради» на
2017рік

120000

Утримання доріг та розвиток інфрастуктури доріг

«Розвиток житлово-комунального
господарства та благоустрій населених
пунктів Корюківської міської ради» на
2017рік

2611700

Місцева пожежна охорона
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

4111300

40000

Розробка схем і проектних рішень масового
застосування

0451

800000

"Програма забезпечення пожежної
безпеки на території Корюківської
міської ради на 2016-2017 роки"

«Розвиток житлово-комунального
господарства та благоустрій населених
пунктів Корюківської міської ради» на
2017рік

0421

3311300

150000

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території

Програма забезпечення
малочисельних та віддалених сіл
громади товарами першої
необхідності та хлібом на 2017 рік

700000

3496000

2670820

2670820

450000

450000

20800

188800

120000

15000

2626700

264000

264000

27000

27000

0411
Надання та повернення пільгового довгострокового
кредиту на будівництво (реконструкцію) та
придбання житла

1060

Надання державного пільгового кредиту
індивідуальним сільським забудовникам

25000
Програма підтримки індивідуального
житлового будівництва "Власний
дім"на 2016-2020 роки на території
Корюківської міської ради

Інші видатки

"Членські внески" на 2017 рік

Інші видатки

"Створення чи коригування
містобудівної документації та
регулювання земельних відносин на
2017 рік

0133

0133

Нагородження відзнаками
Корюківської міської ради на 2017
рік

0

25000

166200

0133

Інші видатки

0118603

8

150000

Інші видатки

0118601

7

Програма раціонального
використання та охорони водних
ресурсів

«Розвиток житлово-комунального
господарства та благоустрій населених
пунктів Корюківської міської ради» на
2017рік

0443

0456
0320

"Організація та проведення
громадських робіт для населення
громади"

Забезпечення функціонування комбінатів
комунальних підприємств, районних виробничих
об'єднань та інших підприємств, установ та
організацій житлово-комунального господарства

0490

8100

8106

0118600

Всього

0620
Благоустрій міст, сіл, селищ

0116060

6

Спеціальний
фонд

Корюківська міська рада (апарат)

0100000

0113200

Загальний фонд

(грн.)

25000

25000

0

166200

5200

5200

48000

48000

113000
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УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про затвердження на посади
Розглянувши пропозиції Корюківського міського голови Ахмедова Р.Р.
про затвердження на посади першого заступника міського голови, заступника
міського голови з питань виконавчих органів ради, керуючого справами
(секретаря) виконавчого комітету міської ради, керуючись ст.ст. 3, 10 Закону
України "Про службу в органах місцевого самоврядування", ст.ст. 26, 42 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
Затвердити з 01.03.2017 року:
1. Савченка Олександра Миколайовича на посаду першого заступника
міського голови.
2. Бикова Олександра Миколайовича на посаду заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
3. Охріменко Людмилу Михайлівну на посаду керуючого справами
(секретаря) виконавчого комітету міської ради.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про утворення виконавчого
комітету міської ради та визначення
його чисельності
Розглянувши пропозиції Корюківського міського голови Ахмедова Р.Р.
щодо утворення виконавчого комітету міської ради та визначення його
чисельності, керуючись ст.ст. 26, 42, 51 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Утворити виконавчий комітет Корюківської міської ради.
2. Визначити склад виконавчого комітету міської ради в кількості 26
чоловік, а саме:
1.Міський голова - 1
2.Секретар ради - 1
3.Перший заступник міського голови - 1
4.Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - 2
5.Керуючий справами (секретар) виконкому - 1
6.Старости (в.о.старости) - 8
7.Інші члени виконкому (керівники структурних підрозділів міської ради,
керівники комунальних підприємств, громадськість) - 12
3. Вважати таким, що втратило чинність рішення першої
сесії
Корюківської міської ради сьомого скликання від 16.11.2015 року «Про
утворення виконавчого комітету міської ради та визначення його чисельності».
4.Рішення набуває чинності з 01.03.2017 року.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про затвердження персонального
складу виконавчого комітету
міської ради
Розглянувши пропозиції Корюківського міського голови Ахмедова Р.Р.
щодо персонального складу виконавчого комітету міської ради, керуючись
ст.ст. 26, 42, 51 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити виконавчий комітет Корюківської міської ради у складі:
Ахмедов Ратан Ратанович - міський голова.
Олійник Світлана Олександрівна - секретар міської ради.
Савченко Олександр Миколайович - перший заступник міського голови.
Биков Олександр Миколайович - заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.
Охріменко Людмила Михайлівна - керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету міської ради.
Гончаренко Ірина Василівна - виконуючий обов’язки старости на
території сіл Бреч, Гуринівка, Лубенець, Нова Гуринівка, Озереди, Ховдіївка.
Лисенко Олег Віталійович - виконуючий обов’язки старости на території
сіл Буда, Маховики, Петрова Слобода, Соснівка, Шишка.
Козел Володимир Іванович - виконуючий обов’язки старости на
території сіл Воловики, Забарівка, Кирилівка, Нова Буда.
Суха Марія Романівна - виконуючий обов’язки старости на території
сіл Андроники, Високе, Наумівка, Переділ, Спичувате, Турівка.

Юденко Наталія Миколаївна - виконуючий обов’язки старости на
території сіл Богдалівка, Гутище, Довга Гребля, Заляддя, Олійники,
Рейментарівка.
Кравченко Олена Василівна - виконуючий обов’язки старости старости
на території сіл Будище, Самотуги, Сядрине,Тельне.
Кучеренко Леонід Анатолійович - виконуючий обов’язки старости на
території сіл Костючки, Кугуки, Самсонівка, Сахутівка, Тютюнниця.
Пилипенко Раїса Григорівна - виконуючий обов’язки старости на
території села Хотіївка.
Кожема Оксана Миколаївна - начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності (головний бухгалтер) міської ради.
Барсук Олена Іванівна - начальник фінансового відділу міської ради.
Наумчик Ірина Володимирівна – начальник Відділу освіти, культури,
молоді та спорту міської ради.
Пономаренко Зоя Юріївна – начальник загального відділу міської ради.
Скиба Тетяна Віталіївна – начальник відділу земельних ресурсів та
комунального майна міської ради.
Яковець Сергій Миколайович − спеціаліст І категорії юридичного
відділу міської ради.
Галущенко Сергій Володимирович − начальник комунального
підприємства "Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради.
Полях Микола Феодосійович − начальник Корюківської житловоексплуатаційної контори Корюківської міської ради.
Малиш Леонід Володимирович - пенсіонер.
Кривда Тетяна Федорівна − директор районного комунального
підприємства "Рампа".
Шумський Віктор Леонтійович − завідувач інформаційно-аналітичним
відділом Корюківської центральної районної лікарні.
Тосенко Андрій Володимирович - керівник пункту фінансових послуг
ТОВ «Пост –Фінанс».
2.Рішення набирає чинності з 01.03.2017 року.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про внесення змін до рішення другої
позачергової сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 12.01.2017 р.
«Про затвердження структури та чисельності
працівників виконавчого апарату Корюківської
міської ради та її виконавчого комітету»
З метою забезпечення належного рівня діяльності міської ради,
виконавчого комітету міської ради, структурних підрозділів та забезпечення
належного рівня життєдіяльності підприємств, установ та закладів,
підпорядкованих міській раді, враховуючи пропозиції міського голови
Ахмедова Р.Р. щодо визначення структури та чисельності виконавчого апарату
міської ради та її виконавчого комітету, керуючись п. 5 ст. 26, ст.ст. 54, 60
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету
Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та
умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів
прокуратури, судів та інших органів»(зі змінами),
міська рада в и р і ш и л а :
1. Внести зміни до рішення другої позачергової сесії Корюківської
міської ради сьомого скликання від 12.01.2017 р. «Про затвердження структури
та чисельності працівників виконавчого апарату Корюківської міської ради та її
виконавчого комітету», а саме:
- в п. 1 рішення в частині визначення структури загального відділу слова
«Спеціаліст 1 категорії – 7» замінити словами «Спеціаліст 1 категорії – 6»;
- в п. 1 рішення в частині визначення структури юридичного відділу слова
«Провідний спеціаліст – 1» замінити словами «Провідний спеціаліст – 2».
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій,
регуляторної політики, депутатської етики та регламенту.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
( четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про орієнтовний план роботи
міської ради на 2017 рік
Відповідно до п. 7 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а:
1. Затвердити орієнтовний план роботи міської ради на 2017 рік (додається).
2. Доручити постійним комісіям, депутатам, міському голові, виконкому
міської ради при необхідності вносити зміни до плану роботи ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій,
регуляторної політики, депутатської етики та регламенту.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення четвертої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання
від 22 лютого 2017 року

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН РОБОТИ
КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

на 2017 рік

Перелік питань
для розгляду на пленарних засіданнях
Корюківської міської ради
І квартал
1. Про міський бюджет на 2017 рік.
Готують: виконком міської ради, постійна комісія з питань власності,
бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста.
2. Про виконання Програми соціально-економічного розвитку міста за 2016 рік
та її затвердження на 2017 рік.
Готують: виконком міської ради, постійна комісія з питань власності,
бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста.
3. Звіт про виконання міського бюджету за 2016 рік.
Готують: виконком міської ради, постійна комісія з питань власності,
бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста.
4. Про роботу житлово-комунального господарства міста.
Готують: виконком міської ради, постійна комісія з питань житловокомунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та
охорони навколишнього природного середовища.

ІІ квартал
1. Звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2017 року.
Готують: виконком міської ради, постійна комісія з питань власності,
бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста.
2. Про розроблення
технічної документації з оновлення
нормативної
грошової оцінки населених пунктів Корюківської міської ради.
Готують: виконком міської ради, постійна комісія з питань житловокомунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та
охорони навколишнього природного середовища.
3. Звіт постійної комісії з питань власності, бюджету, соціально-економічного
та культурного розвитку міста.
Готують: постійна комісія з питань
власності, бюджету, соціальноекономічного та культурного розвитку міста.
4. Інформація Корюківського ВП Менського ВП ГУ Національної поліції в
Чернігівській області про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони
громадського порядку на території громади.

Готують: виконком міської ради, постійна комісія з гуманітарних питань,
законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної політики,
депутатської етики та регламенту.
ІІІ квартал
1. Звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2017 року.
Готують: виконком міської ради, постійна комісія з питань власності,
бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста.
2.Про виконання Програми соціально – економічного та культурного розвитку
Корюківської міської територіальної громади на 2017 рік.
Готують: виконком міської ради, постійна комісія з питань власності,
бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста.
3. Про стан дотримання земельного законодавства на території громади.
Готують: виконком міської ради, постійна комісія з питань житловокомунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та
охорони навколишнього природного середовища.
4.Звіт постійної комісії з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.
Готують: постійна комісія з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.
ІV квартал
1.Звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року.
Готують: виконком міської ради, постійна комісія з питань власності,
бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста.
2. Звіт міського голови про роботу виконавчого комітету.
Готують: виконавчий комітет та виконавчий апарат міської ради.
3.Про
Програму соціально – економічного та культурного
розвитку
Корюківської територіальної громади на 2018 рік.
Готують: виконком міської ради, постійна комісія з питань власності,
бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста.
4.Звіт постійної комісії з гуманітарних питань, законності, правопорядку,
надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та
регламенту.

Готують: постійна комісія з гуманітарних питань, законності, правопорядку,
надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та
регламенту.
5.Про приватизацію та надання земельних ділянок в оренду.
Готують: постійна комісія з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.

Питання, які плануються до розгляду
постійними комісіями на своїх засіданнях
Постійна комісія
з питань власності, бюджету, соціально-економічного
та культурного розвитку міста.
І квартал
1. Звіт про виконання міського бюджету за 2016 рік.
2. Про міський бюджет на 2017 рік.
3. Про виконання Програми соціально-економічного розвитку міста за 2016 рік
та її затвердження на 2017 рік.
4.Про
затвердження
Комплексної
програми
підтримки
учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців Корюківської
міської ради.
ІІ квартал
1.Звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2017 року.
ІІІ квартал
1. Звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2017 року.
2. Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку
Корюківської територіальної громади на 2017 рік.
ІV квартал
1. Звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року.
2. Розгляд проекту Програми соціально – економічного розвитку міста на
2018 рік.

Постійна комісія
з питань житлово-комунального
господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та
охорони навколишнього природного середовища.
І квартал
1. Про підсумки роботи Корюківської житлово-експлуатаційної контори.
2. Про роботу КП «Корюківкаводоканал».
3. Про затвердження міської Програми охорони навколишнього природного
середовища Корюківської міської ради на 2017 рік.
4. Про затвердження міської Програми раціонального використання та охорони
водних ресурсів на 2017 рік.
5. Про затвердження міської Програми розвитку житлово-комунального
господарства та благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради на
2017 рік .
6. Про затвердження міської Програми створення чи корегування
містобудівної документації та регулювання земельних відносин на 2017 рік.
ІІ квартал
1. Про розроблення
технічної документації з оновлення
грошової оцінки населених пунктів Корюківської міської ради.

нормативної

ІІІ квартал
1. Коригування Правил благоустрою, забезпечення чистоти, утримання і
прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші
у громадських місцях громади.
2. Про стан дотримання земельного законодавства на території громади.
ІV квартал
1. Про приватизацію та надання земельних ділянок в оренду.

Постійна комісія
з гуманітарних питань, законності, правопорядку,
надзвичайних ситуацій, регуляторної політики,
депутатської етики та регламенту.
І квартал
1. Про затвердження міської Програми соціального захисту окремих
категорій населення на 2017 рік.
2. Про затвердження міської Програми «Культурно- мистецький розвиток
міста та молодь Корюківщини» на 2017 рік.
3. Про затвердження міської Програми розвитку фізичної культури спорту
на 2017 рік.

4. Про затвердження міської Програми «Фінансова підтримка громадських
організацій інвалідів, ветеранів,учасників війни та інших категорій населення»
на 2017 рік.
5. Про затвердження міської Програми «Нагородження відзнаками
Корюківської міської ради» на 2017 рік.
6. Про затвердження міської Програми поліпшення становища дітей та
охорони дитинства на території громади на 2017 рік.
7. Про розмір батьківської плати за відвідування ДНЗ міської комунальної
власності.
8. Про шляхи, ефективність та перспективи військово-патріотичного
виховання дітей та молоді міста.
ІІ квартал
1. Про стан харчування в дошкільних навчальних закладах громади.
2. Про дотримання законодавства суб’єктами підприємницької діяльності, що
здійснюють торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами та
робота Корюківського ВП Менського ВП ГУ Національної поліції у
Чернігівській області щодо боротьби з самогоноварінням та незаконним обігом
алкогольних напоїв.
ІІІ квартал
1. Про стан криміногенної ситуації в місті в І півріччі 2017 року.
2. Про заходи щодо забезпечення охорони громадського порядку в місцях
масового відпочинку в літній період.
ІV квартал
1.Про організацію роботи громадських формувань з охорони порядку.
2.Про соціальний захист, психологічну реабілітацію учасників АТО, їх сімей,
сімей переселенців з тимчасово окупованої території і районів проведення
АТО та співпраця із громадськими організаціями.

Навчання депутатів міської ради.
1. Підвищення кваліфікації депутатів міської ради, як правило,
забезпечується виконавчими органами міської ради шляхом надання
роз’яснень, методично-довідкових матеріалів депутатам відповідної постійної
комісії за тематикою та в терміни згідно з пропозиціями постійної комісії.
2. Депутати міської ради, посадові особи виконавчих органів міської ради
мають право на підвищення кваліфікації шляхом вивчення передового досвіду
органів місцевого самоврядування (в тому числі міжнародного) у порядку,
передбаченому чинним законодавством.
Секретар міської ради

С.О.Олійник

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
( четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про прийняття об’єктів спільної власності
територіальних громад міста, селища та сіл
Корюківського району у міську комунальну власність
Розглянувши рішення дванадцятої сесії Корюківської районної ради
сьомого скликання «Про передачу об’єктів спільної власності територіальних
громад міста, селища та сіл Корюківського району у міську комунальну
власність» від 19 січня 2017 року № 4-12/IIV, керуючись Законом України
«Про передачу об’єктів права державної
та комунальної власності»,
постановою Кабінету Міністрів України № 6 від 14.01.2015р. «Деякі
питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам» (зі змінами) , ст.ст.13,21,22 Закону України «Про оплату праці»,
ст.ст.26,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а:
1. Прийняти
безоплатно із спільної власності територіальних
громад міста, селища та сіл Корюківського району у міську комунальну
власність:
1.1. Заклади освіти, які розташовані на території, підпорядкованій
Корюківській міській раді, а саме:
Міжшкільний навчально31718377 м.Корюківка,
виробничий комбінат
вул.Б.Хмельницького, 4
Корюківський ЦДЮТ
32230857 м.Корюківка, вул.Шевченка, 83-б
Корюківська дитячо – юнацька 34224384 м.Корюківка, вул. Шевченка, 116-а
спортивна школа
Сезонний позаміський заклад
оздоровлення та відпочинку
32936741 с.Наумівка, вул..Стрільця,1
«Зелений гай»
та нерухоме майно згідно додатку 1 цього рішення, закріплене за вище
зазначеними закладами освіти.
1.1.1.Перейменувати вище зазначені заклади та затвердити, відповідно,
такі нові назви,а саме :

-Корюківський міжшкільний навчально – виробничий
комбінат
професійної орієнтації учнів, скорочена назва - Корюківський МНВК;
-Корюківський центр дитячої та юнацької творчості Корюківської
міської ради Чернігівської області, скорочена назва - Корюківський ЦДЮТ;
-Корюківська дитячо - юнацька спортивна школа Корюківської міської
ради Чернігівської області, скорочена назва Корюківська ДЮСШ.
- Сезонний позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Зелений
гай», скорочена назва - СПЗО та В «Зелений гай».
1.2.Заклади культури,які розташовані на території, підпорядкованій
Корюківській міській раді, а саме:
Корюківський історичний музей 24555240 м.Корюківка, вул. Зарічна, 8
Корюківська школа мистецтв
21406640 м.Корюківка, вул. Зарічна, 8
ім. О.С.Корнієвського
Районний будинок культури
м.Корюківка, вул. Шевченка, 70
та нерухоме майно згідно додатку 2 цього рішення, закріплене за вище
зазначеними закладами культури.
1.2.1.Перейменувати Корюківський історичний музей, Корюківську
школу мистецтв ім. О.С.Корнієвського та затвердити, відповідно, такі нові
назви, а саме:
-Корюківський історичний музей Корюківської
міської ради,
скорочена назва - Корюківський музей;
-Корюківська школа мистецтв ім. О.С.Корнієвського Корюківської
міської ради Чернігівської області, скорочена назва - Корюківська ШМ.
1.2.2. Перейменувати Районний будинок культури, затвердити нову
назву та створити юридичну особу:
-Міський будинок культури Корюківської міської ради, скорочена
назва - Корюківський БК.
2.Передати заклади, нерухоме майно та інше майно, яке закріплене за
закладами освіти та за закладами культури зазначеними в пункті 1 цього
рішення в оперативне управління та на баланс Відділу освіти, культури,
молоді та спорту Корюківської міської ради.
3.Затвердити статути закладів освіти та культури, зазначених в
пунктах 1.1.1 та 1.2.1 цього рішення в новій редакції (додаються).
3.1.Доручити керівникам вищезазначених закладів здійснити державну
реєстрацію статутів підпорядкованих закладів у відповідності до вимог
чинного законодавства.
3.2.Враховуючи дане рішення, внести зміни до Положення про Відділ
освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради.
4.Виконавчому апарату Корюківської міської ради та її виконавчому
комітету, Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської
ради забезпечити приймання передачу закладів освіти та закладів культури,
нерухомого майна, іншого майна; здійснити перереєстрацію закладів
відповідно до вимого чинного законодавства.
5.Відділу
бухгалтерського обліку
та звітності, Відділу освіти,
культури, молоді та спорту Корюківської
міської ради забезпечити
з 01 березня 2017 року фінансування видатків на їх утримання та виплату
заробітної плати працівникам.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

Додаток 1
до рішення четвертої сесії
Корюківської міської ради 7 скликання
від 22 лютого 2017 року «Про прийняття
об’єктів спільної власності територіальних
громад міста, селища та сіл Корюківського
району у міську комунальну власність»

ПЕРЕЛІК
нерухомого майна спільної власності територіальних громад міста, селища та сіл Корюківського району,
що підлягає прийманню у міську комунальну власність
Заклади освіти
Назва установи,
підприємства,
№
організації користувача
п/п
майна.
Юридична адреса
1 Корюківський
міжшкільний навчально
- виробничий комбінат
професійної орієнтації
учнів

2 Корюківський центр
дитячої і юнацької
творчості

Перелік інвентарних
об’єктів нерухомого
майна
Будівля
Сарай цегляний
Котельня
Сарай
Погріб
Туалет
Туалет
ВСЬОГО: 7
Будівля № 1 (б)
Туалет
Будівля № 2 (а)
Сарай
Огорожа 255,9 м.
Скейт-майданчик
ВСЬОГО: 6

Секретар міської ради

Адреса місцезнаходження
м. Корюківка
вул. Б.Хмельницького, 4

м. Корюківка,
вул. Шевченка, 83б

Балансова
вартість
(грн)
53709
44541
10985
700
700
350
445
111430
158246
261
138433
1568
5217
461148,69
764873,69

Залишкова
балансова
вартість (грн)

Рік введення
Примітка
в
(площа кв.м.)
експлуатацію

0
0
2966
140
189
70
134
3499
0
78
0
0
3130
461148,69
464356,69

С.О.Олійник

1973
1980
2000
2000
2000
2000
2002

406

5,7
3,25

1912
2003
1979

438,6

2008
2016

255,9
450

398

Додаток 2
до рішення четвертої сесії
Корюківської міської ради 7 скликання
від 22 лютого 2017 року «Про прийняття
об’єктів спільної власності територіальних
громад міста, селища та сіл Корюківського
району у міську комунальну власність»

ПЕРЕЛІК
нерухомого майна спільної власності територіальних громад міста, селища та сіл Корюківського району,
що підлягає прийманню у міську комунальну власність

№
п/п

1
2

3

Назва установи,
підприємства, організації
користувача майна.
Юридична адреса

Перелік
інвентарних
об’єктів
нерухомого майна

Районний будинок культури
м. Корюківка
вул. Шевченка, 70

Будівля РБК

Корюківська школа мистецтв
ім.О.С. Корнієвського

Будівля ШМ

Гараж

ВСЬОГО: 3

Секретар міської ради

Адреса
місцезнаходження

Залишкова
балансова
вартість
(грн)

Рік введення
в
експлуатацію

794262

0

1977

1796,72

12435

0

1977

87

908476

0

1975

1317,3

1715173,0

0

Балансова
вартість
(грн)

Заклади культури

м. Корюківка
вул. Шевченка, 70
м. Корюківка
вул. Шевченка,
83а
м. Корюківка
вул. Зарічна, 8

С.О.Олійник

Примітка
(площа кв.м.)

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про передачу закладів культури
Корюківської міської ради в оперативне
управління Відділу освіти, культури,
молоді та спорту Корюківської міської ради
З метою забезпечення діяльності сільських закладів культури, які
належали сільським радам, що приєднались до Корюківської міської ради та
включені до комунальної власності Корюківської міської ради, враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету,
соціально-економічного та культурного розвитку міста, керуючись ст. 137
Господарського кодексу України, ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Передати в оперативне управління Відділу освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської ради заклади культури та майно, а саме:
- Сядринський будинок культури, с. Сядрине;
- Будинок народних традицій і дозвілля, с. Наумівка;
- Петрово-Слобідський сільський клуб, с. Петрова Слобода;
- Забарівський будинок культури, с. Забарівка;
- Рейментарівський сільський клуб, с. Рейментарівка;
- Хотіївський сільський клуб, с. Хотіївка;
- Брецький сільський клуб, с. Бреч;
- Тютюнницький сільський клуб, с. Тютюнниця;
- Сахутівський сільський клуб, с. Сахутівка;
- Будянський сільський клуб, с.Буда.
2. Перейменувати вищезазначені клубні заклади, створити юридичні
особи та затвердити відповідні Положення (додаються), а саме:

- Положення про Сядринський будинок культури Корюківської міської ради;
- Положення про Наумівський будинок народних традицій і дозвілля
Корюківської міської ради;
- Положення про Петрово-Слобідський сільський клуб Корюківської міської
ради;
- Положення про Забарівський будинок культури Корюківської міської ради;
- Положення про Рейментарівський сільський клуб Корюківської міської ради;
- Положення про Хотіївський сільський клуб Корюківської міської ради;
- Положення про Брецький сільський клуб Корюківської міської ради;
- Положення про Тютюнницький сільський клуб Корюківської міської ради;
- Положення про Сахутівський сільський клуб Корюківської міської ради;
- Положення про Будянський сільський клуб Корюківської міської ради.
3. Виконавчому апарату Корюківської міської ради та її виконкому,
Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради
забезпечити приймання та передачу вищезазначених закладів згідно вимог
чинного законодавства та видатків проведених міською радою на утримання
цих закладів за період з 01.01.2017 року по 28.02.2017 року.
3.1. Враховуючи дане рішення, внести зміни до Положення про Відділ
освіти,культури, молоді та спорту Корюківської міської ради.
4. Рішення набуває чинності з 01.03.2017 р.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про прийняття в міську комунальну
власність майна Брецької сільської ради
та припинення юридичної особи
Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста та
враховуючи, що Корюківська міська об’єднана територіальна громада є
правонаступником всього майна, прав та обов’язків Брецької сільської ради, що
об’єдналася, керуючись ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад», ст. ст.104, 106, 107 Цивільного кодексу України,
ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Прийняти у власність Корюківської міської об’єднаної територіальної
громади (міську комунальну власність) рухоме і нерухоме майно, доходи
місцевого бюджету, залишок грошових коштів, інші кошти, землю, природні
ресурси, житловий фонд, нежитлові приміщення та інше майно і майнові права,
рухомі та нерухомі об’єкти та ін., визначені відповідно до закону як об’єкти
права комунальної власності Брецької сільської ради відповідно до зведеного
передавального акту та передавальних актів, які додаються до цього рішення.
2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради, начальнику відділу
бухгалтерського обліку та звітності (головному бухгалтеру) Корюківської
міської ради:
- забезпечити прийняття на облік та на баланс Корюківської міської ради
майно, кошти, об’єкти (і т. ін..), зазначені в п 1 цього рішення;
- здійснити державну реєстрацію змін реєстраційних даних нерухомого майна
.
3. Реорганізувати (ліквідувати) Брецьку сільську раду шляхом
приєднання до Корюківської міської ради відповідно до вимог чинного
законодавства з 01.03.2017 р. та припинити юридичну особу «Брецька сільська
рада».

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку міста.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про прийняття в міську комунальну
власність майна Будянської сільської ради
та припинення юридичної особи
Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста та
враховуючи, що Корюківська міська об’єднана територіальна громада є
правонаступником всього майна, прав та обов’язків Будянської сільської ради,
що об’єдналася, керуючись ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад», ст.ст. 104, 106, 107 Цивільного кодексу України,
ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1.Прийняти у власність Корюківської міської об’єднаної територіальної
громади (міську комунальну власність) рухоме і нерухоме майно, доходи
місцевого бюджету, залишок грошових коштів, інші кошти, землю, природні
ресурси, транспортні засоби (трактор, автомобіль САЗ, комбайн) та обладнання
до них, які обліковуються, житловий фонд, нежитлові приміщення та інше
майно і майнові права, рухомі та нерухомі об’єкти та ін., визначені відповідно
до закону як об’єкти права комунальної власності Будянської сільської ради
відповідно до зведеного передавального акту та передавальних актів, які
додаються до цього рішення.
2.Виконавчому апарату Корюківської міської ради, начальнику відділу
бухгалтерського обліку та звітності (головному бухгалтеру) Корюківської
міської ради:
- забезпечити прийняття на облік та на баланс Корюківської міської ради
майно, кошти, об’єкти (і т. ін..), зазначені в п 1 цього рішення;
- здійснити державну реєстрацію змін реєстраційних даних нерухомого майна.
3.Реорганізувати (ліквідувати) Будянську сільську раду шляхом
приєднання до Корюківської міської ради відповідно до вимог чинного

законодавства з 01.03.2017 р. та припинити юридичну особу «Будянська
сільська рада».
4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку міста.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про прийняття в міську комунальну
власність майна, закладів Забарівської
сільської ради та припинення юридичної особи
Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста та
враховуючи, що Корюківська міська об’єднана територіальна громада є
правонаступником всього майна, прав та обов’язків Забарівської сільської ради,
що об’єдналася, керуючись ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад», ст.ст. 104, 106, 107 Цивільного кодексу України,
ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1.Прийняти у власність Корюківської міської об’єднаної територіальної
громади (міську комунальну власність) рухоме і нерухоме майно, доходи
місцевого бюджету, сільську пожежну охорону із закріпленим за нею майном
(приміщення, автомобіль, трактор Т-40м та обладнання, яке обліковується),
житловий фонд, нежитлові приміщення та інше майно і майнові права, рухомі
та нерухомі об’єкти та ін., визначені відповідно до закону як об’єкти права
комунальної власності Забарівської сільської ради відповідно до зведеного
передавального акту та передавальних актів, які додаються до цього рішення.
2.Виконавчому апарату Корюківської міської ради, начальнику відділу
бухгалтерського обліку та звітності (головному бухгалтеру) Корюківської
міської ради:
- забезпечити прийняття на облік та на баланс Корюківської міської ради
майно, кошти, об’єкти (і т. ін..), зазначені в п 1 цього рішення;
- здійснити державну реєстрацію змін реєстраційних даних нерухомого майна,
положення про місцеву пожежну охорону.
3.Реорганізувати (ліквідувати) Забарівську сільську раду шляхом
приєднання до Корюківської міської ради відповідно до вимог чинного

законодавства з 01.03.2017 р. та припинити юридичну особу «Забарівська
сільська рада».
4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку міста.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про прийняття в міську комунальну
власність майна, комунального підприємства
Наумівської сільської ради
та припинення юридичної особи
Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста та
враховуючи, що Корюківська міська об’єднана територіальна громада є
правонаступником всього майна, прав та обов’язків Наумівської сільської ради,
що об’єдналася, керуючись ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад», ст. ст.104, 106, 107 Цивільного кодексу України,
ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Прийняти у власність Корюківської міської об’єднаної територіальної
громади (міську комунальну власність) рухоме і нерухоме майно, доходи
місцевого бюджету, залишок грошових коштів, інші кошти, землю, природні
ресурси, комунальне підприємство «Сервіс» Наумівської сільської ради,
незавершене капітальне будівництво КНС, будівництво вуличного освітлення,
житловий фонд, нежитлові приміщення та інше майно і майнові права, рухомі
та нерухомі об’єкти та ін., визначені відповідно до закону як об’єкти права
комунальної власності Наумівської сільської ради відповідно до зведеного
передавального акту та передавальних актів, які додаються до цього рішення.
2.Виконавчому апарату Корюківської міської ради, начальнику відділу
бухгалтерського обліку та звітності (головному бухгалтеру) Корюківської
міської ради:
- забезпечити прийняття на облік та на баланс Корюківської міської ради
майно, кошти, об’єкти (і т. ін..), зазначені в п 1 цього рішення;
- здійснити державну реєстрацію змін реєстраційних даних нерухомого майна,
Статуту комунального підприємства.

3.Реорганізувати (ліквідувати) Наумівську сільську раду шляхом
приєднання до Корюківської міської ради відповідно до вимог чинного
законодавства з 01.03.2017 р. та припинити юридичну особу «Наумівська
сільська рада».
4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку міста.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про прийняття в міську комунальну
власність майна Рейментарівської
сільської ради та припинення юридичної особи
Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста та
враховуючи, що Корюківська міська об’єднана територіальна громада є
правонаступником всього майна, прав та обов’язків Рейментарівської сільської
ради, що об’єдналася, керуючись ст.8 Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад», ст.ст. 104, 106, 107 Цивільного кодексу
України, ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Прийняти у власність Корюківської міської об’єднаної територіальної
громади (міську комунальну власність) рухоме і нерухоме майно, доходи
місцевого бюджету, залишок грошових коштів, інші кошти, землю, природні
ресурси, житловий фонд, нежитлові приміщення та інше майно і майнові права,
рухомі та нерухомі об’єкти та ін., визначені відповідно до закону як об’єкти
права комунальної власності Рейментарівської сільської ради відповідно до
зведеного передавального акту та передавальних актів, які додаються до цього
рішення.
2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради, начальнику відділу
бухгалтерського обліку та звітності (головному бухгалтеру) Корюківської
міської ради:
- забезпечити прийняття на облік та на баланс Корюківської міської ради
майно, кошти, об’єкти (і т. ін..), зазначені в п 1 цього рішення;
- здійснити державну реєстрацію змін реєстраційних даних нерухомого майна
.
3. Реорганізувати (ліквідувати) Рейментарівську сільську раду шляхом
приєднання до Корюківської міської ради відповідно до вимог чинного

законодавства з 01.03.2017 р. та припинити юридичну особу «Рейментарівська
сільська рада».
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку міста.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про прийняття в міську комунальну
власність майна, закладів, комунального
підприємства Сядринської сільської ради
та припинення юридичної особи
Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста та
враховуючи, що Корюківська міська об’єднана територіальна громада є
правонаступником всього майна, прав та обов’язків Сядринської сільської ради,
що об’єдналася, керуючись ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад», ст.ст. 104, 106, 107 Цивільного кодексу України,
ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Прийняти у власність Корюківської міської об’єднаної територіальної
громади (міську комунальну власність) рухоме і нерухоме майно, доходи
місцевого бюджету, залишок грошових коштів, інші кошти, землю, природні
ресурси, комунальне підприємство «Убідьське» Сядринської сільської ради,
сільську пожежну охорону із закріпленим за нею майном (автомобіль з
обладнанням), житловий фонд, нежитлові приміщення та інше майно і майнові
права, рухомі та нерухомі об’єкти та ін., визначені відповідно до закону як
об’єкти права комунальної власності Сядринської сільської ради відповідно до
зведеного передавального акту та передавальних актів, які додаються до цього
рішення.
2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради, начальнику відділу
бухгалтерського обліку та звітності (головному бухгалтеру) Корюківської
міської ради:
- забезпечити прийняття на облік та на баланс Корюківської міської ради
майно, кошти, об’єкти (і т. ін..), зазначені в п 1 цього рішення;

- здійснити державну реєстрацію змін реєстраційних даних нерухомого майна,
положення про місцеву пожежну охорону та Статуту комунального
підприємства.
3. Реорганізувати (ліквідувати) Сядринську сільську раду шляхом
приєднання до Корюківської міської ради відповідно до вимог чинного
законодавства з 01.03.2017 р. та припинити юридичну особу «Сядринська
сільська рада».
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку міста.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про прийняття в міську комунальну
власність майна, закладів, комунального
підприємства Тютюнницької сільської ради
та припинення юридичної особи
Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста та
враховуючи, що Корюківська міська об’єднана територіальна громада є
правонаступником всього майна, прав та обов’язків Тютюнницької сільської
ради, що об’єдналася, керуючись ст. 8 Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад», ст.ст. 104, 106, 107 Цивільного кодексу
України, ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1.Прийняти у власність Корюківської міської об’єднаної територіальної
громади (міську комунальну власність) рухоме і нерухоме майно, доходи
місцевого бюджету, залишок грошових коштів, інші кошти, землю, природні
ресурси, комунальне підприємство «Батьківщина» Тютюнницької сільської
ради, сільську пожежну охорону із закріпленим за нею майном (приміщення,
автомобіль з обладнанням), будівництво вуличного освітлення, житловий фонд,
нежитлові приміщення та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі
об’єкти та ін., визначені відповідно до закону як об’єкти права комунальної
власності Тютюнницької сільської ради відповідно до зведеного
передавального акту та передавальних актів, які додаються до цього рішення.
2.Виконавчому апарату Корюківської міської ради, начальнику відділу
бухгалтерського обліку та звітності (головному бухгалтеру) Корюківської
міської ради:
- забезпечити прийняття на облік та на баланс Корюківської міської ради
майно, кошти, об’єкти (і т. ін..), зазначені в п 1 цього рішення;

- здійснити державну реєстрацію змін реєстраційних даних нерухомого майна,
положення про місцеву пожежну охорону та Статуту комунального
підприємства.
3.Реорганізувати (ліквідувати) Тютюнницьку сільську раду шляхом
приєднання до Корюківської міської ради відповідно до вимог чинного
законодавства з 01.03.2017 р. та припинити юридичну особу «Тютюнницька
сільська рада».
4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку міста.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про прийняття в міську комунальну
власність майна Хотіївської сільської ради
та припинення юридичної особи
Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста та
враховуючи, що Корюківська міська об’єднана територіальна громада є
правонаступником всього майна, прав та обов’язків Хотіївської сільської ради,
що об’єдналася, керуючись ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад», ст.ст. 104, 106, 107 Цивільного кодексу України,
ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1.Прийняти у власність Корюківської міської об’єднаної територіальної
громади (міську комунальну власність) рухоме і нерухоме майно, доходи
місцевого бюджету, залишок грошових коштів, інші кошти, землю, природні
ресурси, житловий фонд, нежитлові приміщення та інше майно і майнові права,
рухомі та нерухомі об’єкти та ін., визначені відповідно до закону як об’єкти
права комунальної власності Хотіївської сільської ради відповідно до зведеного
передавального акту та передавальних актів, які додаються до цього рішення.
2.Виконавчому апарату Корюківської міської ради, начальнику відділу
бухгалтерського обліку та звітності (головному бухгалтеру) Корюківської
міської ради:
- забезпечити прийняття на облік та на баланс Корюківської міської ради
майно, кошти, об’єкти (і т. ін..), зазначені в п 1 цього рішення;
- здійснити державну реєстрацію змін реєстраційних даних нерухомого майна.
3.Реорганізувати (ліквідувати) Хотіївську сільську раду шляхом
приєднання до Корюківської міської ради відповідно до вимог чинного
законодавства з 01.03.2017 р. та припинити юридичну особу «Хотіївська
сільська рада».

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку міста.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про внесення змін до рішення третьої
позачергової сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 26.01.2017 р.
«Про прийняття в міську комунальну власність
Наумівського та Сядринського дошкільних
навчальних закладів»
З метою забезпечення належного функціонування та фінансування
переданих в міську комунальну власність дошкільних навчальних закладів,
керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Внести зміни до рішення третьої позачергової сесії Корюківської
міської ради сьомого скликання від 26.01.2017 р. «Про прийняття в міську
комунальну власність Наумівського та Сядринського дошкільних навчальних
закладів», а саме:
- пункт 1 рішення викласти в новій редакції:
«1. Прийняти до міської комунальної власності із власності
Наумівської сільської ради, яка проходить стадію реорганізації шляхом
приєднання до Корюківської міської ради, дошкільний навчальний заклад
«Сонечко» Наумівської сільської ради та нерухоме майно закріплене за
закладом. Передати заклад та закріплене за ним майно з 01.03.2017 року в
оперативне
управління
Відділу
освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради та видатки, проведені міською радою, на
утримання даного закладу за період з 01.01.2017 року по 28.02.2017 року».
- пункт 2 рішення викласти в новій редакції:

«2. Прийняти до міської комунальної власності із власності
Сядринської сільської ради, яка проходить стадію реорганізації шляхом
приєднання до Корюківської міської ради, дошкільний навчальний заклад
«Барвінок» Сядринської сільської ради та нерухоме майно закріплене за
закладом. Передати заклад та закріплене за ним майно з 01.03.2017 року в
оперативне
управління
Відділу
освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради та видатки, проведені міською радою, на
утримання даного закладу за період з 01.01.2017 року по 28.02.2017 року».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про передачу майна міської
комунальної власності
З метою забезпечення належного виконання своїх функцій та
безперебійної роботи комунальних підприємств Корюківської міської ради,
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності,
бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста, враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету,
соціально-економічного та культурного розвитку міста, ст. 26 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Передати безкоштовно з балансу Корюківської міської ради до
статутного фонду, в господарське відання та на баланс Корюківської житловоексплуатаційної контори Корюківської міської ради наступне майно:
- комплект лавок на площа Героїв України (лава паркова Плазма 12 шт.,
закладна для встановлення на ґрунт 12 шт.), інвентарний № 10630023, вартістю
52450,00 грн.;
- комплект лавок в парк Пам’яті (лавка паркова Радіус – 10 шт., закладні для
встановлення в ґрунт (4 шт. для лавки) 10 шт.), інвентарний № 10630024,
вартістю 24979,00 грн.;
- комплект лавок паркових в парк вул. Бульварна, 6 та вул. Вокзальна, 8 (лавка
садова зі спинкою (діам. 42,3 мм) 55 шт.), інвентарний № 10630025, вартістю
119066,00 грн.;
- кабіна зібрана з вентилятором та пічкою - 1 шт., інвентарний № 10420192,
вартістю 40150,00 грн.;
- кущоріз 535RX – 2шт., інвентарні № №10610004, 10610005, вартістю 38698,00
грн.;

- щітка комунальна МКЩ-2 (без карданного валу) – 1 шт., інвентарний №
10610007, вартістю 33000,00 грн.;
- лопата відвал – 1 шт. інвентарний № 10610008, вартістю 15840,00 грн.;
- бензопила ланцюгова 365 18 ”3/8” 1.5 мм – 1 шт., інвентарний № 10610009,
вартістю 18699,00 грн.;
- трактор SM 404 – 1 шт., інвентарний № 10510002, вартістю 198800 грн.;
- кабінки туалетні TKM+ (витратні матеріали БР до біотуалетів 5 шт.),
інвентарні №№ 1063016, 10630019, 10630020, 10630021, 10630022, вартістю
64500,00 грн.;
- комплект дорожньо-санітарного обладнання (8 квітників, 10 урн для сміття
(бетонні вироби) (колір червоний)), інвентарний № 10630015, вартістю 8940,00
грн.;
- комплект вазонів ліхтарних (по вул. Шевченка) (17 вазонів д. 600 мм, 17
вазонів д 750 мм, 17 стійок металевих д. 120 мм, 34 кріплень для вазонів
(червоний граніт)), інвентарний № 10630017, вартістю 96696,00 грн.;
- комплект вазонів ліхтарних (площа Героїв України) (8 вазонів д. 600 мм, 8
вазонів д. 750 мм, 8 стійок металевих д. 120 мм, 16 кріплень для вазонів
(червоний граніт)), інвентарний № 10630018, вартістю 45504,00 грн.;
- труба квадратна 60*60*2 мм (для дорожніх знаків), 558,6 кг, вартістю 13328,20
грн.;
- полоса 30*4 мм, 102 м, вартістю 2590,80 грн.;
- труба канал. гофр. InCor 300*6000 SN 4, 24 м, вартістю 10080,60 грн.;
- труба канал. гофр. InCor 400*6000 SN 4, 36 м, вартістю 23544,00 грн.;
- машина для розк. піску – 1 шт., інвентарний № 10420195, вартістю
12166,00грн.;
- дитячий ігровий майданчик в парку вул. Бульварна, 6 (ігровий комплекс
«Карапуз» - 1 шт., качалка метелик – 1 шт., качалка подвійна мет. – 1 шт.,
качалка балансир – 1 шт., лавка – 4 шт.), інвентарні №№ 10490001, 10490002,
10490003, 10490004, 10490005, 10490006, вартістю 36736,00 грн.;
- карусель в парку вул. Бульварна, 6, - 1 шт., інвентарний № 10930001, вартістю
30410,00 грн.
-ковш для очистки снігу-1 шт., інвентарний № 10620128, вартістю 4849,00 грн.
2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Корюківської міської ради
(Кожема О.М.), Корюківській ЖЕК Корюківської міської ради (Полях М.Ф.)
здійснити передачу-прийняття майна, вказаного в п. 1 даного рішення, у
відповідності до вимог чинного законодавства України.
3. Корюківській ЖЕК Корюківської міської ради (Полях М.Ф.) внести
зміни до Статуту підприємства з врахуванням п. 1-2 цього рішення.
4. Передати безкоштовно з балансу Корюківської міської ради до
статутного фонду, в господарське відання та на баланс КП
«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради наступне майно:

- SPU 07-073-09 (SM 7/45) Свердловинний насос WILO – 2 шт., інвентарні №№
10490014, 10490015, вартістю 196784,00 грн. (без ПДВ).
5. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Корюківської міської ради
(Кожема О.М.), КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради
(Галущенко С.В.) здійснити передачу-прийняття майна, вказаного в п. 4 даного
рішення, у відповідності до вимог чинного законодавства України.
6.
КП
«Корюківкаводоканал»
Корюківської
міської
ради
(Галущенко С.В.) внести зміни до Статуту підприємства з врахуванням п. 4-5
цього рішення.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про порядок залучення, розрахунку,
розміру і використання коштів пайової
участі у розвитку інфраструктури
населених пунктів Корюківської
об’єднаної територіальної громади
З метою належного утримання та розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури населених пунктів Корюківської міської об’єднаної
територіальної громади, визначення пайової участі замовників будівництва у
розвитку інфраструктури населених пунктів, керуючись ст. 40 Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про
добровільне об’єднання територіальних громад», ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1.Встановити, що на період до розроблення та прийняття рішення міської
ради про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів
Корюківської міської об’єднаної територіальної громади у зв’язку з
приєднанням сільських рад, розрахунок розміру пайової участі у розвитку
інфраструктури здійснюється на підставі та у порядку визначеному у
відповідних Положеннях, затверджених сільськими радами, що увійшли до
складу Корюківської міської ради.
1.1. Вищезазначений розрахунок здійснює уповноважена комісія, яка
створена при виконавчому комітеті Корюківської міської ради.
1.2. Висновок комісії про розмір пайової участі підлягає затвердженню
виконавчим комітетом Корюківської міської ради.
2.Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного
пункту міської об’єднаної територіальної громади укладається Корюківською
міською радою відповідно до вимог чинного законодавства.

3.Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури
населеного пункту, можуть використовуватись виключно для створення і
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури відповідного
населеного пункту.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про надання дозволу
КП «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради
на продаж майна
Розглянувши
звернення
комунального
підприємства
«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради щодо надання дозволу на
продаж насосного обладнання ПАТ «Слов’янські шпалери - КФТП» в
рахунок боргу за очистку стоків згідно договорів № 39/01-09 від 01.01.2009
року та 69/4-02/11від 01.01.2011 року, враховуючи вимоги претензії, поданої
ПАТ «Слов’янські шпалери - КФТП» на адресу КП «Корюківкаводоканал»
щодо сплати боргу за очистку стоків, приймаючи до уваги тяжке матеріальне
становище комунального підприємства та з метою зниження заборгованості,
керуючись Положенням про порядок відчуження, списання, передачі
основних засобів, що є міською комунальною власністю, затвердженого
рішенням 24 сесії Корюківської міської ради 5 скликання від 20.08.2009 року,
ст.ст. 26, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
міська рада в и р і ш и л а:
1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради на продаж ПАТ «Слов’янські шпалери - КФТП» за
балансовою вартістю наступного насосного обладнання:
- насос ESHS 65-200/220/P25VSNA в кількості 1 штука вартістю 99160 грн., в
тому числі ПДВ;
- насос погружний 6SR27/7-P PEDROLLO в кількості 2 штуки загальною
вартістю 96408 грн., в тому числі ПДВ, в рахунок заборгованості
підприємства перед акціонерним товариством за очистку стоків.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про затвердження міської Програми
розвитку житлово-комунального господарства
та благоустрою населених пунктів
Корюківської міської ради на 2017 рік
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 10 січня
2017 року № 4, рекомендації постійної комісії міської ради з питань житловокомунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та
охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст.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 2017 рік (додається).
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природного середовища.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням четвертої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання
від 22 лютого 2017 року

Міська Програма
розвитку житлово-комунального господарства та
благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради
на 2017 рік

м. Корюківка
2017 рік

Паспорт
міської Програми
розвитку житлово-комунального господарства та благоустрій
Корюківської міської ради на 2017 рік

3.

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

4.

Співрозробники Програми:

5.
6.

Відповідальний виконавець
Учасники Програми

7
8

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

1.
2.

Корюківська міська рада
Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»
Виконавчий апарат Корюківської
міської ради
Виконком Корюківської міської ради,
комунальні підприємства:
«Корюківкаводоканал»,
Корюківська ЖЕК.
Виконком Корюківської міської ради
Міський голова, виконком
Корюківської міської ради, відділи
міської ради, комунальні
підприємства Корюківської міської
ради, Корюківська дільниця ПАТ
«Облтеплокомуненерго», РЕМ, ПрАТ
«Корюківське АТП-17445»,
Корюківське УГГ, центральна
районна лікарня.
2017 рік
22412,847 тис. грн.

І Загальні положення
Благоустрій – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення,
осушення та озеленення території, а також соціально-економічних,
організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату,
санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на
території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного
утримання та охорони,
створення умов щодо захисту і
відновлення
сприятливого для життєдіяльності людини довкілля
Програма розроблена на виконання Закону України «Про благоустрій
населених пунктів», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про автомобільні дороги»
та інших нормативно-правових актів у сфері благоустрою населених пунктів.
Виконання Програми передбачає :
• Запровадження стимулів до економного і раціонального господарювання
та використання ресурсів;
• Покращення екологічного та санітарного стану міста;

Прозорість прийнятих рішень щодо реформування житлово-комунального
господарства міста.
Однією з стратегічних цілей Програми є створення безпечного та
комфортного середовища для проживання, що досягається шляхом забезпечення
належного рівня благоустрою.
Впродовж останніх років у місті проведена значна робота у сфері
благоустрою, що включає поточні видатки на прибирання території, вивіз
твердих побутових відходів, поточний ремонт та обслуговування вуличного
освітлення, оплату за використану електроенергію вуличним освітленням, крім
того проведено роботи по встановленню дорожніх знаків, засобів примусового
зниження швидкості, нанесення дорожньої розмітки на пішохідних переходах,
ліквідації стихійних сміттєзвалищ, впорядкуванню прибудинкових територій,
місць відпочинку, встановленню дитячих та спортивних майданчиків,
капітальний ремонт тротуарів та ін.
З 01 січня 2017 р. до складу Корюківської міської ради входить сорок
населених пунктів: місто Корюківка та села: Трудовик, Лебіддя; Андроники,
Високе, Наумівка, Переділ, Спичувате, Турівка (колишня Наумівська сільська
рада); Буда, Маховики, Петрова Слобода, Соснівка, Шишка (колишня Будянська
сільська рада); Воловики, Забарівка, Кирилівка, Нова Буда (колишня Забарівська
сільська рада); Костючки, Кугуки, Самсонівка, Сахутівка, Тютюнниця (колишня
Тютюнницька сільська рада); Бреч, Гуринівка, Лубенець, Нова Гуринівка,
Озереди, Ховдіївка (колишня Брецька сільська рада); Будище, Самотуги,
Сядрине,Тельне (колишня Сядринська сільська рада); Хотіївка (колишня
Хотіївська сільська рада); Богдалівка, Гутище, Довга Гребля, Заляддя, Олійники,
Рейментарівка (колишня Рейментарівська сільська рада).
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.
Програмою передбачається проведення робіт у наступних напрямках:
• Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану території міської
ради (організація прибирання міста, забезпечення своєчасного і повного
видалення твердих і рідких побутових відходів, ліквідація стихійних
сміттєзвалищ, косіння зелених зон, облаштування майданчиків для
розміщення контейнерів по збору твердих побутових відходів, паркування
транспортних засобів, встановлення урн для сміття тощо);
• Проведення ремонту доріг комунальної власності з відновленням дорожніх
знаків, дорожньої розмітки, тротуарів, огорож тощо;
• Окультурення зелених насаджень з одночасним санітарним видаленням
сухостійних, аварійних, фаутних дерев та кущів та формуванням крон
існуючих дерев, утриманням газонів, зелених зон;

• Забезпечення якісного вуличного освітлення міста (поточне утримання,
впровадження енергозберігаючих технологій в роботі мережі зовнішнього
освітлення території міської ради);
• Удосконалення організації руху транспорту та пішоходів;
• Створення відповідних умов для відпочинку дітей, підлітків та дорослого
населення (утримання та впорядкування прибудинкових територій,
облаштування дитячих, спортивних майданчиків тощо);
• Забезпечення належних умов для поховання померлих (впорядкування
існуючих кладовищ та проведення ряду заходів по їх розширенню за
потреби);
• Залучення до виконання робіт з благоустрою міста осіб з числа
безробітних зареєстрованих у центрі зайнятості на договірній основі, а
також осіб засуджених до виконання громадських робіт;
• Створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими
фізичними можливостями до об’єктів благоустрою;
• Організація робіт з благоустрою при проведенні державних, релігійних та
місцевих свят;
Проведення профілактичної, роз’яснювальної та виховної роботи серед
населення щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, правил
поведінки в громадських місцях, впровадження роздільного збору твердих
побутових відходів, участі громадян у заходах з благоустрою за місцем їх
проживання.
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» - 590 тис. грн., кошти міського бюджету та
залучені кошти;
Корюківська ЖЕК – 2034,5 тис. грн.
4.2. Благоустрій.
Учасники програми: міські комунальні підприємства, підприємства, залучені для
виконання робіт згідно заключних договорів.
Заходи:
освітлення населених пунктів громади – 1796 тис. грн.
утримання пляжів – 45 тис. грн.
утримання сміттєзвалищ – 450 тис. грн.
вивіз сміття – 150 тис. грн.
спилювання аварійних дерев в населених пунктах - 200 тис. грн.
очищення від снігу доріг та посипання – 695 тис. грн.

поточний ремонт доріг – 1925,8 тис. грн.
капітальний ремонт доріг – 8054,125 тис. грн. (в т.ч. 5589,125 тис. грн.
кошти державного бюджету).
придбання огорожі кладовищ в населених пунктах громади – 300 тис. грн.
поточний ремонт об’єктів благоустрою – шлюзова споруда по провулку
Індустріальному в м. Корюківка – 17 тис. грн.
придбання огорожі колодязів питної води – 100 тис. грн.
прибирання населених пунктів громади – 1039 тис. грн.
інші, передбачені програмою заходи (включаючи ліквідацію аварійних
ситуацій на об’єктах комунальної сфери) – 100 тис. грн..
придбання контейнерів − 100 тис. грн.
утримання адресного господарства − 50 тис. грн.
придбання дорожніх знаків – 50 тис. грн.
розмітка поверхонь доріг − 50 тис. грн.
утримання колодязів питної води − 15 тис. грн.
утримання русел та приток річок на території населених пунктів громади −
100 тис. грн.
ремонт братських могил – 5 тис. грн.
4.3. Будівництво.
реконструкція каналізаційно-насосної станції 2872,5 тис. грн. (із них
міський бюджет та залучені кошти – 287,5 тис. грн., державний бюджет 2585 тис. грн.)
будівництво водогону по вул. Молодіжна, м. Корюківка − 980 тис. грн.
(фінансуватиметься з інших джерел).
виготовлення проектної документації на земельні ділянки та об’єкти
нерухомого майна та проведення їх реєстрації − 56 тис. грн.
будівництво майданчика для збору сміття по вул. Шевченка, 74,
м. Корюківка – 80,0 тис. грн..
реконструкція теплової мережі вул. Бульварна – пров. Зарічний,
м. Корюківка – 1200 тис. грн.
капітальний ремонт водогону вул. Шевченка, м. Корюківка – 1000 тис. грн.
4.4. Освіта.
співфінансування придбання шкільного автобусу – 800 тис. грн.
встановлення бойлера в підвальному приміщенні ДНЗ № 4 «Веселка» - 125
тис. грн.
реконструкція системи гарячого водопостачання ДНЗ № 1 «Дельфін»
91,422 тис. грн.
4.5 Охорона здоров’я
поточний ремонт пологового боксу пологового відділення Корюківської
центральної районної лікарні по вул. Шевченка, 101, м. Корюківка (передача
коштів до районного бюджету) – 200 тис. грн.
поточний ремонт післяпологових палат пологового відділення
Корюківської центральної районної лікарні по вул. Шевченка, 101, м. Корюківка
(передача коштів до районного бюджету) – 200 тис. грн.

поточний ремонт тротуарів Корюківської центральної районної лікарні по
вул. Шевченка, 101, м. Корюківка (передача коштів до районного бюджету) – 30
тис. грн.
виготовлення ПКД на реконструкцію інфекційного відділення
Корюківської центральної районної лікарні по вул. Шевченка, 101, м. Корюківка
(передача коштів до районного бюджету, співфінансування) – 700 тис. грн.
4.6. 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.
4.7. Здійснення автобусних перевезень пасажирів по м. Корюківка − на
виконання договірних зобов’язань з перевізниками пасажирів по м. Корюківка та
відшкодування різниці між затвердженою вартістю виконкомом міської ради та
розрахованою перевізником вартістю квитка на перевезення одного пасажира на
автобусних маршрутах по м. Корюківка − 120 тис. грн.
Всього по Програмі: 22412,847 тис. грн.
V. Очікувані результати
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів і завдань
виконавцями, зазначеними у цій Програмі.
У результаті виконання програмних заходів в 2017 році буде забезпечено
надійне функціонування всього господарського та комунального комплексів
міста, здійснене заплановане будівництво та покращено благоустрій населених
пунктів Корюківської територіальної громади.
Секретар міської ради

С.О.Олійник

УКРАЇНА

проект

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про затвердження Програми
розвитку фізичної культури і спорту
Корюківської міської громади на 2017 рік

Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від ___
лютого 2017 року № ___, враховуючи рекомендації постійної комісії міської
ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій,
регуляторної політики, депутатської етики та регламенту, керуючись ст. ст.26,
60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а:
1. Затвердити Програму розвитку фізичної
Корюківської міської громади на 2017 рік (додається)

культури

і

спорту

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних
ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням четвертої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання
від 22 лютого 2017 року

Програма розвитку
фізичної культури і спорту
Корюківської міської громади
на 2017 рік

м. Корюківка
2017 рік
1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ГРОМАДИ НА 2017 РІК
2.

Корюківська міська рада

2.

Ініціатор розроблення
програми
Нормативно-правовий акт, на
підставі якого розроблена
програма

3.
4.

Розробник програми
Співрозробники програми

5.
6.

Відповідальний виконавець
Учасники програми

7.
8.

Термін реалізації програми
Перелік бюджетів, які беруть
участь у фінансуванні заходів
Програми
Загальний орієнтований обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
програми, всього

Корюківська міська рада
Відділ освіти, культури, молоді та спорту
міської ради; КРО ВФСТ «Колос» АПК
України
Виконком Корюківської міської ради
Корюківська міська рада; Відділ освіти,
культури, молоді та спорту міської ради (в
т.ч. ЗОШ, ДНЗ, ДЮСШ); КРО ВФСТ
«Колос» АПК України
2017 рік
Міський бюджет

1.

9.

Закон України «Про фізичну культуру і
спорт» від 24.12.1993 р. (в редакції від
01.01.2016 р.), Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні» від 06.10.1998 р.
(в редакції від 01.01.2017 р.)

84,4 тис. грн.

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 Корюківської міської
громади 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 виконкому міської ради на 2017 рік.
На даний час в населених пунктах громади намітилися певні зрушення
щодо залучення різних верств населення до занять фізичною культурою і
спортом. Проводиться відповідна робота щодо збільшення та покращення
якості проведення спортивно-масових заходів, збільшилась кількість осіб,
залучених до участі у спортивних змаганнях різного рівня.
Здійснюються заходи по ремонту та утриманню існуючих спортивних
споруд.
Разом з тим, проведений аналіз свідчить про існування проблем щодо
зміцнення здоров’я населення, залучення його до занять фізичною культурою і
спортом.

Не сформовано сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і
масового спорту як важливого чинника фізичного та соціального благополуччя,
поліпшення стану здоров’я, ведення здорового способу життя і подовження
його тривалості.
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, матеріальнотехнічної бази, поліпшення умов її функціонування, визначення перспективних
напрямів розвитку.
- фізичне виховання і спорт в усіх типах навчальних закладів, за місцем
роботи, проживання та місцях масового відпочинку населення;
- підтримка дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту
вищих досягнень, спорту інвалідів та ветеранів;
- забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту, видів
спорту інвалідів;
поліпшення
організаційного,
кадрового,
матеріально-технічного,
фінансового, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.
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

Забезпечення
загальноосвітніх
навчальних
закладів
спортивним
обладнанням та інвентарем

1.3.

Залучення працюючих осіб підприємств,
установ
та
організацій,
різних
організаційно-правових форм власності, а
також
організацій,
установ
агропромислового
комплексу
та
мешканців сільських населених пунктів
до занять фізичною культурою і спортом
Забезпечення
участі
у
обласних,
районних спартакіадах, інших масових
фізкультурно-спортивних
заходах
державних службовців, посадових осіб
органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування та депутатів
міської ради

1.5.

2.

Забезпечити збереження фізкультурнооздоровчої та спортивної інфраструктури,
мережі спортивних майданчиків та
налагодити контроль за їх використанням

Термін
виконання
Протягом року

1.2.

Протягом року

Запровадження у навчальних закладах
рухової активності учнів у навчальний та
позанавчальний час шляхом поступового
введення щоденних додаткових уроків з
фізичної культури та позакласних занять
з фізичної культури і спорту

Протягом року

1.1.

1.4.

Виконавці

Очікувані
результати

2
3
4
5
Створення умов для фізичного виховання і спорту в навчальних закладах, за місцем
роботи, проживання та відпочинку населення

Протягом року

1
1

Перелік
заходів Програми

Відділ освіти,
культури,
молоді та
спорту міської
ради

Виконком
міської ради;
Відділ освіти,
культури,
молоді та
спорту міської
ради
Виконком
міської ради;
підприємства,
установи та
організації по
території
громади
Виконком
міської ради;
КРО ВФСТ
«Колос» АПК
України

Виконком
міської ради;
Відділ освіти,
культури,
молоді та
спорту міської
ради;
підприємства,
установи та
організації по
території
громади
Розвиток дитячого-юнацького спорту
Протягом року

№
з/п

Збільшення
загальної кількості
учнів
загальноосвітніх
навчальних
закладів,
охоплених
заняттями з
фізичної культури і
спорту
Збільшення
навчальних
закладів, які
забезпечено
спортивним
обладнанням та
інвентарем
Підвищення рівня
залучення
населення за
місцем роботи до
занять фізичною
культурою і
спортом
Збільшення
кількості
державних
службовців,
посадових осіб,
депутатів, які взяли
участь у
фізкультурноспортивних заходах
Зменшення витрат
на оновлення
спортивної
матеріальнотехнічної бази

Протягом року

Протягом року

Протягом
року

Зміцнення матеріально-технічної бази
ДНЗ, ЗОШ, ДЮСШ та облаштування
необхідним обладнанням та інвентарем

Протягом року

Виконком
Оновлення
міської ради;
матеріальноВідділ освіти,
технічної бази
культури,
молоді та
спорту міської
ради;
навчальні
заклади
Відділ освіти,
Залучення до
2.2. Забезпечення проведення навчальнотренувального процесу ДЮСШ
культури,
більшої кількості
молоді та
дітей та молоді 6спорту міської 23 років до занять
ради;
фізкультурою та
ДЮСШ
спортом
Забезпечення розвитку аматорського спорту, спорту вищих досягнень та спорту
3.
ветеранів
Виконком
Забезпечення
3.1. Забезпечити участь спортсменів громади
різних вікових груп у спортивних заходах
міської ради;
участі спортсменів
районного, обласного та всеукраїнського
КРО ВФСТ
громади у
рівня з різних видів спорту
«Колос» АПК
районних,
України
обласних та
всеукраїнських
змаганнях різного
рівня
змагань
на
території
Виконком
Створення умов на
3.2. Проведення
населених пунктів громади з лижних
міської ради;
території громади
гонок, футболу, футзалу, баскетболу,
КРО ВФСТ
для розвитку
волейболу, шахів та шахмат та інших
«Колос» АПК
спорту та
видів спорту.
України
ефективного
поповнення складу
збірних команд
громади, району та
області
2.1.

Фінансування заходів Програми

1.

Проведення заходів КРО
ВФСТ «Колос» АПК
України

Відповідальний,
термін
Л.В.Малиш,
протягом року

Сума ( грн. )
Кошти з міського бюджету

84 400

Всього по Програмі : 84 400 грн.
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її
виконанням здійснює відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської
міської ради.
Контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет
Корюківської міської ради.
Секретар міської ради

С.О.Олійник

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про внесення змін до рішення двадцять
восьмої сесії Корюківської міської ради
шостого скликання від 11.12.2014 р.
«Про затвердження Положення про порядок
та умови надання громадянам разової
адресної матеріальної допомоги»
Розглянувши пропозиції виконавчого комітету міської ради щодо
необхідності внесення змін до Положення про порядок та умови надання
громадянам разової адресної матеріальної допомоги, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціальноекономічного та культурного розвитку міста, керуючись ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Внести зміни до рішення двадцять восьмої сесії Корюківської міської
ради шостого скликання від 11.12.2014 р. «Про затвердження Положення про
порядок та умови надання громадянам разової адресної матеріальної
допомоги», а саме:
- в п. 1.3 розділу 1 Положення слова «мінімальної заробітної плати» замінити
словами «прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць,
встановленого на день звернення за допомогою»;
- вилучити з розділу 1 Положення пункт 1.6;
- в тексті Положення слова «фінансово – господарський відділ» замінити
словами «відділ бухгалтерського обліку та звітності».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про внесення змін до рішення двадцять
восьмої сесії Корюківської міської ради
шостого скликання від 11.12.2014 р .
«Про затвердження Порядку надання
одноразової матеріальної допомоги учасникам,
постраждалим учасникам антитерористичної
операції та сім’ям загиблих, які є мешканцями
м. Корюківки та с. Трудовик»
У зв’язку з тим, що з 01.01.2017 р. до складу Корюківської територіальної
громади входить 40 населених пунктів, жителі яких беруть безпосередню
участь в антитерористичній операції на Сході України та з метою посилення їх
соціального захисту та членів їх сімей, враховуючи рекомендації постійної
комісії міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку,
надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та
регламенту, керуючись, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1.Внести зміни до рішення двадцять восьмої сесії Корюківської міської
ради шостого скликання від 11.12.2014 р. «Про затвердження Порядку надання
одноразової матеріальної допомоги учасникам, постраждалим учасникам
антитерористичної операції та сім’ям загиблих, які є мешканцями м. Корюківки
та с. Трудовик», а саме:
- в назві рішення та в назві Порядку слова «які є мешканцями м. Корюківка та с.
Трудовик» замінити словами «які є мешканцями населених пунктів
Корюківської міської ради»;
- в п. 1 Порядку слова «місце проживання/перебування яких зареєстровано у
м.Корюківці чи с.Трудовик» замінити словами «місце проживання/перебування
яких зареєстровано в населених пунктах Корюківської міської ради».
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних
ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про затвердження Програми
забезпечення малочисельних та
віддалених сіл громади товарами
першої необхідності та хлібом на 2017 рік
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 17 лютого
2017 року № 39, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з
питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку
міста та рекомендації постійної комісії міської ради з гуманітарних питань,
законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної політики,
депутатської етики та регламенту керуючись ст. ст.26, 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а:
1. Затвердити Програму забезпечення малочисельних та віддалених сіл
громади товарами першої необхідності та хлібом на 2017 рік (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста
та на постійну комісію
міської ради з
гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій,
регуляторної політики, депутатської етики та регламенту.

Міський голова

Р.Р.Ахмедов

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням четвертої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання
від 22 лютого 2017 року

ПРОГРАМА
забезпечення малочисельних та
віддалених сіл громади
товарами першої необхідності
та хлібом
на 2017 рік

м.Корюківка
2017 рік

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
забезпечення малочисельних та віддалених сіл громади товарами
першої необхідності та хлібом на 2017 рік
1.

Ініціатор розроблення Програми

Корюківська міська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого Закон України від 21 травня 1997 року
документа органу виконавчої влади „Про місцеве самоврядування в
про розроблення Програми.
Україні”

3.

Розробник Програми

Корюківська міська рада

4.

Відповідальний виконавець
Програми

Корюківська міська
громади

5.

Учасники Програми

6.

Період реалізації Програми

Виконком Корюківської міської ради,
старости громади та приватні
підприємці.
2017 рік

7.

Етапи виконання Програми

2017 рік

8.

Перелік місцевих бюджетів, які міський
беруть
участь
у
виконанні
Програми.

9.

Загальний
орієнтовний
обсяг 27000,00 грн.,в т.ч.:
фінансових ресурсів, необхідних Наумівка – 17000,00 грн.
для реалізації Програми, всього
Забарівка – 10000,00 грн.

рада, старости

2. Загальна частина
На території громади функціонують п’ять сіл, які на значну відстань
віддалені від центральної садиби. В селах проживає мала кількість жителів, а
саме: в селі Турівка зареєстровано 94 чоловіка, з них дітей до шести років – 6
та шкільного віку - 12, в селі Переділ зареєстровано 37 чоловік , з них дітей до
шести років – 1 та шкільного віку - 7; в селі Високе зареєстровано 5 чоловік
пенсійного віку, в селі Андроники – 3 чоловіки пенсійного віку; в селі Нова
Буда – 3 чоловіки.
Відстань від центральної садиби (с.Наумівка) до села Турівка –
5 кілометрів , до села Переділ – 6 кілометрів, до села Андроники - 8 кілометрів,
до села Високе – 8 кілометрів; від центральної садиби (с.Забарівка) до села
Нова Буда – 6 кілометрів.
Статистичні дані показують, що загальна кількість об’єктів роздрібної
торгівлі в селах громади постійно скорочувалась. Протягом останніх років в
цих селах не працює торгівля. Жителі цих сіл не мають змоги забезпечувати
себе та свої сім’ї товарами першої необхідності, хлібом та хлібобулочними

виробами так, як переважна кількість населення мають похилий вік та слабкий
стан здоров’я.
Головною метою програми є створення сприятливих умов для життя людей,
шляхом організації мобільних мереж роздрібної торгівлі.
3. Мета Програми
Метою Програми є сприяння організації виїзної торгівлі суб’єктами
підприємницької діяльності та забезпечення мешканців віддалених,
малочисельних сіл продуктами першої необхідності, хлібом та хлібобулочними
виробами.
4. Основні завдання Програми
Для досягнення визначеної цією програмою мети необхідно заключити
договір з доставки продуктів першої необхідності, хліба та хлібобулочних
виробів в віддалені та малочисельні села.
5. Фінансове забезпечення
Фінансування
Програми здійснюватиметься у межах асигнувань
міського
бюджету. Обсяг фінансування програми визначається щороку,
виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей міського бюджету.
6. Строки та етапи виконання Програми
Джерела фінансування
Міський бюджет -

Всього
27000,00 грн.

7. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу: забезпечити своєчасну доставку
хліба та хлібобулочних виробів, продуктів першої необхідності в віддалені,
малочисельні села громади, згідно договору, в кількості та асортименті
відповідно до заявок, складених на основі фізіологічної потреби і попиту
населення.
8. Контроль за ходом виконання Програми
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації завдань
основними та безпосередніми учасниками Програми.
Контроль за виконанням завдань здійснюється постійною комісією
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста

Секретар міської ради

С.О.Олійник

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про затвердження Положення
про призначення одноразової грошової
стипендії обдарованим і талановитим
учням (вихованцям) навчальних закладів
Корюківської міської ради та щорічної премії
педагогічним працівникам навчальних
закладів Корюківської міської ради
З метою створення умов для виховання інтелектуальної та творчої
особистості, підтримки обдарованих дітей та стимулювання їх на досягнення
високих результатів у навчанні, фізичній культурі та спорті, творчих здобутків
у науково-дослідницькій діяльності, літературі та мистецтві, враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з гуманітарних питань, законності,
правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, 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 Положення про призначення одноразової грошової
стипендії обдарованим і талановитим учням (вихованцям) навчальних закладів
Корюківської міської ради та щорічної премії педагогічним працівникам
навчальних закладів Корюківської міської ради (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних
ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням четвертої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання
від 22 лютого 2017 року

Положення
про призначення одноразової грошової стипендії обдарованим і
талановитим учням (вихованцям) навчальних закладів Корюківської
міської ради та щорічної премії педагогічним працівникам навчальних
закладів Корюківської міської ради

1. Одноразова грошова стипендія обдарованим і талановитим учням
(вихованцям) навчальних закладів Корюківської міської ради (далі Стипендія):
1.1. Запроваджується з метою створення умов для виховання
інтелектуальної та творчої особистості, підтримки обдарованих дітей та
стимулювання їх на досягнення високих результатів у навчанні, фізичній
культурі та спорті, творчих здобутків у науково-дослідницькій діяльності,
літературі та мистецтві.
1.2. Стипендія виплачується за підсумками навчального року щороку у
травні.
1.3. Стипендіатами можуть бути учні 1-11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів, вихованці позашкільних навчальних закладів та школи
мистецтв Корюківської міської ради.
1.4. Кандидатами на здобуття Стипендії можуть бути учні (вихованці)
навчальних закладів Корюківської міської ради, які мають високий або
достатній рівень навчальних досягнень і стали переможцями ІІІ та ІV етапів
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, ІІ та ІІІ етапів
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів
Малої академії наук України, обласних та Всеукраїнських конкурсів, турнірів,
змагань, які мають офіційний статус.
1.5. Висування кандидатів на нагородження Стипендією здійснюється
педагогічною радою навчальних закладів Корюківської міської ради. Після
прийняття рішення дирекція навчального закладу в термін до 15 квітня
надсилає клопотання про призначення стипендії, копію протоколу засідання
педагогічної ради, копії нагород до Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради.
1.6. Якщо конкурси, олімпіади, змагання тощо не завершились до
моменту визначення кандидатів (до 15.04), то їх результати враховуються в
наступному періоді.
1.7. Відділ освіти, культури , молоді та спорту Корюківської міської ради
до 10 травня розглядає подані матеріали та складає проект розпорядження, який
передається в Корюківську міську раду.
1.8. Розпорядженням голови Корюківської міської ради затверджується
список стипендіатів.
1.9. Розмір Стипендії встановлюється згідно з кошторисом та рішенням
Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради.
1.10. Виплата Стипендії здійснюється за рахунок коштів місцевого
бюджету в межах, затверджених програмою.

2. Щорічна премія педагогічним працівникам навчальних закладів
Корюківської міської ради (далі - Премія):
2.1. Запроваджується з метою піднесення ролі та авторитету педагога в
суспільстві, заохочення педагогічних працівників до творчої, результативної
праці.
2.2. Премія присуджується педагогічним працівникам навчальних
закладів Корюківської міської ради за:
- особливі успіхи у здійсненні навчання і виховання підростаючого
покоління, формування національних
і загальнолюдських
цінностей,
утвердження національної ідеї, патріотизму, демократизації, формування
громадянського суспільства, інтеграції в європейський та світовий простір,
діяльність, спрямовану на забезпечення
доступності освіти, реалізації
конституційних прав громадян України на здобуття якісної освіти;
- розроблення і впровадження нових технологій, оновлення змісту і
методичного забезпечення навчального процесу, які сприяють підвищенню
якості освіти і виховання; створення підручників, навчальних посібників,
педагогічних програмних
засобів навчання, в тому числі електронних;
перемогу в конкурсах професійної майстерності;
- підготовку переможців Всеукраїнських
учнівських олімпіад з
навчальних предметів, конкурсів Малої Академії Наук, професійної
майстерності;
- інші результати педагогічної діяльності, що мають вплив на розв’язання
проблем навчання і виховання підростаючого покоління.
2.3. Щорічно присуджується 3 премії в розмірі:
- І премія – 9 (дев’ять) тисяч грн.;
- ІІ премія – 6 (шість) тисяч грн.;
- ІІІ премія – 3 (три) тисячі грн.
2.4. Висування кандидатур на відзначення Премією проводиться до
початку навчального року за місцем роботи претендента на зборах колективів із
забезпеченням широкого обговорення, гласності та відкритості. Після
прийняття рішення до Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської
міської ради подаються клопотання про призначення Премії, витяг з протоколу
зборів трудового колективу, відомості про відповідні досягнення претендента,
його державні та відомчі нагороди.
2.5. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради
розглядає подані матеріали та складає проект розпорядження, який передається
в Корюківську міську раду.
2.6. Премія призначається розпорядженням голови Корюківської міської
ради.
2.7. Нагороджені отримують звання лауреата, диплом та грошову
винагороду.
2.8. Вручення Премії проводиться в урочистій обстановці під час
проведення заходів з нагоди професійного свята – Дня працівників освіти та
висвітлюється в засобах масової інформації.
2.9. Фінансування видатків, пов’язаних з виплатою Премії, здійснюється
за рахунок загального обсягу бюджетних асигнувань на освіту.
Секретар міської ради

С.О.Олійник

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про затвердження Програми підтримки
дітей, батьки яких загинули або отримали
інвалідність під час безпосередньої участі
в антитерористичній операції, у навчальних
закладах Корюківської міської ради
на 2017-2018 роки
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 17 лютого
2017 року № 40, рекомендації постійної комісії міської ради з гуманітарних
питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної
політики, депутатської етики та регламенту, керуючись ст. ст.26, 60 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а:
1. Затвердити Програму підтримки дітей, батьки яких загинули або
отримали інвалідність під час безпосередньої участі в антитерористичній
операції, у навчальних закладах Корюківської міської ради на 2017-2018 роки
(додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних
ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту.

Міський голова

Р.Р.Ахмедов

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням четвертої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання
від 22 лютого 2017 року

Програма
підтримки дітей, батьки яких загинули
або отримали інвалідність під час
безпосередньої участі в антитерористичній
операції,у навчальних закладах
Корюківської міської ради
на 2017-2018 роки

м.Корюківка
2017 рік
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Паспорт
програми підтримки дітей, батьки яких загинули або отримали
інвалідність під час безпосередньої участі в антитерористичній операції,
у навчальних закладах Корюківської міської ради на 2017-2018 роки
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Ініціатор розроблення Програми Корюківська міська рада
Розробник Програми
Відділ освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської ради
Відповідальний
виконавець Відділ освіти, культури, молоді та
Програми
спорту Корюківської міської ради
Учасники Програми
Відділ освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської ради,
навчальні
заклади
Корюківської
міськради, Корюківська міська рада,
Корюківський
районний
центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
Термін реалізації Програми
2017-2018 р.р.
Перелік місцевих бюджетів, які За рахунок міського бюджету
беруть участь у виконанні
Програми
Загальний обсяг фінансових Відповідно запиту Відділу освіти,
ресурсів,
необхідних
для культури,
молоді
та
спорту
реалізації Програми
Корюківської
міськради
на
відповідний рік з урахуванням
кількості дітей, яким надається
допомога, та діючих нормативів
харчування на 2017-2018 роки
необхідно 18064 грн.
Примітка:
обсяги
фінансових
ресурсів можуть коригуватися.
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Програма
підтримки дітей, батьки яких загинули або отримали інвалідність під
час безпосередньої участі в антитерористичній операції,
у навчальних закладах Корюківської міської ради на 2017-2018 роки
І. Загальні положення
Поточна ситуація в Україні (проведення Антитерористичної операції в
східних областях) зумовлює значне збільшення кількості дітей, які опинилися в
складних життєвих обставинах, зниження їх життєвого рівня та погіршення
морально-психологічного стану.
За даними моніторингу станом на 1 вересня 2016 року у навчальних
закладах Корюківської міської ради навчається та виховується 5 дітей з сімей,
батьки яких є загиблими та отримали інвалідність внаслідок безпосередньої
участі
в антитерористичній операції, з яких 2 дитини виховується в
дошкільних навчальних закладах, 3 дитини навчається в загальноосвітніх
навчальних закладах. Кількість таких дітей з кожним днем зростає. Виникає
необхідність надання додаткових пільг учням загальноосвітніх навчальних
закладів та вихованцям дошкільних навчальних закладів з числа дітей, батьки
яких загинули та отримали інвалідність внаслідок безпосередньої участі в
антитерористичній операції, зокрема, у частині забезпечення харчуванням за
кошти міського бюджету, забезпечення потреб у наданні соціальної,
педагогічної, психологічної, інформаційної підтримки зазначених категорій
дітей.
Програма підтримки дітей,
батьки яких
загинули та отримали
інвалідність внаслідок безпосередньої участі в антитерористичній операції, які
навчаються і виховуються в освітніх закладах Корюківської міської ради (далі
— Програма) - це заходи, що здійснюються на місцевому рівні з метою
соціальної, педагогічної, психологічної підтримки дітей, батьки яких загинули
та отримали інвалідність внаслідок безпосередньої участі в антитерористичній
операції, забезпечення харчуванням даних категорій дітей за кошти міського
бюджету, сприяння вирішенню їх соціально-психологічних проблем.
ІІ. Мета та основні завдання Програми
Метою Програми є соціальна, педагогічна, психологічна підтримка дітей,
батьки яких загинули та отримали інвалідність внаслідок безпосередньої участі
в антитерористичній операції, які навчаються і виховуються в освітніх закладах
Корюківської міської ради, забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням
даної категорій дітей за кошти міського бюджету. Основними завданнями
Програми є надання додаткової пільги та психологічних послуг дітям, які
навчаються і виховуються в освітніх закладах Корюківської міської ради
(таблиця 1).
Таблиця 1
IІІ. Основні заходи з виконання Програми
№
з/п
1.

Заходи

Відповідальний виконавець

Взяття на облік дітей, які мають Відділ освіти, культури, молоді та

2.

3.

4.

5.

право на безкоштовне харчування
відповідно до Програми
Забезпечення
одноразовим
харчуванням за кошти міського
бюджету
учнів загальноосвітніх
навчальних закладів Корюківської
міської ради з числа дітей, батьки
яких
загинули та отримали
інвалідність
внаслідок
безпосередньої
участі
в
антитерористичній операції
Забезпечення
триразовим
харчуванням за
кошти міського
бюджету вихованців дошкільних
навчальних закладів Корюківської
міської ради з числа дітей, батьки
яких
загинули та отримали
інвалідність
внаслідок
безпосередньої
участі
в
антитерористичній операції
Надання необхідної психологічної
допомоги учням ЗНЗ та вихованцям
ДНЗ з числа дітей, батьки яких
загинули та отримали інвалідність
внаслідок безпосередньої участі в
антитерористичній операції.
Сприяння
охопленню
дітей
учасників АТО позакласною та
позашкільною роботою.

спорту Корюківської міської ради
Відділ освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської
ради, навчальні заклади, міська
рада

Відділ освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської
ради, навчальні заклади, міська
рада

Корюківський районний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді

Відділ освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської ради
державної

ІV. Фінансове забезпечення виконання Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського
бюджету. Забезпечення гарячим харчуванням здійснюється Відділом освіти,
культури, молоді та спорту Корюківської міськради.
Враховуючи те, що протягом року може змінюватися кількість дітей,
яким надається безкоштовне харчування, суми на харчування виділяються
згідно фактичної кількості осіб.
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міськради за
підсумками року подає звіт про виконання Програми.
ІV. Очікувані результати
Виконання визначених Програмою заходів дозволить надати додаткову
пільгу, а саме забезпечити харчуванням за бюджетні кошти учнів
загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних
закладів з числа дітей, батьки яких загинули та отримали інвалідність
внаслідок безпосередньої участі в антитерористичній операції, допоможе
поліпшити морально-психологічний мікроклімат в їх сім`ях.

Розрахункова потреба в коштах на покриття видатків харчування
дітей, батьки яких
загинули та отримали інвалідність внаслідок
безпосередньої участі
в антитерористичній операції, у навчальних
закладах Корюківської міської ради на 2017-2018 роки
Діти, які відвідують дитячі дошкільні заклади:
Категорії дітей
Кількість Кількість
дітей
днів
Діти,
батьки
яких
загинули та отримали
інвалідність внаслідок
безпосередньої участі в
антитерористичній
операції
Всього:

Потреба в коштах (грн.)
2017 р

2018 р

Всього

2

255

5972

5972

11944

2

255

5972

5972

11944

Діти, які відвідують загальноосвітні навчальні заклади:
Категорії дітей
Кількість Кількість
Потреба в коштах (грн.)
дітей
днів
2017 р
2018 р ВСЬОГО
Діти,
батьки
яких
загинули та отримали
інвалідність внаслідок
3
170
3060
3060
6120
безпосередньої участі в
антитерористичній
операції
Всього:
3
170
3060
3060
6120
Загальна потреба в коштах на забезпечення харчування дітей, батьки яких
загинули та отримали інвалідність внаслідок безпосередньої участі в
антитерористичній операції складає 18064 грн.
Секретар міської ради

С.О.Олійник

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про затвердження міської програми
«Шкільний автобус» на 2017-2020 роки
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 17 лютого
2017 року № 44, рекомендації постійної комісії міської ради з гуманітарних
питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної
політики, 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 «Шкільний автобус» на 2017-2020 роки
(додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних
ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням четвертої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання
від 22 січня 2017 року

МІСЬКА ПРОГРАМА
«Шкільний автобус»
на 2017-2020 роки

м. Корюківка
2017 рік

ПАСПОРТ
міської Програми «Шкільний автобус»
на 2017-2020 роки
1.

Ініціатор розроблення Програми

2.

Дата, номер і назва документа
органу виконавчої влади про
розроблення Програми

3.

Розробник Програми

4.

Відповідальний виконавець
Програми
Учасники Програми

5.

6.
7.

8.

Термін реалізації Програми
Загальний орієнтовний обсяг
фінансових ресурсів, необхідних
для реалізації Програми, всього,
у тому числі:
Кошти міського бюджету та інші
джерела фінансування не
заборонені законодавством

Міська рада
Постанова Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2003 року № 31 «Про
затвердження програми «Шкільний
автобус»; Закон України «Про освіту»
від 23.05.1991 року № 1060-ХІІ (стаття
14); Закон України «Про загальну
середню освіту» від 13.05.1999 року №
651-ХІV (стаття 21); Закон України
«Про місцеве самоврядування в
Україні» від 21.05.1997 року № 280/97ВР (стаття 32).
Відділ освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської ради
Відділ освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської ради
Міська рада, Відділ освіти, культури,
молоді та спорту Корюківської міської
ради, керівники навчальних закладів
Корюківської
міської
ради,
Корюківське
відділення
поліції
Менського відділу поліції
ГУНП
України в Чернігівській області
2017-2020
7384,0 тис. грн.

7384,0 тис. грн.

1. Загальні положення
Програма розроблена відповідно до статті 14 Закону України «Про
освіту», статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту» та статті 32
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету
Міністрів України від 16 січня 2003 року № 31 «Про затвердження Програми
«Шкільний автобус» (зі змінами та доповненнями), Указів Президента України
від 30 вересня 2010 року № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення
пріоритетного розвитку освіти в Україні», від 20.12.2000 р.№ 1356 «Про
основні засади розвитку соціальної сфери села».
Організація регулярного безкоштовного підвозу до місць навчання і
додому дітей шкільного віку є складовою частиною виконання чинного
законодавства щодо забезпечення конституційних прав громадян на якісну
освіту.
Так, статтею 14 Закону України «Про освіту», статтею 21 Закону України
«Про загальну середню освіту» та статтею 32 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» передбачено забезпечення у сільській місцевості
регулярного безоплатного підвезення до місць навчання і додому учнів та
педагогічних працівників.
Належна організація підвозу учнів сільської місцевості, що проживають
за межею пішохідної доступності, до навчальних закладів сприятиме
проведенню оптимізації загальноосвітніх навчальних закладів, створенню умов
для безпеки дітей, збереження їх здоров’я, ефективному використанню
бюджетних коштів, кадрового
потенціалу педагогічних працівників,
удосконаленню мережі навчальних закладів, а також розширить можливість
для гурткової та позакласної роботи.
2. Визначення проблеми, на розв‘язання якої спрямована Програма
Основна проблема, на вирішення якої спрямована Програма - це підвіз
учнів з віддалених населених пунктів до місць навчання. За школами
закріплюються транспортні засоби відповідної марки в залежності від кількості
учнів, що підвозяться.
При наданні шкільних автобусів беруться до уваги, зокрема, існуючі
дорожні умови, кількість автобусів, маршрути та частота їх пересування для
того, щоб максимально використовувати транспортні засоби та мінімізувати
незручності для учнів (та вчителів), які добираються до місць навчання
(роботи) із своїх сіл, наявність кваліфікованих водіїв та зростаючі регулярні
витрати на підтримку роботи системи шкільних автобусів (наприклад –
страхування, вартість палива, утримання транспортних засобів).
Експлуатація їх можлива за орієнтовною схемою маршрутів у додатку 1
до Програми.
Транспортні маршрути підвозу учнів і вчителів сільської місцевості до
місць навчання, на роботу та в зворотному напрямі, можуть змінюватись у
зв‘язку із оптимізацією мережі загальноосвітніх навчальних закладів.

Більш ефективне використання транспортних засобів буде розроблятись
кожною школою, та подаватись на розгляд (затвердження) до Відділу освіти,
культури, молоді та спорту Корюківської міської ради.
Станом на 1 лютого 2017 року в міській громаді налічується 304 учні, які
проживають за межею пішохідної доступності і потребують регулярного
підвозу до школи. Підвозиться 304 учнів. Підвозом охоплено 100 %.
Підвіз здійснюють 8 шкільних автобусів.
За державною Програмою «Шкільний автобус», затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року № 31 отримано
4 автобуси.
4 автобуси були отримані за програмами, які діяли до 2015 року.
На сьогодні 2 міські автобуси вичерпали свої ресурси унаслідок
фізичного зносу і підлягають заміні.
Ситуацію із забезпечення підвозу учнів до шкіл району наведено у
додатку № 2 до Програми.
3. Мета та завдання Програми
Метою Програми є:
реалізація положень статті 14 Закону України «Про освіту»; статті 21
Закону України «Про загальну середню освіту»; статті 32 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»; Указів Президента України від 30 вересня
2010 року № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку
освіти в Україні», від 20.12.2000 р. № 1356 «Про основні засади розвитку
соціальної сфери села», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 11 березня 1999 р. № 348 щодо забезпечення у сільській місцевості
регулярного безоплатного перевезення до місць навчання і додому учнів та
педагогічних працівників;
створення рівних можливостей для всіх громадян, які проживають і
постійно працюють у сільській місцевості, в задоволенні соціальних та
культурно-освітніх потреб;
раціональне
використання
кадрового
потенціалу
педагогічних
працівників загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості;
формування належної соціальної інфраструктури села.
Завданнями Програми є:
1.
2.

3.

4.

Забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність
здобуття якісної та безоплатної загальної середньої освіти.
Забезпечення регулярного та безоплатного підвезення учнів і вчителів
сільської місцевості до місць навчання (у першу чергу до опорних шкіл),
на роботу та в зворотному напрямку.
Забезпечення екскурсійного обслуговування учнівської молоді, її участі
в конкурсах, спортивних змаганнях, спартакіадах, олімпіадах,
фестивалях, заходах районного, обласного та Всеукраїнського рівнів.
Забезпечення підвозу учнів до закладів оздоровлення, відпочинку та в
зворотному напрямку.

5.
6.

Забезпечення участі учасників навчально-виховного процесу в нарадах,
семінарах, інших заходах міського, обласного та Всеукраїнського рівнів.
Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів у сільській
місцевості.
3.1.

Виконавці проекту і етапи його реалізації

Виконавці проекту:
1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради;
2. Міська рада;
3. Керівники навчальних закладів Корюківської міської ради.
Видатки формуються за рахунок міського бюджету, інших джерел не
заборонених законодавством, використовуються за цільовим призначенням,
виключно для реалізації мети та завдань Програми.
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради
комплектує кадровий склад водіїв, готує приміщення для зберігання та
технічного обслуговування автобусів.
З метою охоплення навчанням усіх дітей шкільного віку, поліпшення
керованості навчально-виховним процесом, удосконалення використання
навчально-матеріальної бази шкіл, забезпечення
висококваліфікованими
кадрами, ефективного використання фінансових ресурсів пропонується
організувати декілька маршрутів підвозу учнів з віддалених населених пунктів
до опорних шкіл. Кожен маршрут оснащується транспортним засобом
відповідної марки залежно від кількості дітей, які потребують підвозу.
У громаді визначаються школи, до яких будуть підвозитись учні з
навколишніх сіл.
Відповідальними за реалізацію програми є Відділ освіти, культури,
молоді та спорту Корюківської міської ради, міська рада.
Основні заходи Програми наведені у додатку № 3 до Програми.
4. Обгрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми, обсяги та
джерела фінансування, строки виконання
Виконання міської програми «Шкільний автобус» на 2017-2020 роки
дасть можливість:
забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу,
припинити негативні процеси у соціальній сфері села, досягти позитивних
зрушень у забезпеченні життєдіяльності сільського населення;
створити умови для забезпечення у сільській місцевості регулярного
безоплатного перевезення учнів та педагогічних працівників до місць навчання,
роботи і додому;
створити оптимальну мережу загальноосвітніх навчальних закладів
сільської місцевості;
вирішувати проблеми освіти на більш високому рівні – диференціації,
індивідуалізації навчання, організації систематичного та якісного контролю за
навчальними досягненнями учнів;

поліпшити якість знань учнів, ефективне використання наявної
матеріально-технічної бази, кадрового потенціалу педагогічних працівників,
фінансових можливостей освітянської галузі в сільській місцевості.
5. Обсяги та джерела фінансування Програми,
терміни та етапи її виконання
Фінансування заходів Програми буде здійснюватися за рахунок коштів
міського бюджету, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Обсяг фінансування Програми визначається щорічно, виходячи із
конкретних завдань Програми та реальних можливостей бюджету.
Координатором роботи щодо виконання заходів Програми та головним
розпорядником коштів міського бюджету, що передбачаються на реалізацію
вищезазначених заходів - є Відділ освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради.
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради
здійснює контроль за виконанням Програми шляхом планових та оперативних
перевірок щодо забезпечення
цільового використання автотранспорту,
відповідних умов його зберігання та експлуатації, оптимальності затверджених
маршрутів.

Секретар міської ради

С.О.Олійник

Додаток № 2
до Програми
Підвіз учнів
до школи станом на 01.02.2017
№
Навчальний заклад
Потребують
з/п
підвозу
1
Корюківська гімназія
25
2
Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст.№ 1
171
3
Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4
55
4
Наумівська ЗОШ І-ІІІ ст.
17
5
Сядринська ЗОШ І-ІІІ ст.
15
6
Корюківська ЗОШ І ст. № 2
17
7
Корюківська ЗОШ І ст. № 3
4
Всього по міській раді
304
%

Секретар міської ради

Підвозяться
25
171
55
17
15
17
4
304
100

С.О.Олійник

Додаток 1
до Програми

Рай
он

Корюківський

1

Марка автобуса

Організація підвозу учнів
до загальноосвітніх навчальних закладів Корюківської міської ради на 2017-2020 н.р.
Державний
номер

Рік
випуску

2
ЧАЗ А 074.01

3
СВ 2269 АА

4
2009

ЛАЗ – 695

06860 МН

1987

БАЗ А 079. 13ш

СВ 2929 АА

2011

БАЗ А079.13 ш

СВ 2933 АА

2012

АС-Р 4234
«Мрія»
ПАЗ – 672

СВ 2939 АА

2016

СВ 3478 АА

ГАЗ-32213
БАЗ А079,31 ш

За яким закладом
закріплено

Середнь
одобови
й пробіг

5
Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст.
№1
Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст.
№1
Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст.
№1
Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст.
№4

6
102 км.

75 км.

1986

Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст.
№4
Наумівська ЗОШ І-ІІІ ст.

СВ 1253 АА

2006

Сядринська ЗОШ І-ІІІ ст.

53 км.

СВ 2936 АА

2013

Корюківська гімназія

82 км.

Секретар міської ради

60 км.
95 км.
99 км.

46 км.

Маршрут

7
1 маршрут: Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – с. Лубенець
2 маршрут:Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – с. Озереди
Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – с. Милейки (2 рейси)

Кількіст
ь учнів,
які
підвозят
ься
8
31
14
79

Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – с. Домашлин
(с. Тютюнниця, с. Кугуки)
1 маршрут: Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4–с. П.Слобода
2 маршрут:Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 – с. Буда (с. Маховики, с.
Соснівка, с. Шишка)
Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 – с. Костючки

32

1 маршрут: Наумівська ЗОШ І-ІІІ ст. – с. Турівка
2 маршрут:Наумівська ЗОШ І-ІІІ ст. – с. Переділ
1 маршрут: Сядринська ЗОШ І-ІІІ ст. – с. Кучугури
2 маршрут:Сядринська ЗОШ І-ІІІ ст. – с. Самотуги (с. Тільне)
Корюківська гімназія – с. Сахутівка (с. Самсонівка)

11
6
4
11
33

С.О.Олійник

33
20
30

Розрахунки фінансових витрат по Програмі «Шкільний автобус» на 2017-2020 роки
До п.3
Паливно-мастильні матеріали
2017 р. – 630 тис. грн.
2018 р. - 750 тис. грн..
2019 р. – 800 тис. грн..
2020 р. – 900 тис. грн..
Всього : 3080 тис. грн.
До п. 5
1. Страхування транспортних засобів – 1540 х 8 автобусів = 12320 тис.
2. Страхування водіїв – 222,5 х 8 = 1780 грн.
3. Проведення ОТК ТЗ – 600 х 8 = 4800 грн.
4. Витрати на проведення перед рейсового медичного огляду водіїв 5100 грн.
5. Витрати на запчастини до ТЗ та проведення послуг з ремонту – 100 тис.
Всього: 124 тис. грн. (2017 рік)
2018 р. - 140 тис. грн..
2019 р. – 160 тис. грн..
2020 р. – 180 тис. грн..
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Додаток 3
до Програми

№ з/п

1

2

3

Зміст заходу

Здійснення розподілу
транспортних
засобів між навчальними
закладами відповідно до потреб
підвозу у громаді
Закріплення за
загальноосвітніми навчальними
закладами територій
обслуговування з урахуванням
потреби в організації
перевезення учнів та
педагогічних працівників у
сільській місцевості
При формуванні міського
бюджету на 2017 та наступні
роки передбачати фінансування
видатків на виконання заходів
необхідних для забезпечення
пально-мастильними
матеріалами транспортних
засобів

Основні заходи міської Програми «Шкільний автобус»
на 2017-2020 роки

Джерела
фінансування

Прогнозований

обсяг
фінансових
ресурсів для
виконання
завдання,
тис. грн.

Виконавці

Термін
виконання

Строк виконання
(тис. грн.)
2017

2018

Без фінансування

-

Відділ освіти,
культури, молоді та
спорту Корюківської
міської ради

щороку

-

Без фінансування

-

Міська рада

щороку

-

За рахунок коштів
міського бюджету

3080,0

Відділ освіти,
культури, молоді та
спорту Корюківської
міської ради

Щороку

630

750

2019

2020

800

900

4

Створення відповідних місць
для розміщення транспорту
(особливо в зимовий час)

Без фінансування

-

5

Забезпечення контролю за
безпекою перевезення учнів та
організація безпечної
експлуатації транспортних
засобів

За рахунок коштів
міського бюджету

604,0

6

Придбання Відділом освіти
автобусів для навчальних
закладів

За рахунок коштів
міського бюджету
та інших джерел
фінансування, не
заборонених
законодавством

3700,0

Усього за Програмою

Секретар міської ради

Відділ освіти,
культури, молоді та
спорту Корюківської
міської ради
Корюківське
відділення поліції
Менського відділу
поліції ГУНП
України в
Чернігівській області
Відділ освіти,
культури, молоді та
спорту Корюківської
міської ради

7384,0

С.О.Олійник

щороку

-

-

-

-

щороку

124

140

160

180

щороку

-

1700

-

2000

754

2590

960

3080

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про затвердження міської програми
оздоровлення та відпочинку дітей
Корюківщини на період до 2020 року
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 17 лютого
2017 року № 43, рекомендації постійної комісії міської ради з гуманітарних
питань,
законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної
політики, депутатської етики та регламенту, керуючись ст.ст. 26, 60 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити міську програму оздоровлення та відпочинку дітей
Корюківщини на період до 2020 року (додається).
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань,
законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій,
регуляторної політики, депутатської етики та регламенту.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням четвертої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання
від 22 січня 2017 року

МІСЬКА

ПРОГРАМА

оздоровлення та відпочинку дітей
Корюківщини на період до 2020 року

м.Корюківка
2017 рік

ЗМІСТ
Назва розділу
1. Паспорт міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей
Корюківщини на період до 2020 року
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
3. Мета реалізації Програми
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел
фінансування; строки та етапи виконання
5. Завдання та заходи реалізації Програми
6. Напрями діяльності та заходи Програми
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
8. Додаток 1
9. Додаток 2

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Назва: Програма оздоровлення та відпочинку дітей Корюківщини на період до 2020 року.
2. Підстава для розроблення: Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей"
1.

Ініціатор розроблення
Програми

2.

План організації підготовки проектів актів, необхідних
для забезпечення реалізації Закону України "Про
оздоровлення та відпочинок дітей", постанова Кабінету
Дата, номер і назва
Міністрів України від 14.04.97 N 323 "Про організаційне і
розпорядчого документа
фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення
органу виконавчої влади
про розроблення Програми дітей в Україні" , обласна Програма оздоровлення та
відпочинку дітей Чернігівської області на 2016-2020
роки.

3.

Розробник Програми

Відділ освіти,культури,молоді та спорту Корюківської
міської ради

4.

Співрозробники Програми

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківськоі
міськоі ради, відділ освіти райдержадміністрації

5.

Відповідальний виконавець Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської
Програми
міської ради

6.

Учасники Програми

Сектор у справах сім’ї, молоді, спорту
райдержадміністрації; відділ освіти
райдержадміністрації; служба у справах дітей
райдержадміністрації; управління соціального захисту
населення райдержадміністрації; районний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; КУ
«Корюківський районний центр ПМСД» Корюківської
районної ради; управління Держпродслужби в
Корюківському районі; Корюківський міжрайонний
відділ ДУ ЧОЛЦ МОЗ України; Корюківське відділення
поліції Менського відділу поліції ГУНП України в
Чернігівській області; районна газета «Маяк»

7.

Термін реалізації

2017 - 2020 роки

8.

Перелік місцевих
бюджетів, які беруть
участь у виконанні
Програми
Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
Програми, всього

9.

Корюківська міська рада

міський, районний,

кошти профспілок та інші залучені кошти, не заборонені
законодавством

3262,3 тис. грн.

у тому числі:
коштів міського бюджету

1832,3 тис.грн.

залучені кошти

в тому числі,
кошти профспілок та інші
залучені кошти

1430,0 тис. грн.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Одним із найважливіших завдань у сфері соціального захисту дітей є
реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок, стовідсоткове охоплення
організованими формами оздоровлення дітей, що потребують особливої
соціальної уваги та підтримки.
Об'єктивними причинами різкого зниження фізичного та психологічного
здоров'я, соціального та духовного стану підростаючого покоління є екологічні
проблеми, ускладнені наслідками Чорнобильської катастрофи, неповноцінне
харчування дітей, слабка матеріально-технічна база системи охорони здоров'я і
освіти, обмеження доступу дітей до позашкільної освіти через комерціалізацію
соціальної сфери, що унеможливлює задоволення їх культурних інтересів та
спортивно-оздоровчих потреб.
Незважаючи на проблеми, які склалися в державі та суспільстві, питання
оздоровлення та відпочинку дітей, формування здорового способу життя,
збереження та поліпшення стану здоров`я підростаючого покоління
залишається одним із пріоритетних напрямків державної політики.
З 01.01.2009 набрав чинності Закон України «Про відпочинок та
оздоровлення дітей», яким визначено основні засади державної політики у
сфері оздоровлення та відпочинку дітей, повноваження органів виконавчої
влади і органів місцевого самоуправління, правові, фінансові та організаційні
засади утворення і діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку,
права, обов`язки та відповідальність усіх учасників процесу.
Незважаючи на позитивну динаміку у сфері оздоровлення та відпочинку
дітей, існують певні проблеми, що безпосередньо впливають на розвиток
оздоровчого процесу в області. Серед них: недостатнє фінансування заходів з
оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги і підтримки, та
придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, зношеність
матеріально-технічної бази дитячого закладу оздоровлення та відпочинку
«Зелений гай», недостатній рівень кваліфікації кадрів дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку.
Нагальною є проблема організації виховного процесу та дозвілля в
закладах оздоровлення та відпочинку. З метою вдосконалення роботи в цьому
напрямку необхідно забезпечити дитячі заклади оздоровлення та відпочинку
сучасною методикою проведення змістовного дозвілля, вжити заходів щодо
поліпшення виховної, культурно-масової та фізкультурно-спортивної роботи з
дітьми під час літніх канікул. Потребують розвитку такі активні форми
відпочинку та оздоровлення як організація трудових загонів, туристичних
походів, волонтерського руху. Зважаючи на ряд негативних явищ у
підлітковому та молодіжному середовищі (тютюнопаління, алкоголізм,
наркоманія), особливістю відпочинку та оздоровлення молоді має стати
формування навичок здорового способу життя.

3. Мета Програми

Метою Програми є:
- створення належних умов для оздоровлення та повноцінного відпочинку
дітей;
- збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та
оздоровлення;
- покращання стану матеріально-технічної бази дитячих закладів оздоровлення
та відпочинку;
- підвищення рівня кваліфікації кадрів дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку;
- створення умов для збереження діючих дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку та створення стаціонарного закладу оздоровлення.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування; строки та етапи виконання
Прийняття цієї Програми дозволить поступово вирішити проблеми у
сфері оздоровлення та відпочинку дітей.
Програма передбачає протягом 2017-2020 років здійснити комплекс
заходів щодо створення умов для належної організації оздоровлення і
відпочинку дітей шляхом:
забезпечення належних умов функціонування дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку;
придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за
рахунок бюджетних та залучених коштів;
реалізації заходів щодо створення та функціонування сезонного
позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Зелений гай»;
організації та проведення семінарів для директорів та вихователів
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
поширення інформації про можливості оздоровлення та відпочинку
дітей у реальному часі.
Програма є довгостроковою та розроблена на період до 2020 року.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету
Корюківської міської ради, районного бюджету, профспілкових коштів та
інших джерел.
Обсяг коштів на оздоровлення визначається щорічно під час
формування відповідних бюджетів з урахуванням їх фінансових можливостей.
Ресурсне забезпечення Програми відображене у Додатку 1 до Програми.
5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
Протягом 2017-2020 років планується здійснити такі заходи:
забезпечення повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки, шляхом придбання
путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів
бюджету Корюківської міської ради та інших джерел;

проведення семінарів-навчань для директорів та вихователів дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку;
проведення перевірок щодо умов перебування дітей в дитячих закладах
оздоровлення та відпочинку;
проведення конкурсу на кращу організацію роботи в дитячих закладах
оздоровлення та відпочинку;
розробка та видання інформаційно-методичної літератури стосовно
напрямів діяльності у сфері оздоровлення та відпочинку дітей;
постійне інформування населення про можливості оздоровлення дітей;
забезпечення використання коштів підприємств, установ, організацій,
благодійних фондів та громадських організацій для оплати повної вартості
путівок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку.
У результаті виконання Програми планується щорічне
надання
відпочинкових послуг учням навчальних закладів Корюківської міської ради та
оздоровчих послуг в СПЗО та В «Зелений гай» в кількості 90 осіб – 60 учнів
навчальних закладів Корюківської міської ради та 30 учнів навчальних закладів
комунальної власності Корюківського району.
6. Напрями діяльності та заходи Програми
Напрями діяльності та заходи Програми викладені у Додатку 2 до
Програми.
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Функції з координації виконання заходів Програми покладаються на
відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради.
Контроль за виконанням заходів Програми покладається на міську раду
та постійну комісію з гуманітарних питань, сім’ї, молоді, зайнятості та
соціального захисту населення.
Річний звіт про виконання Програми та ефективність використання
бюджетних коштів також надається до фінансового відділу Корюківської
міської ради.
Секретар міської ради

С.О.Олійник

Додаток 1
до міської Програми
оздоровлення та відпочинку
дітей Корюківщини на період
до 2020 року
Ресурсне забезпечення міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей Корюківщини
на період до 2020 року

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування за роками, , тис грн. у
т.ч. , тис грн. у т.ч.

Місцеві бюджети
Інші джерела
Усього

2017
413,4
300,0
713,4

Секретар міської ради

2018
449,7
350,0
799,7

2019
473,3
380,0
853,3

2020
496,4
400,0
896,4

С.О.Олійник

Обсяг
фінансування,
усього
1832,3
1430,0
3262,3

Додаток 2
до міської Програми
оздоровлення та відпочинку
дітей Корюківщини на період
до 2020 року

Напрямки діяльності та основні заходи міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей
Корюківщини на період до 2020 року

№
з/п

Пріоритетні
завдання

Перелік заходів
Програми

1

2

3

Строк
викон
ання
заходу
4

1.1

організація та проведення
семінару для директорів
дитячих оздоровчих та
відпочинкових закладів
району

1.2

забезпечення діяльності
міжвідомчої комісії з
оздоровлення та
відпочинку дітей та
учнівської молоді в літній
період

Джерела
Розподіл за роками, очікуваний результат
фінансу
(тис. грн)
вання
2017
2018
2019
2020
(бюджет)
5
6
8
9
10
11
12
1 .Організаційно-методичне забезпечення
травень відділ освіти,
не
2017- культури, молоді та
потребує
2020 спорту Корюківської
фінансува
років міської ради
ння

20172020
роки

Виконавці

відділ освіти,
культури, молоді та
спорту Корюківської
міської ради

не
потребує
фінансува
ння

-

-

-

2. Поширення інформації про можливості оздоровлення та відпочинку дітей

-

Очікуваний результат

13
створення належних умов
для освітньої, культурновиховної, фізкультурно оздоровчої роботи,
організація якісного
медичного обслуговування і
харчування

реалізація завдань,
спрямованих на
організацію оздоровлення
та відпочинку дітей

2.1

проведення батьківських
зборів та нарад з
представниками
підприємств щодо
організації оздоровлення
та відпочинку дітей

2.2

висвітлення на сайті
2017- відділ освіти культури,
не
Відділу освіти,
2020 молоді та спорту
потребує
культури,молоді та спорту роки Корюківської міської
фінансува
надходження путівок для
ради, навчальні
ння
оздоровлення дітей в
заклади
реальному часі
1,4
висвітлення у засобах
2017- районна газета «Маяк» Міський
1,0
1,2
масової інформації даних
2020
бюджет
стосовно можливостей
роки
оздоровлення та
відпочинку дітей та ходу
проведення оздоровчої
кампанії
3.Забезпечення функціонування мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
утримання дитячого
Щоріч відділ освіти,
Міський,
204,9
220,0
2300,0
240,0
закладу оздоровлення та
но
культури,молоді та
районний
відпочинку «Зелений гай»
спорту Корюківської
бюджети
(с.Наумівка)
міської ради
та інші
джерела

2.3

3.1

3.2

4.1

забезпечення діяльності
таборів з денним
перебуванням відділу
освіти

квітеньтравень
20172020
років

Щоріч
но

відділ освіти культури,
не
молоді та спорту
потребує
Корюківської міської
фінансува
ради, навчальні
ння
заклади

відділ освіти,
культури, молоді та
спорту Корюківської
міської ради

Міський
бюджет та
інші
джерела

-

182,0

-

200,0

-

210,0

-

220, 0

4.Здійснення контролю щодо умов перебування дітей в закладах оздоровлення та відпочинку
проведення
перевірок травень відділ освіти,
Міський
0,5
0,5
0,5
0,6
щодо умов утримання та
культури, молоді та
бюджет та
виховання
дітей
в серпень спорту Корюківської
інші
закладах оздоровлення та
міської ради,
джерела
2017відпочинку
управління
2020 Держпродспоживслуж
років би в Корюківському
районі, Корюківський
міжрайонний відділ
ДУ ЧОЛЦ МОЗ
України
5.Створення належних умов для роботи оздоровчих та відпочинкових закладів

підвищення престижу
оздоровлення дітей на
території району, надання
громадянам та
підприємствам інформації
про можливості
оздоровлення дітей,
надання електронної
доступної інформації про
можливості оздоровлення
дітей в реальному часі

підвищення престижу
дитячих закладів
оздоровлення та
відпочинку, надання
інформації про можливості
оздоровлення дітей,
збільшення кількості
оздоровлених дітей
збільшення кількості дітей,
охоплених якісним
оздоровленням

Забезпечення
відпочинковими послугами
дітей громади

забезпечення безпечних
умов перебування дітей у
дитячих закладах
оздоровлення та
відпочинку, надання
методичної та практичної
допомоги

5.1

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

сприяння забезпеченню
безперебійного електроводопостачання дитячих
закладів оздоровлення та
відпочинку

16,0
забезпечення належних
червень ПАТ
інші
13,0
14,0
15,0
умов функціонування
Чернігівобленерго,
джерела
дитячих закладів
серпень «Корюківський РЕМ»,
оздоровлення та відпочинку
КП «Корюківката безпечного перебування
2017водоканал»
в них дітей
2020
років
6.Проведення заходів, направлених на підвищення рівня та якості послуг, що надаються закладами оздоровлення та відпочинку району
підвищення престижу
організація та
червень відділ освіти,
Міський
2,0
2,0
2,5
2,5
дитячих закладів
проведення міського
культури, молоді та
бюджет та
оздоровлення та відпочинку
конкурсу на кращу
серпень спорту Корюківської
інші
області, стимулювання
організацію роботи в
міської ради
джерела
роботи у сфері
2017закладах оздоровлення та
оздоровлення дітей
2020
відпочинку
років

проведення нарад з
питань підготовки та
проведення оздоровчої
кампанії

лютий- відділ освіти,
жовтень культури, молоді та
спорту Корюківської
2017міської ради
2020
років
підготовка закладу
червень відділ освіти,
оздоровлення та
культури, молоді та
відпочинку «Зелений гай» серпень спорту Корюківської
до проходження
міської ради
2017державної атестації
2020
років
забезпечення надання
лікувально-оздоровчих
послуг у районних
закладах оздоровлення та
відпочинку

не
потребує
фінансува
ння
Міський
бюджет та
інші
джерела

-

-

-

-

оперативний аналіз
підготовки та ходу
оздоровчої кампанії,
виявлення та усунення
недоліків

-

-

-

забезпечення необхідного
рівня комфорту та
дотримання санітарногігієнічних вимог у закладі

покращення стану здоров’я
червень відділ освіти,
Міський
1,2
1,2
1,5
1,5
дітей
культури, молоді та
бюджет та
серпень спорту Корюківської
інші
міської ради, КУ
джерела
2017«Корюківський
2020
районний центр
років
ПМСД» Корюківської
районної ради
7. Забезпечення оздоровчими та відпочинковими послугами дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
створення та поновлення
2017не
забезпечення принципу
електронного
2020
потребує
соціальної рівності при
централізованого банку
роки
фінансува
розподілі путівок для
даних для обліку дітей,
ння
дітей, що потребують
що потребують особливої
особливої соціальної
соціальної уваги та
уваги та підтримки
підтримки

7.2

забезпечення підбору
дітей на оздоровлення до
Українського дитячого
центру “Молода гвардія”,
Міжнародного дитячого
центру «Артек»

8.1

проведення в дитячих
закладах оздоровлення та
відпочинку роботи
виїзного
консультативного пункту
центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді;
здійснення освітньопрофілактичної роботи
щодо пропаганди
здорового способу життя
в рамках спеціалізованого
формування „Мобільний
консультативний
пункт»;поширення
соціально-просвітницької
продукції щодо
пропаганди
здорового способу життя,
збереження
репродуктивного здоров’я

8.2

організація проведення в
дитячих закладах
оздоровлення та
відпочинку культурномасових, розважальних
заходів, туристичних та
екскурсійних поїздок для
ознайомлення з історикокультурними об’єктами,
відвідування музеїв,
кінотеатру

відділ освіти,
культури, молоді та
спорту Корюківської
міської ради, сектор у
справах сім’ї, молоді,
спорту
райдержадміністрації,
служба у справах дітей
райдержадміністрації
8.Організація змістовного
червень районний центр
соціальних служб для
серпень сім’ї, дітей та молоді
20172020
років
20172020
роки

червень відділ освіти,
культури, молоді та
серпень спорту Корюківської
2017- міської ради
2020
років

не
потребує
фінансува
ння

-

-

-

оздоровлення і відпочинку дітей
Міський
1,0
1,5
1,8
бюджет та
інші
джерела

Міський
бюджет та
інші
джерела

6,3

7,5

8,8

-

забезпечення
оздоровчими послугами
дітей, що потребують
особливої уваги та
підтримки

2,0

надання дітям
психолого-педагогічної і
соціальної допомоги

10,0

формування духовно
розвинутої особистості,
патріота своєї держави,
пропагування
історичного надбання
українського народу

8.3

забезпечення безпечного
перевезення дітей до
місць відпочинку і у
зворотному напрямі,
посилення персональної
відповідальність
керівників і працівників
дитячих оздоровчих
закладів за життя та
здоров’я дітей на час
перебування їх у
зазначених закладах,
дотримання санітарних,
протипожежних правил,
порядку проведення
купання дітей у
водоймищах

червень
серпень
20172020
років

8.4

забезпечення
впровадження системи
національногопатріотичного виховання
та козацького вишколу в
дитячих закладах
оздоровлення та
відпочинку району

20172020
роки

Секретар міської ради

відділ освіти,
Міський
культури, молоді та
бюджет та
спорту Корюківської
інші
міської ради,
джерела
управління
Держпродслужби в
Корюківському
районі, Корюківський
міжрайонний відділ
ДУ»ЧОЛЦ МОЗ
України, Корюківське
відділення поліції
Менського відділу
поліції ГУНП України
в Чернігівській області

1,0

1,0

1,0

1,2

забезпечення безпечного
перебування дітей в
дитячих закладах
оздоровлення та
відпочинку

відділ освіти,
культури,молоді та
спорту Корюківської
міської ради

1,0

1,0

1,0

1,2

Формування духовно
розвинутої особистості,
патріота своєї держави

Міський
бюджет та
інші
джерела

С.О.Олійник

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про затвердження міської програми
роботи з обдарованою молоддю
на 2017-2018 роки
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 17 лютого
2017 року № 41, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з
гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій,
регуляторної політики, депутатської етики та регламенту, керуючись ст. ст.26,
60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а:
1. Затвердити міську програму роботи з обдарованою
на 2017-2018 роки (додається).

молоддю

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій,
регуляторної політики, депутатської етики та регламенту.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням четвертої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання
від 22 лютого 2017 року

МІСЬКА ПРОГРАМА
РОБОТИ З ОБДАРОВАНОЮ
МОЛОДДЮ
на 2017-2018 роки

м.Корюківка
2017 рік
ПАСПОРТ

Міської Програми роботи з обдарованою молоддю на 2017-2018 роки
1.

Ініціатор розроблення програми

2.

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

Корюківська міська рада
Закон України «Про освіту», Закон
України «Про загальну середню
освіту», Закон України «Про
місцеве самоврядування в Україні»
(пункт 16 частини 1 статті 43)

3.

Розробник програми

Відділ освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської ради

4.

Відповідальний виконавець
програми

Відділ освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської ради

5.

Учасники програми

6.
7.

Термін реалізації Програми
Загальний орієнтовний обсяг
фінансових ресурсів за рахунок
місцевих бюджетів, всього

Корюківська міська рада, Відділ
освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської
міської
ради,
керівники навчальних закладів
Корюківської міської ради
2017 – 2018
79 тис. грн.

МІСЬКА ПРОГРАМА
РОБОТИ З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ

на 2017-2018 роки
І. Загальні положення
Міська Програма роботи з обдарованою молоддю на 2017-2018 роки (далі
Програма) розроблена відповідно до законів Закон України «Про загальну
середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні».
Міська Програма роботи з обдарованою молоддю на 2017-2018 роки
спрямована на забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації
шляхом створення оптимальних умов для виявлення обдарованої молоді та
надання їй підтримки в розвитку творчого потенціалу, самореалізації
особистості в сучасному суспільстві, постійного духовного самовдосконалення.
ІІ. Мета та основні завдання Програми
Мета програми полягає у наданні системної підтримки талановитим дітям;
формуванні системи виявлення, навчання, виховання обдарованої молоді,
створенні умов для самореалізації та розширенні їх соціально-правових
гарантій.
Основні завдання Програми:
- створення ефективної системи виявлення та розвитку обдарованих дітей та
молоді;
- оновлення змісту та форм роботи щодо створення особистісно орієнтованої
системи роботи з обдарованими дітьми та молоддю;
- впровадження новітніх інноваційних технологій навчання і виховання
обдарованих дітей та молоді;
- залучення обдарованої молоді до здобуття позашкільної освіти з метою
задоволення потреби у професійному самовизначенні та творчій самореалізації;
- підвищення ефективності діяльності закладів освіти для обдарованих дітей
через їх профілізацію та залучення школярів до участі у регіональних,
всеукраїнських, міжнародних заходах, спрямованих на виявлення і підтримку
обдарованої молоді;
- формування та підвищення рівня ключових компетенцій професійного
педагога, який працює з обдарованими дітьми та молоддю;
- створення системи морального та матеріального заохочення обдарованих дітей
та молоді;
- стимулювання творчого самовдосконалення дітей та учнівської молоді,
підтримка обдарованих учнів - призерів та учасників мистецьких,
інтелектуальних, творчих конкурсів, олімпіад, конкурсів МАН, спортивних
змагань обласних та Всеукраїнських рівнів;
- піднесення статусу обдарованої молоді та її наставників.

ІІІ. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми, обсяги та
джерела фінансування, строки виконання Програми
Програма розрахована на два роки.
Реалізація заходів Програми здійснюватиметься за рахунок місцевого
бюджету.
Прогнозований обсяг коштів, що планується залучити до фінансування,
передбачається у сумі 79,0 тис.грн.
Обсяг фінансування Програми за рахунок місцевого бюджету
визначається щорічно, виходячи з конкретних завдань Програми та реальних
можливостей бюджету.
Координатором роботи щодо виконання заходів Програми та головним
розпорядником коштів місцевого бюджету на реалізацію відповідних заходів є Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради.
ІV. Перелік заходів Програми та результативні показники
Програма передбачає виконання заходів:
- створення міського банку даних про обдаровану молодь;
- сприяння наступності в системі роботи з обдарованою молоддю
загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів;
- залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, експериментальної,
творчої діяльності із організацією факультативів, гуртків, що працюють з
обдарованою молоддю;
- участь у міських предметних олімпіадах, конкурсах, конкурсах-захистах,
турнірах і фестивалях, популяризація здобутків обдарованої молоді, поширення
досвіду роботи педагогічних працівників;
- розроблення механізму стимулювання обдарованої молоді та її наставників;
- удосконалення навчально-матеріальної бази закладів освіти.
Результативні показники:
Виконання Програми у 2017-2018 роках дасть змогу:
- сформувати систему виявлення і відбору обдарованої молоді та надання їй
соціально – педагогічної підтримки;
- підвищити рівень науково – методичного та інформаційного забезпечення
педагогічних працівників, які проводять роботу з обдарованою молоддю;
- підвищити рівень професійної компетентності у визначенні методів, форм,
засобів, технологій навчання і виховання;
- розширити інформаційно – аналітичний банк даних «Обдарованість»;
- розробити механізм стимулювання обдарованої молоді, педагогічних
працівників, які працюють з нею.

V. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Контроль за виконанням Програми здійснюється Корюківською міською
радою. Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягнень
показників Програми будуть:
- розпорядження голови Корюківської міської ради про встановлення
контролю за реалізацією програми;
- звітність Відділу освіти, культури, молоді та спорту про хід
виконання Програми;
- залучення засобів масової інформації до висвітлення питань щодо
реалізації Програми;
- обговорення стану та проблем реалізації Програми на засідання
колегії Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради.
Організаційний супровід виконання Програми здійснює Відділ освіти,
культури, молоді та спорту Корюківської міської ради.

VI. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання міської Програми роботи з обдарованою молоддю на 2017-2018 роки
№

1.

2.

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
програми

Удосконалення 1.1.Створення
нормативно – каталогу
правової бази
нормативно –
правових та
науково –
методичних
матеріалів із
питань роботи з
обдарованими
дітьми
Разом
Підвищення
2.1. Розроблення
рівня науковопакету методичних
методичного
рекомендацій із
забезпечення
питань організації
педагогічних
роботи з
працівників
обдарованими
дітьми
2.2. Організація і
проведення
науковопрактичних
семінарів,

Строк
виконання
заходу

2017

2017

2017-2018

Головний
розпорядник
бюджетних
коштів

Відділ освіти,
культури,
молоді та
спорту
Корюківської
міської ради

Джерела
фінансування

Без
фінансування

Відділ освіти, Без
культури,
фінансування
молоді
та
спорту
Корюківської
міської ради
Відділ освіти,
культури,
молоді та
спорту
Корюківської

за рахунок
коштів
місцевого
бюджету

Прогнозований
обсяг
фінансових
ресурсів для
виконання
завдання,
тис. грн
-

У тому числі за
роками (тис. грн.)
2017

2018

-

-

-

-

-

1,0

-

1,0

3.

конференцій щодо
питань роботи з
обдарованою
молоддю
2.3. Сприяння
створенню
авторських
методичних і
навчальних
матеріалів з питань
роботи з
обдарованою
молоддю,
забезпечення їх
впровадження
Разом
Виявлення
3.1.Створення
обдарованої
міського банку
молоді
і даних
створення умов “Обдарованість”
для її розвитку

міської ради

2017-2018

2017-2018

2017-2018
3.2. Забезпечення
участі дітей у
всеукраїнських та
обласних етапах
Всеукраїнських
учнівських
олімпіад,
конкурсів-захистів
науководослідницьких

Відділ освіти, Без
культури,
фінансування
молоді
та
спорту
Корюківської
міської ради

Відділ освіти,
культури,
молоді
та
спорту
Корюківської
міської ради
Відділ освіти,
культури,
молоді
та
спорту
Корюківської
міської ради

Без
фінансування

за рахунок
коштів
місцевого
бюджету

-

-

-

1,0
-

-

1,0
-

14,0

6,0

8,0

робіт учнів-членів
МАН,
інтелектуальних
конкурсів, турнірів.

4.

5.

Підтримка
обдарованої
молоді

Кадрове
забезпечення

3.3. Забезпечення
2017-2018
проведення
районних та участі в
обласних і
Всеукраїнських
заходах з дітьми та
молоддю за
напрямами
позашкільної освіти
Разом
4.1. Призначення
2017-2018
стипендій
обдарованій молоді –
переможцям
мистецьких,
інтелектуальних,
творчих конкурсів,
олімпіад, конкурсів
МАН, спортивних
змагань обласних та
Всеукраїнських
рівнів.
Разом
5.1. Участь
2017-2018
педагогічних
працівників в
обласних та
Всеукраїнських
заходах з питань

Відділ освіти,
культури,
молоді
та
спорту
Корюківської
міської ради

Відділ освіти,
культури,
молоді та
спорту
Корюківської
міської ради

Відділ освіти,
культури,
молоді та
спорту
Корюківської
міської ради

за рахунок
коштів
місцевого
бюджету

за рахунок
коштів
місцевого
бюджету

за рахунок
коштів
місцевого
бюджету

10,0

4,0

6,0

24,0
14,0

10,0
7,0

14,0
7,0

14,0
4,0

7,0
1,0

7,0
3,0

роботи з
обдарованою
молоддю
5.2. Виплата премій 2017-2018
педагогічним
працівникам,
які
підготували
переможців
мистецьких,
інтелектуальних,
творчих конкурсів,
олімпіад, конкурсів
МАН, спортивних
змагань обласних та
Всеукраїнських
рівнів.

6.

Співпраця з
громадськими
організаціями

Разом
6.1. Координація
2017-2018
діяльності органів
місцевого
самоврядування,
навчальних закладів
з громадськими
організаціями у
сфері розвитку та
підтримки
обдарованої молоді
Разом
Усього за
програмою

Секретар міської ради

Відділ освіти,
культури,
молоді
та
спорту
Корюківської
міської ради

Відділ освіти,
культури,
молоді та
спорту
Корюківської
міської ради

за рахунок
коштів
місцевого
бюджету

Без
фінансування

36,0

18,0

18,0

40,0

19,0

21,0

-

79,0

-

36,0

С.О.Олійник

-

43,0

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про затвердження міської Програми
поліпшення становища дітей та охорони
дитинства Корюківської
міської громади на 2017 рік
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 17 лютого
2017 року № 45, рекомендації постійної комісії міської ради з гуманітарних
питань,
законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної
політики, депутатської етики та регламенту, керуючись ст. 15, 91 Бюджетного
кодексу України, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити міську Програму поліпшення становища дітей та охорони
дитинства Корюківської міської громади на 2017 рік (додається).
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань,
законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій,
регуляторної політики, депутатської етики та регламенту.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

Паспорт
Програми поліпшення становища дітей та охорони дитинства
Корюківської міської ради на 2017 рік
1.
2.

Ініціатор розроблення програми
Підстави розроблення та правова основа

3.

Розробник програми

4.

Відповідальний виконавець

5.

Учасники Програми

6.
7.

Термін реалізації Програми
Загальний орієнтований обсяг фінансових
ресурсів, необхідний для реалізації
Програми

Корюківська міська рада
Закон України «Про
місцеве самоврядування
в Україні», Закон
України «Про охорону
дитинства», Бюджетний
Кодекс України
Виконавчий апарат
Корюківської міської
ради, виконавчий
комітет Корюківської
міської ради
Відділ освіти, культури,
молоді та спорту
Корюківської міської
ради
Міський голова;
виконавчий комітет
міської ради, відділ
освіти, культури, молоді
та спорту Корюківської
міської ради; молодіжні,
благодійні та інші
громадські організації;
Корюківська районна
державна адміністрація;
центральна районна
лікарня; старости сіл.
2017 рік
в межах фінансового
ресурсу міського
бюджету

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням четвертої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання
від 22 .02.2017 р.

Програма поліпшення
становища дітей та охорони дитинства
на 2017 рік
Обґрунтування здійснення Програми
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
відповідно до їх компетенції забезпечують проведення державної політики в
сфері охорони дитинства, розроблення галузевих регіональних програм
поліпшення становища дітей, вирішення інших питань в цій сфері.
Станом на 01.01.2017 р. в місті проживає 80 дітей-інвалідів хворих на
ДЦП, СНІД та інші тяжкі захворювання.
Підстава для розроблення Програми
Програма розроблена на підставі Закону України "Про охорону
дитинства", ст. 15, 91 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні".
Мета Програми
Метою Програми є поліпшення діяльності загальноосвітніх та
дошкільних навчальних закладів громади, зацікавлених органів та організацій,
які здійснюють свою діяльність на території Корюківської громади в сфері
забезпечення охорони дитинства, поліпшення становища дітей та організації їх
всебічного виховання.
Завдання Програми
Завданням Програми є:
- поліпшення становища дітей, в першу чергу дітей-інвалідів та дітей з іншими
вадами;
- залучення таких дітей до суспільно корисної діяльності, зменшення напруги в
дитячих колективах по відношенню до дітей з вадами, та ін.
- організація відпочинку в позашкільний період.

Етапи виконання Програми:
Програма виконується протягом 2017 року.
Фінансування Програми
Джерелом фінансування Програми є бюджетні кошти, передбачені для
цієї мети в бюджеті міста в межах фінансового ресурсу на 2017 рік, залучені
кошти (благодійні, кошти громадських організацій).
Учасники та виконавці Програми
Основним організатором заходів та учасником виконання Програми є
виконавчий комітет Корюківської міської ради.
Безпосередніми виконавцями Програми є:
- відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради;
- комунальні підприємства міської ради.
Залучені учасники (за згодою):
- відповідні відділи Корюківської РДА, навчальні та позашкільні навчальні
заклади, Корюківська ЦРЛ, громадські організації, підприємства всіх форм
власності, установи та організації.
Реалізація основних завдань Програми
Поліпшення становища дітей в суспільстві, особливо дітей-інвалідів та з
іншими вадами, адаптація їх в соціальному середовищі, запобігання проявів
нетерпимості та негативного ставлення до таких дітей.
Контроль за ходом виконання Програми
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів та планів
роботи основними та безпосередніми учасниками Програми.
Контроль за виконанням заходів здійснюється постійною комісією з
гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій,
регуляторної політики, депутатської етики та регламенту.
Секретар міської ради

С.О.Олійник

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого2017 року
м. Корюківка
Про затвердження Програми
«Соціальний захист окремих
категорій населення» на 2017 рік
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 17 лютого
2017 року № 46, рекомендації постійної комісії міської ради з гуманітарних
питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної
політики, депутатської етики та регламенту, керуючись ст.ст. 26, 60 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити Програму «Соціальний
населення» на 2017 рік (додається).

захист

окремих

категорій

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних
ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням четвертої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання
від 22 лютого 2017 року

Програма
«Соціальний захист окремих категорій
населення» на 2017 рік

м. Корюківка
2017 рік

ПАСПОРТ
Програми
«Соціального захисту окремих категорій населення»
на 2017 рік
1.

Ініціатор розроблення програми

2.

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

3.

Розробник програми

4.
5.

Співрозробники програми
Відповідальний виконавець програми

6.

Учасники програми

7.

Термін реалізації програми

8.

Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні програми
(для комплексних програми)
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,
всього,
у т.ч. кошти передані до районного
бюджету на:
- утримання підопічних жителів
міста,
які
перебувають
на
обслуговуванні
територіального
центру соціального обслуговування
населення в смт. Холми;
- на надання компенсації фізичним
особам, які надають соціальні
послуги

9.

Корюківська міська рада
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»
Корюківська міська рада
Виконавчий комітет
Корюківської міської ради
2017 рік
міський бюджет

217340 грн.

40000 грн.
96340 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
Корюківської міської ради і які перебувають у складних життєвих обставинах
та потребують сторонньої допомоги.
З кожним роком як в цілому по Україні так і безпосередньо на території
Корюківської громади 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.
Основні принципи надання соціальних послуг ґрунтуються на: адресності
та індивідуальному підході; доступності та відкритості; добровільному вибору
отримання чи відмови від надання соціальних послуг; гуманності;
максимальної ефективності використання бюджетних коштів; законності;
соціальної справедливості.
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;
- надання соціальних послуг особам, що перебувають у складних
життєвих обставинах, які вони не в змозі подолати за допомогою наявних
засобів і можливостей.

2. Основні напрямки реалізації
1.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 та умови надання громадянам разової
адресної матеріальної допомоги, затвердженого рішенням двадцять сьомої сесії
Корюківської міської ради шостого скликання від 23.10.2014 р. "Про
затвердження Положення про порядок та умови надання громадянам разової
адресної матеріальної допомоги" (зі змінами).
2.Утримання
пенсіонерів - жителів Корюківської громади, що
перебувають в стаціонарному відділенні Територіального центру соціального
обслуговування населення в смт. Холми.
3.Виплата компенсаційних виплат фізичним особам громади, які
перебувають на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення.
Компенсація призначається фізичним особам за надання соціальних послуг:
-інвалідам І групи;
-громадянам похилого віку, які за висновком ЛКК потребують постійного
стороннього догляду і не здатні до самообслуговування;
-інвалідам ІІ групи та дітям-інвалідам;
-інваділам ІІІ групи та хворим, які за висновком ЛКК по потребують
постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування.
3. Фінансове забезпечення
Фінансове забезпечення напрямів визначених п.2 здійснюється
наступним чином
- пп.1 п.2 - за рахунок коштів міського бюджету в межах видатків,
затверджених рішенням сесії міської ради про міський бюджет на поточний рік
в сумі 81000 грн.;
- пп.2, пп.3 п.2 – за рахунок коштів міського бюджету, що передані до
районного бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту (інша субвенція) в
сумі 136340 грн.
4. Контроль
Фінансовий відділ та відділ бухгалтерського обліку та звітності міської
ради щомісячно аналізує стан виконання Програми та при необхідності ініціює
внесення змін до неї з метою більш ефективного використання бюджетних
коштів; складає та подає звіт про виконання Програми на розгляд сесії міської
ради.

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

С.О.Олійник

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про затвердження Програми
«Місцева пожежна охорона
у сільській місцевості Корюківської
громади на 2017 рік»
З метою забезпечення безпеки та захисту населення і територій від
негативних наслідків надзвичайних ситуацій, розглянувши рішення виконавчого
комітету міської ради від 17 лютого 2017 року № 48, рекомендації з питань
житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природного середовищ, керуючись
ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1.Затвердити Програму «Місцева пожежна охорона у сільській місцевості
Корюківської громади на 2017 рік» (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.

Міський голова

Р.Р.Ахмедов

Паспорт
Програми «Місцева пожежна охорона у сільській місцевості
Корюківської громади на 2017 рік»
1.
2.

Ініціатор розроблення програми
Підстави розроблення та правова основа

3.

Розробник Програми

4.

Відповідальний виконавець

5.

Учасники Програми

6.
7.

Термін реалізації Програми
Загальний орієнтований обсяг фінансових
ресурсів, необхідний для реалізації
Програми

Корюківська міська рада
Закон України «Про
місцеве самоврядування
в Україні», Бюджетний
кодекс України
Виконавчий апарат
Корюківської міської
ради, виконавчий
комітет Корюківської
міської ради
Виконавчий комітет
Корюківської міської
ради
Міський голова;
виконавчий комітет
міської ради,
старости сіл.
2017 рік
264,0 тис.грн

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням четвертої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання
від 22 лютого 2017 року

Програма
«Місцева пожежна охорона
у сільській місцевості
Корюківської громади
на 2017 рік»

Стан сучасного рівня пожежної безпеки та
обґрунтування необхідності розроблення Програми
Метою державної політики у сфері захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій є забезпечення гарантованого захисту життя, здоров’я
людей, земельного, водного, повітряного простору відповідних територій,
об’єктів виробничого і соціального призначення у допустимих межах
показників ризику, критерії яких встановлюються з урахуванням вітчизняного
та світового досвіду.
Тому, основними напрямами у державній політиці у галузі запобігання
надзвичайним ситуаціям і забезпечення безпеки населення і територій є:
-розробка на регіональному рівні економічних механізмів регулювання
діяльності по зниженню ризиків та зменшенню масштабів надзвичайних
ситуацій на базі нових інформаційних технологій;
-удосконалення матеріально-технічного забезпечення діяльності по
зниженню ризиків і пом’якшення надзвичайних ситуацій, а також підвищення
ефективності заходів з їх усунення.
Основними завданнями захисту населення і територій під час
надзвичайних ситуацій є:
-реалізація нормативно-правових актів, додержання державних технічних
норм і стандартів з питань забезпечення захисту населення і територій від
наслідків надзвичайних ситуацій в сільській місцевості;
-забезпечення готовності органів управління, сил і засобів до дій,
призначених для запобігання надзвичайним ситуаціям, та реагування на них;
-розробка та забезпечення заходів щодо запобігання виникнення
надзвичайних ситуацій;
-збирання та аналітичне опрацювання інформації про надзвичайні
ситуації;
-прогнозування та оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних
ситуацій, визначення на основі прогнозу потреби в силах, матеріальнотехнічних і фінансових ресурсах;
-проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій та організація життєзабезпечення
постраждалого населення.
Пожежі є одним із найбільших суспільно небезпечних факторів, які
приводять до значних втрат ресурсів, матеріальних цінностей та людського
потенціалу. Негативні наслідки від них позначаються не лише на економічній
сфері, а й завдають відчутних збитків культурному надбанню як національного,
так і світового значення. Нерідко екологічні наслідки від пожеж набувають
катастрофічного характеру, що особливо відчувається під час реформування
економіки та виведення її із кризового стану.
Основними причинами та умовами, що сприяють виникненню пожеж та
загибелі людей на них пов'язані з соціально-економічним загальнодержавними
процесами, до яких слід віднести:
1.Погіршення технічного стану житлового фонду, зменшення асигнувань
на виконання необхідних протипожежних заходів:
• ремонт електромереж, систем опалення;

• очищення підвалів, горищ та здійснення заходів щодо неможливості
доступу до них сторонніх осіб.
2.Періодичне відключення житлового фонду від електропостачання
призводить до застосування свічок, гасових ламп та використання в них
відповідного палива.
3.Неспроможність
населення
придбати
нові,
пожежобезпечні
електропобутові прилади призводить до використання електропобутових
приладів, термін експлуатації яких вийшов.
4.Збільшення кількості окремих соціальних груп підвищеного ризику,
неможливість проведення протипожежної пропаганди серед осіб без
постійного місця проживання та тих, хто зловживає алкоголем, наркотиками й
використання останніми для проживання непристосованих для житла місць
(підвалів, горищ будинків, тощо).
5.Недостатня інформованість населення про пожежі та шляхи їх
попередження з причин значного зменшення передплати періодичних видань,
відключення радіомовлення в сільській місцевості.
6.Зростання загибелі дітей на пожежах зумовлено, насамперед,
зменшенням кількості дитячих дошкільних закладів, що призводить до
збільшення кількості дітей, які знаходяться без нагляду дорослих.
7.Збільшується кількість випадків несвоєчасного прибуття до місця
пожежі в сільській місцевості пожежних підрозділів через:
•погіршення телефонного зв'язку, а іноді і його відсутність (непряма
причина загибелі людей у зв'язку з тим, що виклик надходить пізно);
•зменшення кількості сільськогосподарських товариств різних форм
власності, де організовано цілодобове чергування членів ПСО на пожежній та
пристосованій для цілей пожежогасіння техніці;
•розукомплектування та використання не за призначенням в
новостворених приватних сільськогосподарських підприємствах пожежної
техніки.
На сьогодні постала достатньо важлива проблема щодо протипожежного
захисту будинків житлового сектору.
Жоден з будинків не забезпечений первинними засобами пожежегасіння ,
відсутнє належне водопостачання для цілей пожежегасіння, в переважній
кількості будівель експлуатується несправна електромережа, прилади опалення
та інше.
В умовах реформування аграрного сектора особливої гостроти набуває
актуальність збереження існуючих сільських протипожежних формувань.
Мета Програми
Метою Програми є удосконалення практичної діяльності органів
місцевого самоврядування для реалізації державної політики, спрямованої на
забезпечення безпеки та захисту населення і територій, матеріальних і
культурних цінностей та довкілля, досягнення гарантованого рівня захисту
населення і територій від негативних наслідків надзвичайних ситуацій.

Очікуванні результати, фінансове забезпечення,
ефективність Програми
Результатом виконання комплексу завдань, передбачених Програмою,
спрямованих на забезпечення протипожежного захисту об'єктів та населених
пунктів, є:
-зниження ризиків виникнення пожеж та загроз, пов'язаних з пожежами,
небезпечними для життя і здоров'я громадян, та створення сприятливих
соціальних умов життєдіяльності населення, зменшення впливу негативних
факторів пожеж на навколишнє природне середовище;
-своєчасне виявлення осередків загорянь, оповіщення про них людей
та підрозділів пожежної охорони, видалення продуктів горіння за допомогою
систем протипожежної автоматики;
-мінімальний час прибуття пожежних підрозділів до місця імовірної
пожежі за рахунок дислокації пожежних підрозділів у сільській місцевості;
-своєчасне та ефективне проведення робіт з рятування людей.
Виконання Програми дасть змогу здійснити матеріальне-технічне
забезпечення підрозділів пожежної охорони сіл громади з метою своєчасного
попередження та усунення наслідків надзвичайних ситуацій.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського
бюджету в межах фінансових ресурсу.
Матеріально-технічне забезпечення пожежної охорони (за рахунок
міського бюджету) на 2017 рік
№
Показники витрат
п/п
1. Оплата праці
2. Нарахування на оплату праці
3. Запчастини та пальне
Всього
Секретар міської ради

Сума, грн.
192000
42400
29600
264000
С.О.Олійник

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про внесення змін до рішення
двадцять п’ятої сесії Корюківської
міської ради шостого скликання
від 16.05.2014 р. "Про встановлення
ставок податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки"
Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», п. 4.4 ст. 4, п. 10.3 ст. 10, п. 12.3 ст. 12 розділу І, п. 5
ст. 265 розділу XIV Податкового кодексу України,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Внести зміни до п. 1.1. рішення двадцять п’ятої сесії Корюківської
міської ради шостого скликання від 16.05.2014 р. "Про встановлення ставок
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки", а саме:
1.1. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, на 2017 рік:
- для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних
осіб у розмірі 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази
оподаткування;
- для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних
осіб:
- на території міста у розмірі 0,4 відсотка розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.
метр бази оподаткування;
- на території сільських населених пунктів у розмірі 0,15 відсотка
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

- для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб
у розмірі 0 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази
оподаткування;
- для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних
осіб у розмірі 0 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази
оподаткування, крім об’єктів нерухомості, що використовуються у виробничих
та комерційних цілях;
- для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних
осіб і використовуються у виробничих та комерційних цілях у розмірі
0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на
1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.
2. Рішення Будянської, Брецької, Сядринської, Наумівської, Забарівської,
Рейментарівської, Тютюнницької, Хотіївської сільських рад, які об’єднались в
складі Корюківської міської ради, щодо встановлення ставок податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки вважати такими, що втратили
чинність.
3. Дане рішення набуває чинності з 01.04.2017 року.
4. Оприлюднити дане рішення в порядку визначеному чинним
законодавством України.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про затвердження Програми цивільного
захисту населення Корюківської громади
на 2017 рік
З метою забезпечення належного стану цивільного захисту населення,
територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних
ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків та надання
допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період, розглянувши
рішення виконавчого комітету міської ради від 17 лютого 2017 року №47,
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житловокомунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та
охорони навколишнього природного середовища, керуючись ч. 2 ст. 19 Кодексу
цивільного захисту України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити Програму цивільного захисту населення Корюківської
громади на 2017 рік (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням четвертої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання
від 22 лютого 2017 року

Програма
цивільного захисту населення
Корюківської громади
на 2017 рік

Паспорт
програми цивільного захисту населення Корюківської громади на 2017 рік
1
2

Ініціатор розроблення Програми
Підстава розроблення Програми

3

Розробник Програми

4

Співрозробники Програми

5

Відповідальний виконавець

6

Учасники Програми

7
8

Терміни реалізації програми
Загальний орієнтовний обсяг
фінансових ресурсів, необхідний
для реалізації програми

Корюківська міська рада
Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні», чинне
законодавство в частині цивільного
захисту населення
Виконавчий апарат Корюківської
міської ради
Виконком Корюківської міської
ради і комунальні підприємства:
КП «Корюківкаводоканал»,
Корюківська ЖЕК
Виконком Корюківської міської
ради
Міський голова, виконком міської
ради, старости сіл об’єднаної
громади, міські комунальні
підприємства, Корюківська
дільниця ПАТ
«Облтеплокомуенерго»,
Корюківський РЕМ, Корюківське
УГГ, Відділ освіти, культури,
молоді та спорту Корюківської
міської ради, центральна районна
лікарня, районний відділ ГУ МНС в
Чернігівській області, залучені
підприємства всіх форм власності
2017 рік
В межах фінансового ресурсу

Мета Програми
Забезпечення належного стану цивільного захисту населення,
проживаючого на території Корюківської громади, території та навколишнього
природного середовища, а також майна від надзвичайних ситуацій шляхом
запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків та надання допомоги
постраждалим в мирний час та в особливий період.
Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел
фінансування; строки та етапи виконання Програми
Правовою основою для визначення завдань і заходів Програми є
Конституція України, чинне законодавство у сфері цивільного захисту та інші
акти законодавства.

Актуальними є завдання забезпечення безпеки населення і територій від
наслідків надзвичайних ситуацій, що спричиняються небезпечними
природними явищами: підтопленнями, зсувами, ураганами, буревіями,
сильними опадами, градом, обледенінням, а також виконання комплексу
організаційних, управлінських та практичних заходів, зокрема:
- здійснення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;
- запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;
- реагування на надзвичайні ситуації та їх ліквідацію.
Зазначені заходи реалізуються шляхом:
- оповіщення та інформування органів місцевого самоврядування та населення;
- укриття людей у захисних спорудах цивільного захисту;
- здійснення евакуаційних заходів;
- інженерного захисту територій;
- медичного захисту людей;
- радіаційного і хімічного захисту людей та майна;
- навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях;
- моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій;
- створення страхового фонду документації з питань цивільного захисту;
- забезпечення техногенної та пожежної безпеки;
- реєстрації потенційно небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки та
потенційно небезпечних ділянок територій, ідентифікації та декларування
безпеки об’єктів підвищеної небезпеки;
- управління діями та координування суб’єктів. залучених до запобігання або
ліквідації надзвичайних ситуацій, через міський пункт управління в
надзвичайних ситуаціях;
- організації життєзабезпечення постраждалого населення;
- проведення аварійно - відновлювальних робіт;
- відшкодування шкоди та надання допомоги особам, які постраждали
внаслідок надзвичайної ситуації.
Розв’язання проблем, визначених Програмою, та реалізація основних
заходів цивільного захисту потребує залучення бюджетних коштів.
Обсяги фінансування Програми встановлюються під час затвердження
міського бюджету на відповідний рік з урахуванням конкретних завдань та
реальних можливостей бюджету.

№
з/п
1.

2.

Заходи
Здійснення заходів згідно
окремих планів та програм
щодо проведення робіт з
очищення русел річок та
канав, організація та
виконання відновлювальних
робіт з ліквідації наслідків
при пропуску талих вод під
час весняного паводку
Забезпечення виконання
заходів з запобігання
розповсюдженню епідемій,

Заходи Програми
Хто організовує

Виконком міської
ради,
комунальні
підприємства
міської ради

Хто залучений

Відділ з
надзвичайних
ситуацій РДА,
Корюківський
РВ ГУМНС у
Чернігівській
області,
залучені
підприємства
Виконком міської Комунальні
ради,Управління
підприємства
Держпродспожив- міської ради,

Термін
проведення
Квітень-травень
2017 р.

Протягом року

3.

4.

епізоотій, особливо сказу
тварин на територій
об’єднаної громади
Проведення заходів,
організація робіт із
забезпечення проведення
очистки та хлорування
колодязів та водозаборів по
місту та в селах, що
знаходяться на території
міської ради
Проведення заходів із
забезпечення діяльності
Корюківської ЖЕК щодо
належного функціонування
полігону твердих побутових
відходів, вивозу сміття з
території міста

4.1. Проведення заходів на
території сіл,
підпорядкованих міській
раді щодо забезпечення
збирання та вивозу сміття,
утилізація на сміттєзвалищах
та їх утримання в належному
стані
5. Організація та керівництво
відновлювальними роботами
з ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій
(буревії, буреломи,
підтоплення територій,
пожежі тощо).
Надання допомоги
потерпілому населенню
згідно окремих програм

служби в
Корюківському
районі
Виконком міської
ради,Управління
Держпродспоживслужби в
Корюківському
районі

населення міста
Комунальні
підприємства
міської ради

Протягом року

Виконком міської
ради,Корюківська
ЖЕК, старости
сіл

Залучені фізичні
та юридичні
особи

Протягом року

Виконком міської
ради,Корюківська
ЖЕК, старости
сіл

Залучені фізичні
та юридичні
особи

Протягом року

Корюківська
міська рада,
виконавчий
комітет, старости
сіл

Комунальні
Протягом року
підприємства
міської ради,
залучені
установи та
організації в разі
необхідності

Залучені при
необхідності
матеріальні
ресурси
фізичних та
юридичних осіб

6.

Створення та використання
матеріальних резервів для
запобігання та ліквідації
наслідків надзвичайних
ситуацій. Передбачення
коштів згідно програм
міської ради, накопичення
необхідних матеріальних
ресурсів в комунальних
підприємствах та закладах
міської ради

Міська рада,
виконавчий
комітет,
комунальні
підприємства та
заклади міської
ради

7.

Проведення заходів з
надання матеріальної
допомоги при виникненні
надзвичайних ситуацій.
Передбачення коштів згідно
програм міської ради на ці
заходи

Корюківська
міська рада,
виконавчий
комітет міської
ради

Листопадгрудень 2017 р.

Протягом року

8.

Забезпечення навчання з
питань цивільного захисту
посадових осіб місцевого
самоврядування та суб’єктів
господарювання
комунальної власності

Виконком міської
ради

Комунальні
підприємства та
заклади міської
ради

Жовтеньлистопад 2017 р.

9.

Забезпечення взаємодії з
відділом з надзвичайних
ситуацій Корюківської РДА,
іншими органами виконавчої
влади району, які
забезпечують реалізацію
державної політики у сфері
цивільного захисту, щодо
виконання завдань
цивільного захисту

Корюківська
міська рада,
виконавчий
комітет міської
ради

Залучені
організації

Протягом року

10.

Виконання заходів згідно
окремих планів та програм
щодо проведення робіт з
очищення від снігу доріг та
територій, ліквідації
наслідків стихійного лиха

Виконком міської
ради,комунальні
заклади та
підприємства
міської ради,
залучені установи
та організації

Відділ з
надзвичайних
ситуацій РДА,
Корюківський
РВ ГУМНС в
Чернігівській
області

Грудень 2017 р.

Секретар міської ради

С.О.Олійник

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про норматив та порядок
відрахування частини прибутку
підприємств міської комунальної власності
З метою збільшення надходжень до міського бюджету, керуючись
п. п. 57.11.2 ст.57 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI,
ст.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 житлово-експлуатаційна контора Корюківської міської ради;
- комунальні підприємства Корюківської міської ради, що здійснюють свою
діяльність на території сільських населених пунктів міської територіальної
громади,
сплачують в 2017 році до міського бюджету 5 (п’ять) відсотків від
чистого прибутку (доходу) цих підприємств.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних
відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про звільнення від сплати
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки
Розглянувши пропозиції виконавчого комітету Корюківської міської ради
щодо звільнення в 2017 році від сплати податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з
питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку
міста, керуючись Положенням про порядок справляння податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, затвердженим рішенням двадцять
дев’ятої сесії Корюківської міської ради шостого скликання від 27.01.2015 р.,
ст.ст. 12, 266 Податкового кодексу України, ст. 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Звільнити на період з 01.03.2017 р. по 31.12.2017 р.
від сплати
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території
Корюківської міської ради:
- підприємства, що займаються перевезенням пасажирів на міських автобусних
маршрутах загального користування;
- заклади товариства сприяння обороні України.
2.Рекомендувати підприємствам, що займаються перевезенням пасажирів
на міських автобусних маршрутах загального користування, здійснювати
перевезення на пільговій основі учасників бойових дій відповідно до чинного
законодавства України.
2.1.У разі ігнорування
вищезазначеної рекомендації Корюківська
міська рада залишає за собою право переглянути п.1 даного рішення.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про внесення змін до рішення
вісімнадцятої сесії Корюківської
міської ради шостого скликання
від 27.05.2013 р . «Про встановлення
ставок єдиного податку для суб’єктів
підприємницької діяльності − фізичних осіб»
Розглянувши пропозиції, подані виконавчим комітетом Корюківської
міської ради, керуючись п. 4.4 ст. 4, ст. 10, 291, 293 Податкового кодексу
України, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1.Внести зміни до рішення вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради
шостого скликання від 27.05.2013 р. «Про встановлення ставок єдиного податку
для суб’єктів підприємницької діяльності − фізичних осіб», а саме:
- затвердити Положення про єдиний податок в новій редакції (додається).
2.Рішення Будянської, Брецької, Сядринської, Наумівської, Забарівської,
Рейментарівської, Тютюнницької, Хотіївської сільських рад, які об’єднались в
складі Корюківської міської ради, щодо встановлення ставок єдиного податку
для суб’єктів підприємницької діяльності − фізичних осіб вважати такими, що
втратили чинність.
3.Рішення набирає чинності з 01.03.2017 р.
4.Оприлюднити дане
законодавством України.

рішення

в

порядку

визначеному

чинним

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням четвертої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
22 лютого 2017 р.
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЄДИНИЙ ПОДАТОК
1. Загальні положення
Єдиний податок є місцевим податком і впроваджується на підставі пункту 24 частини
1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», відповідно до глави 1
«Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу ХІV Податкового кодексу
України (далі - Кодекс).
2. Платники податку
2.1. Платниками єдиного податку є суб’єкти господарювання фізичні та юридичні
особи, які відповідають вимогам спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, і
які, при цьому, у порядку, визначеному статтями 298-299 Податкового кодексу України,
самостійно обрали даний спосіб оподаткування доходів та отримали витяг з реєстру
платників єдиного податку.

2.2. Платники єдиного податку поділяються на такі групи:
1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб,
здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або
провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу
яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;
2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з
надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню,
виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови,
що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у
трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
- обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.
Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають
посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група
70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання,
продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного
каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.
Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного
податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;
3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або
кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні
особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом
календарного року обсяг доходу не перевищує 50000000 гривень;
4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює
або перевищує 75 відсотків.
2.2.1. При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах
з платником єдиного податку - фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які
перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за
дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.
При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення,
встановлене Податковим кодексом України.

2.2.2. У селекційних центрах, на підприємствах (в об'єднаннях) з племінної справи у
тваринництві до продукції власного виробництва сільськогосподарського товаровиробника
також належать племінні (генетичні) ресурси, придбані в інших селекційних центрах, на
підприємствах (в об'єднаннях) із племінної справи у тваринництві та реалізовані вітчизняним
підприємствам для осіменіння маточного поголів'я тварин.
2.2.3. Якщо сільськогосподарський товаровиробник утворюється шляхом злиття,
приєднання, перетворення, поділу або виділення згідно з відповідними нормами Цивільного
кодексу України, то норма щодо дотримання частки сільськогосподарського
товаровиробництва, яка дорівнює або перевищує 75 відсотків за попередній податковий
(звітний) рік, поширюється на:
- усіх осіб окремо, які зливаються або приєднуються;
- кожну окрему особу, утворену шляхом поділу або виділу;
- особу, утворену шляхом перетворення.
2.2.4. Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом злиття або
приєднання, можуть бути платниками податку в рік утворення, якщо частка
сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний)
рік всіма товаровиробниками, які беруть участь у їх утворенні, дорівнює або перевищує 75
відсотків.
2.2.5. Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом перетворення
платника податку, можуть бути платниками податку в рік перетворення, якщо частка
сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний)
рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків.
2.2.6. Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом поділу або виділення,
можуть бути платниками податку з наступного року, якщо частка сільськогосподарського
товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або
перевищує 75 відсотків.
2.2.7. Новоутворені сільськогосподарські товаровиробники можуть бути платниками
податку з наступного року, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва,
отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків.
2.3. Не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп:
2.3.1. суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які
здійснюють:
1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження
лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);
2) обмін іноземної валюти;
3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу
паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб,
пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);
4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому
числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації)
ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);
5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого
значення;
6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка
здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування",
сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III Кодексу;
7) діяльність з управління підприємствами;
8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності,
що не підлягає ліцензуванню);
9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів
(аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;
2.3.2. фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та
дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

2.3.3. фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна
площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа
яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх
частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;
2.3.4. страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові
компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного
забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом;
реєстратори цінних паперів;
2.3.5. суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що
належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує
25 відсотків;
2.3.6. представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної
особи, яка не є платником єдиного податку;
2.3.7. фізичні та юридичні особи - нерезиденти;
2.3.8. суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником
єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник
внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
2.4. Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи:
2.4.1. суб'єкти господарювання, у яких понад 50 відсотків доходу, отриманого від
продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки,
становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених
на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або
надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних
виробів і хутра (крім хутрової сировини);
2.4.2. суб'єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва підакцизних
товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30),
вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного
виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції, а
також для електричної енергії, виробленої енергії, виробленої кваліфікованими
когенераційними установами та/або відновлюваних джерел енергії (за умови, що дохід від
реалізації такої енергії не перевищує 25 відсотків доходу від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) такого суб’єкта господарювання.
2.4.3. суб'єкт господарювання, який станом на 1 січня базового (звітного) року має
податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії
обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
3. Ставки та порядок обчислення податку
3.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках
(фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб,, встановленого
законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі – прожитковий мінімум), та
третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки); для другої групи – у відсотках
(фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
податкового звітного) року; для третьої групи – у відсотках до доходу (відсоткові ставки).
3.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються міською радою для фізичних
осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської
діяльності, з розрахунку на календарний місяць:
1) для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру прожиткового
мінімуму;
2) для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної
плати.
3.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у
розмірі:
1) 2 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Кодексом;

2) 4 відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного
податку.
Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання,
продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного
каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння,
ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 3.3 цієї
статті.
3.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків:
1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 291.4 статті
291 Кодексу;
2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників
єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;
3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій
главі;
4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати
спрощену систему оподаткування;
5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності,
яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 Кодексу відповідно.
3.5. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи)
встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 3.3 цієї статті:
1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 291.4 статті 291
Кодексу;
2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій
главі;
3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати
спрощену систему оподаткування.
3.6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів
господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку,
встановлений для таких видів господарської діяльності.
3.7. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської
діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради або ради
об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом
формування таких громад застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку,
встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.
3.8. Ставки, встановлені пунктами 3.2 - 3.6 цієї статті, застосовуються з урахуванням
таких особливостей:
1) платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг
доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 Кодексу, з наступного
календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку,
визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від
застосування спрощеної системи оподаткування.
Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у
розмірі 15 відсотків.
Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому
допущено перевищення обсягу доходу;
2) платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді
обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 Кодексу, в
наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки
єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або
відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у
розмірі 15 відсотків.
Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому
допущено перевищення обсягу доходу;
3) платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які перевищили у
податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4
статті 291 Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15
відсотків, а також зобов'язані у порядку, встановленому цією главою перейти на сплату
інших податків і зборів, встановлених Кодексом.
Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які перевищили у податковому
(звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291
Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у подвійному розмірі
ставок, визначених пунктом 3.3 цієї статті, а також зобов'язані у порядку, встановленому
цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Кодексом.
Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому
допущено перевищення обсягу доходу;
4) ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмірі 3 відсотки, може бути
обрана:
а) суб'єктом господарювання, який зареєстрований платником податку на додану вартість
відповідно до розділу V Кодексу, у разі переходу ним на спрощену систему оподаткування
шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за
15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу;
б) платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 15
відсотки, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо
зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку
календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка та реєстрації такого
платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому
розділом V Кодексу;
в) суб'єктом господарювання, який не зареєстрований платником податку на додану вартість,
у разі його переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного
податку шляхом реєстрації платником податку на додану вартість відповідно до розділу V
Кодексу і подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування або зміни
групи платників єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку
наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на
додану вартість;
5) у разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у порядку,
встановленому розділом V Кодексу, платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату
єдиного податку за ставкою у розмірі 3 відсотків (для платників єдиного податку третьої
групи) або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання
заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи
оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного
кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником податку на додану вартість.
3.9. Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного
гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії
(типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):
3.9.1. для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у
гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що
перебувають умовах закритого грунту – 0,95;
3.9.2. для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських
територіях, - 0,57;
3.9.3. для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у
гірських зонах та на поліських територіях) - 0,57;
3.9.4. для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських
територіях, - 0,19;
3.9.5. для земель водного фонду - 2,43;

3.9.6. для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого грунту –
6,33.
4. Податковий (звітний) період
4.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та
четвертої груп є календарний рік.
Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний
квартал.
4.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця
податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця
податкового (звітного) періоду.
Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських
товаровиробників - період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року.
Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються,
- період з початку року до їх фактичного припинення.
4.3. Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати
інших податків і зборів, встановлених Кодексом, перший податковий (звітний) період
починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним)
кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім
календарним днем останнього місяця такого періоду.
4.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до
закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання
спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або
другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця,
наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.
Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб'єктів господарювання
(новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву
щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої
для третьої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця,
в якому відбулася державна реєстрація.
4.5. Для суб'єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім
перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи
податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період
починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому
погашено такі податкові зобов'язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання
спрощеної системи оподаткування.
4.6. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками
єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому
відповідним контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення
про проведення державної реєстрації такого припинення.
4.7. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим
(звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контролюючого
органу заяву щодо зміни податкової адреси.
5. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку
5.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок
шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим
внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця
поточного звітного року.
У разі якщо міська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного
податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені
підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Кодексу.
5.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої
груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного
податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної
відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.
5.3. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10
календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий
(звітний) квартал.
5.4. Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за місцем
податкової адреси.
5.5. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю
найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного
місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка
(листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.
5.6. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 5.1 і пункту
5.5 цієї статті, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за
заявою платника єдиного податку.
Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику
в порядку, встановленому Кодексом.
5.7. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується
протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за
податковий (звітний) квартал.
5.8. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської
діяльності податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику
до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому анульовано реєстрацію за
рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора
повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.
У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого органу
податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до
останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації.
5.9. Платники єдиного податку четвертої групи:
5.9.1. самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20
лютого
поточного
року
подають
відповідному
контролюючому
органу
за
місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову
декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46
Кодексу;
5.9.2. сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за
останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах:
• у I кварталі - 10 відсотків;
• у II кварталі - 10 відсотків;
• у III кварталі - 50 відсотків;
• у IV кварталі - 30 відсотків;

5.9.3. утворені протягом року шляхом злиття, приєднання або перетворення у звітному
податковому періоді, у тому числі за набуті ними площі нових земельних ділянок, вперше
сплачують податок протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним
днем податкового (звітного) кварталу, в якому відбулося утворення (виникнення права на
земельну ділянку), а надалі - у порядку, визначеному підпунктом 5.9.2 цього пункту;
5.9.4. що припиняються шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу у
податковому (звітному) періоді, зобов'язані подати у період до їх фактичного припинення
контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та місцем розташування земельних
ділянок уточнену податкову декларацію;
5.9.5. зобов'язані у разі, коли протягом податкового (звітного) періоду змінилася площа
сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у зв'язку з набуттям (втратою) на
неї права власності або користування:
- уточнити суму податкових зобов'язань з податку на період починаючи з дати набуття
(втрати) такого права до останнього дня податкового (звітного) року;
- подати протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним періодом,
контролюючим органам за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування
земельної ділянки декларацію з уточненою інформацією про площу земельної ділянки, а
також відомості про наявність земельних ділянок та їх нормативну грошову оцінку;
5.9.6. у разі надання сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в оренду
іншому платникові податку, враховують орендовану площу земельних ділянок у своїй
декларації. У декларації орендаря така земельна ділянка не враховується;
5.9.7. у разі оренди ними сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в
особи, яка не є платником податку, враховують орендовану площу земельних ділянок у своїй
декларації;
5.9.8. перераховують в установлений строк загальну суму коштів на відповідний
рахунок місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки.
6. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку
6.1. Платники єдиного податку першої - третьої груп ведуть облік у порядку,
визначеному підпунктами 6.1.1 - 6.1.3 цього пункту.
6.1.1. Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку
третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є платниками податку на додану вартість,
ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення
отриманих доходів.
Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну
політику. Для реєстрації Книги обліку доходів та витрат такі платники єдиного податку
подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги.
6.1.2. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які є
платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в
порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику. Для реєстрації Книги обліку доходів та витрат такі
платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник
Книги.
6.1.3. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) використовують дані
спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пунктів
44.2, 44.3 статті 44 Кодексу.
6.2. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого
органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного
податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні
авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 Кодексу.
Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив
перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 Кодексу,
та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для
платників єдиного податку другої або третьої групи.

6.3. Платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу
податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального
податкового (звітного) періоду.
6.4. Податкова декларація подається до контролюючого органу за місцем податкової
адреси.
6.5. Отримані протягом податкового (звітного) періоду доходи, що перевищують
обсяги доходів, встановлених пунктом 291.4 статті 291 Кодексу, відображаються платниками
єдиного податку в податковій декларації з урахуванням особливостей, визначених
підпунктами 6.5.1 - 6.5.5 цієї статті.
6.5.1. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого
органу податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного)
періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті
291 Кодексу, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за
ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої (фізичні особи підприємці) груп або відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з
переходом на оплату інших податків і зборів, визначених Кодексом
При цьому у податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу, оподаткований за
ставками, визначеними для платників єдиного податку першої та другої груп, обсяг доходу,
оподаткований за ставкою 15 відсотків, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою
єдиного податку, обраною згідно з умовами, визначеними цієї главою, авансові внески,
встановлені пунктом 295.1 статті 295 Кодексу.
Подання податкової декларації у строки, встановлені для квартального податкового
(звітного) періоду, звільняє таких платників від обов'язку подання податкової декларації у
строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.
6.5.2. Платники єдиного податку другої групи у податковій декларації окремо
відображають:
1) щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 Кодексу;
2) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;
3) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).
6.5.3. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці) у
податковій декларації окремо відображають:
1) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;
2) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).
6.5.4. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) у податковій
декларації окремо відображають:
1) обсяг доходу, що оподаткований за відповідною ставкою єдиного податку, встановленою
для таких платників пунктом 293.3 статті 293 Кодексу;
2) обсяг доходу, що оподаткований за подвійною ставкою єдиного податку, встановленою
для таких платників пунктом 293.3 статті 293 Кодексу (у разі перевищення обсягу доходу).
6.5.5. У разі застосування іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі,
здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему
оподаткування, провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку
першої і другої груп, платники єдиного податку в податковій декларації додатково
відображають окремо доходи, отримані від здійснення таких операцій.
6.6. Сума перевищення обсягу доходу відображається у податковій декларації за
податковий (звітний) період, у якому відбулося таке перевищення.
При цьому отримана сума перевищення доходу, встановленого для платників єдиного
податку першої і другої груп, не включається до обсягу доходу, з якого сплачується наступна
обрана ставка такими платниками єдиного податку.

6.7. Податкова декларація складається наростаючим підсумком з урахуванням норм
пунктів 6.5 і 6.6 цієї статті. Уточнююча податкова декларація подається у порядку,
встановленому Кодексом.
6.8. Платники єдиного податку для отримання довідки про доходи мають право
подати до контролюючого органу податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний)
податковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку від обов'язку подання
податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового
(звітного) періоду.
Така податкова декларація складається з урахуванням норм пунктів 6.5 і 6.6 цієї статті та не є
підставою для нарахування та/або сплати податкового зобов'язання.
6.9. Форми податкових декларацій платника єдиного податку, визначених пунктами
6.2 і 6.3 цієї статті, затверджуються в порядку, встановленому статтею 46 Кодексу.
6.10. Реєстратори розрахункових операційне застосовуються платниками єдиного
податку:
першої групи;
другої і третьої груп (фізичні особи – підприємці) незалежно від обраного виду
діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 грн.
У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1000000 грн.
застосування реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є
обов’язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцій розпочинається з першого
числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та
продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’’єкта
господарювання як платника єдиного податку.
7. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і
зборів платниками єдиного податку
7.1. Платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та
подання податкової звітності з таких податків і зборів:
1) податку на прибуток підприємств;
2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об'єкта оподаткування), що отримані в
результаті господарської діяльності платника єдиного податку першої - третьої групи
(фізичної особи) та оподатковані згідно з цією главою;
3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце
постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість,
що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного
податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 Кодексу, а також що сплачується
платниками єдиного податку четвертої групи;
4) податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за земельні
ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку першої - третьої груп для
провадження господарської діяльності та платниками єдиного податку четвертої групи для
ведення сільськогосподарського товаровиробництва;
5) рентної плати за спеціальне використання води платниками єдиного податку четвертої
групи.
7.2. Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені у
пункті 7.1 цієї статті, здійснюються платниками єдиного податку в порядку, розмірах та у
строки, встановлені Кодексом.
У разі ввезення товарів на митну територію України податки і збори та митні платежі
сплачуються платником єдиного податку на загальних підставах відповідно до закону.
7.3. Платник єдиного податку виконує передбачені Кодексом функції податкового
агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних

осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільноправових відносинах.
7.4. Девіденти, що виплачується платниками єдиного податку третьої групи
(юридичними особами) та четвертої групи власникам корпоративних прав (засновникам
таких платників єдиного податку), оподатковуються за правилами,встановленими розділами
ІІ і IV Кодексу.
8. Відповідальність платника єдиного податку
Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу
України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а
також за своєчасність подання податкових декларацій.
Секретар міської ради

С.О.Олійник

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про внесення змін до рішення
шостої сесії Корюківської
міської ради сьомого скликання
від 30.06.2016 р. «Про плату за землю на 2017 рік»
З метою приведення рішень міської ради та сільських рад, які
приєднались до Корюківської міської ради, щодо встановлення плати за
землю на 2017 рік у відповідність до вимог чинного законодавства,
розглянувши пропозиції виконавчого комітету міської ради та рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.. 271, 274, 277 Податкового кодексу
України, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Внести зміни до рішення шостої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 30.06.2016 р. «Про плату за землю на 2017 рік»,
виклавши його в новій редакції, а саме:
«1. Встановити по Корюківській міській раді на 2017 р. ставки
земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких
проведено (незалежно від місцезнаходження) у розмірі:
1.1. За землі житлової та громадської забудови, що знаходяться у
власності та користуванні фізичних осіб – 0,03 % від нормативної грошової
оцінки землі.
1.2. За земельні ділянки, що знаходяться у власності та користуванні
юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та фізичних осіб, які
використовуються в:

− комерційній діяльності − 2% від нормативної грошової оцінки землі;
− виробничій діяльності – 1,5% від нормативної грошової оцінки землі.
1.2.1. За земельні ділянки загального користування - 1,5% від
нормативної грошової оцінки землі.
1.3. Ставка податку за земельні ділянки, які перебувають у постійному
користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної
форми власності):
1.3.1. землі комерційного використання в постійному користуванні –
10 % від нормативної грошової оцінки землі.
1.3.2. землі виробничого використання в постійному користуванні –
1,5%від нормативної грошової оцінки землі.
1.4. Для сільськогосподарських угідь - 1%від нормативної грошової
оцінки землі.
1.5. Для земель, на яких розташоване нерухоме майно державної та
комунальної форм власності – 1% від нормативної грошової оцінки землі.
1.6. Для фізичних та юридичних осіб за земельні ділянки право
постійного користування на які оформлене до 01.01.2002 року і не відповідає
вимогам статті 92 Земельного кодексу України та для фізичних та
юридичних осіб до яких перейшло право на нежитлові будівлі і право на
земельну ділянку, відповідно до чинного законодавства не оформлено – 12 %
від нормативної грошової оцінки землі.
1.7. За земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів,
нормативну грошову оцінку яких не проведено – 5% від нормативної
грошової оцінки одиниці площі ріллі по Чернігівській області;
- для сільськогосподарських угідь – 5% від нормативної грошової
оцінки одиниці площі ріллі по Чернігівській області.
2. Затвердити в новій редакції Положення про плату за землю, яким
встановлено порядок обчислення та сплата даного податку (додається).»
2. Рішення Будянської, Брецької, Сядринської, Наумівської,
Забарівської, Рейментарівської, Тютюнницької, Хотіївської сільських рад, які
об’єднались в складі Корюківської міської ради, щодо встановлення ставок
земельного податку вважати такими, що втратили чинність.
3. Дане рішення набирає чинності з 01.03.2017 р.
4. Оприлюднити дане рішення в порядку визначеному чинним
законодавством України.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням 4 сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від 22.02.2017 р.
ПОЛОЖЕННЯ
про плату за землю
(далі – Положення)
1. Визначення понять
1.1. Плата за землю − обов’язковий платіж у складі податку на майно, що
справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки
комунальної власності, і зараховується до місцевого бюджету.
1.2. Оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і
користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення
підприємницької та інших видів діяльності.
1.3. Право земельного сервітуту - це право власника або землекористувача
земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною
ділянкою (ділянками).
1.4. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок - капіталізований рентний дохід
із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами.
2. Платники земельного податку
2.1. Платниками земельного податку є:
2.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);
2.1.2. землекористувачі.
2.2. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу
XIV Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями.
3. Об’єкти оподаткування земельним податком
3.1. Об’єктами оподаткування земельним податком є:
3.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;
3.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.
4. База оподаткування земельним податком
4.1. Базою оподаткування земельним податком є:
4.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта
індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим Положенням;
4.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.
5. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких
проведено (незалежно від місцезнаходження)
5.1. Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких
проведено встановлюються рішенням сесії міської ради.
6. Встановити пільги зі сплати земельного податку:
6.1. Від сплати звільняються юридичні особи:
6.1.1. Санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів,
реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;
6.1.2. Громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які
засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій
інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця
кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків

середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд
оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків
суми загальних витрат на оплату праці.
Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають
право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою
пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".
У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх
підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період,
проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;
6.1.3. Бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується
Кабінетом Міністрів України.
6.1.4. Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми
власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та
державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту,
фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або
місцевих бюджетів.
6.1.5. Державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади
оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади
України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є
неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та
організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру
неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом
30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця,
наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та
організацій.
6.1.6. державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої
спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку
фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри
олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі
спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств,
їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до
Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх
спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру
неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом
30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця,
наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та
організацій.
6.2. Від сплати звільняються фізичні особи:
6.2.1. Від сплати земельного податку звільняються:
6.2.1.1. інваліди першої і другої групи;
6.2.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
6.2.1.3. пенсіонери (за віком);
6.2.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
6.2.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи.
6.3. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної
категорії фізичних осіб пунктом 6.2., поширюється на одну земельну ділянку за кожним
видом використання у межах граничних норм:
6.3.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2
гектари;

6.3.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) в місті - не більш як 0,10 гектара, у селах – не
більше як 0,25 гектара;
6.3.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;
6.3.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;
6.3.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.
6.4. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи
власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови
передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку
четвертої групи.
6.5. Якщо фізична особа, визначена у пункті 6.2. цього положення, має у власності
декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня
поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за
місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки
для застосування пільги.
Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового
податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.
7. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню
земельним податком
7.1. Не сплачується земельний податок за:
7.1.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій,
визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового)
відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного
контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено
обмеження щодо ведення сільського господарства;
7.1.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації
або у стадії сільськогосподарського освоєння;
7.1.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць,
які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;
7.1.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування
- землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням,
резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними
розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами,
очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми
спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення,
якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а
саме:
а) паралельні об’їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і
насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з’їзди, захисні
насадження, шумові екрани, очисні споруди;
б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для
зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного
транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній
власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у
статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;
7.1.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та
фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та
виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями,
генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;
7.1.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

7.1.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які
відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них
земельними ділянками на безоплатній основі;
7.1.8. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та
інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України,
статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.
8. Особливості оподаткування платою за землю
8.1. Особливості оподаткування платою за землю встановлюються статтею 284
Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями.
Міська рада до 25 грудня року, що передує звітному, подає до контролюючого
органу (державної податкової інспекції у Корюківському районі Головного управління
Державної фіскальної служби у Чернігівській області) рішення щодо ставок земельного
податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним
особам.
За рішенням міської ради платникам податку за землю можуть надаватись пільги.
Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця
кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.
8.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється
від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право.
У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що
настає за місяцем, у якому втрачено це право.
8.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в
оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні
ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на
загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.
Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель,
споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам,
дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і
джерел фінансування.
9. Податковий період для плати за землю
9.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.
9.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня
того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям
права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12
місяців).
10. Порядок обчислення плати за землю
10.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного
кадастру.
Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері
земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у
сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за
запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки
подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
10.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму
податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають
контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію
на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46
Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями, з розбивкою річної суми
рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання
щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як

платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження
нової нормативної грошової оцінки землі.
10.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову
декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20
лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.
10.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди
землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів
місяця, що настає за звітним.
У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю
подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у
якому відбулися такі зміни.
10.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими
органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомленнярішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею
58 Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого
протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1
січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену
земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника
виникло право власності.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого
протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомленнярішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий
орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення.
Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого
органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:
розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні
платника податку;
права на користування пільгою із сплати податку;
розміру ставки податку;
нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними,
підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів,
зокрема документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за
місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів
перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомленнярішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим
(відкликаним)".
За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній
власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням
прибудинкової території кожному з таких осіб:
1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох
осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою,
якщо інше не встановлено судом;
2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній
частковій власності;
3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній
сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні
кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно
тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням
прибудинкової території.
10.6. Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на
суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до цього Положення за земельні
ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу
земельних ділянок такої юридичної особи.
Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов’язань із
земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку,
встановленому Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”
для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з
ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку
забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні
представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітейінвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.
11. Строк сплати плати за землю
11.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня
виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.
У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою
плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або
користуванні у поточному році.
11.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум
проводяться щороку до 1 травня.
11.3. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій
декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та
землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за
податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30
календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного)
місяця.
11.4. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації,
у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та
землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за
податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30
календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного)
місяця.
11.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення
податкового повідомлення-рішення.
11.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за
земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням
прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації
права власності на таку земельну ділянку.
11.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів),
окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за
площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної
ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).
12. Орендна плата
12.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір
оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до
законодавства.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають
договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за
місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори
оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про
укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1
числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.
Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування державної податкової політики.
12.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.
12.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.
12.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди
між орендодавцем (власником) і орендарем.
12.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, на підставі рішення
Корюківської міської ради, але річна сума платежу:
12.5.1. не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для
відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території;
12.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки;
12.5.3. може перевищувати граничний розмір орендної плати, встановлений у
підпункті 12.5.2., у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.
13. Індексація нормативної грошової оцінки земель проводиться відповідно до
положень статті 289 Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями.
14. Відповідальність і контроль за своєчасністю і повнотою сплати податку.
14.1. Платники плати за землю несуть відповідальність за невиконання або
неналежне виконання податкового обов’язку відповідно до положень Податкового
кодексу України зі змінами і доповненнями.
14.2. Контроль за повнотою справляння, правильністю обчислення і своєчасністю
сплати до міського бюджету Корюківської міської ради плати за землю за земельні
ділянки комунальної власності здійснюється контролюючим органом.
Секретар міської ради

С.О. Олійник

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про план діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів на 2017 рік
Керуючись ст. 7 Закону України "Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності" та ст. 26 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити план діяльності міської ради та її виконавчого комітету з
підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік:
№
з/п
1

2

Вид проекту

Назва проекту

Рішення
виконкому
Корюківської
міської ради

Про проведення конкурсу
з визначення виконавця
з надання послуг з
вивезення
побутових відходів на
території населених
пунктів Корюківської
міської ради

Рішення
виконкому
Корюківської
міської ради

Про проведення конкурсу з
перевезення пасажирів на
міських та приміських
автобусних маршрутах

Мета прийняття
Підтримання
належної якості
обслуговування
підприємств,
приватних
підприємців та
населення міста
та сільських
населених
пунктів міської
громади по
вивезенню
сміття
Визначення
процедури
підготовки та
проведення
конкурсу з
перевезення
пасажирів на

Термін
підготовки
Березень –
квітень

Розробник
проекту
Виконавчий
апарат міської
ради

Березень –
квітень

Виконавчий
апарат міської
ради

3

Рішення
Корюківської
міської ради

Про внесення змін до
рішення одинадцятої сесії
Корюківської міської ради
шостого скликання від
24.05.2012 р. "Про
затвердження Положення
про розміщення зовнішньої
реклами на території міста
Корюківки"

4

Рішення
Корюківської
міської ради

Про внесення змін до
рішення восьмої сесії
Корюківської міської ради
п’ятого скликання від 31
січня 2007 року «Про
затвердження Положення
про порядок передачі
майна міської комунальної
власності в оренду та
Методику розрахунку
і використання плати за
оренду цього майна»

5

Рішення
виконкому
Корюківської
міської ради

Про тарифи на
перевезення пасажирів
на міських та приміських
автобусних
маршрутах

автобусних
маршрутах по
місту та
сільських
населених
пунктах громади
Упорядкування
правил
розміщення
об’єктів
зовнішньої
реклами на
території міста
сільських
населених
пунктів міської
громади
Приведення
Методики
розрахунку та
використання
плати за оренду
майна міської
комунальної
власності (яке
знаходиться на
території м.
Корюківка та
сільських
населених
пунктів міської
громади) у
відповідність до
вимог чинного
законодавства
України
Оптимізація
тарифів на
послуги з
перевезення
пасажирів по
місту та селам
громади

Квітень –
травень

Виконавчий
апарат міської
ради

Травень –
червень

Виконавчий
апарат міської
ради

Серпень –
вересень

Виконавчий
апарат міської
ради,
переможець
конкурсу з
пасажирських
перевезень

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних
ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про внесення змін до рішення
восьмої сесії Корюківської міської ради
шостого скликання від 26.08.2016 р.
«Про затвердження Положення
про тендерний комітет
Корюківської міської ради»
З метою організації та проведення процедур закупівель для забезпечення
потреб територіальної громади, враховуючи рекомендації постійної комісії
міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних
ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту відповідно
до ч. ч. 1, 2 ст.11 Закону України “Про публічні закупівлі”, Примірного
положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб),
затвердженого наказом Мінекономрозвитку України від 30.03.2016 № 557,
керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Внести зміни до рішення восьмої сесії Корюківської міської ради
шостого скликання від 26.08.2016 р. «Про затвердження Положення про
тендерний комітет Корюківської міської ради», а саме в п. 2 рішення:
- слова «Кожема Оксана Миколаївна, начальник фінансово-господарського
відділу міської ради» замінити словами «Кожема Оксана Миколаївна,
начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради»;
- слова «Пономаренко Зоя Юріївна, керуючий справами (секретар) виконавчого
комітету міської ради» замінити словами «Пономаренко Зоя Юріївна,
начальник загального відділу міської ради».
2. Рішення набуває чинності з 01 березня 2017 року.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій,
регуляторної політики, депутатської етики та регламенту.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про продаж земельної ділянки
несільськогосподарського призначення
по вул. Бульварна, 25/4 , м. Корюківка
Розглянувши звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки по
вул. Бульварна, 25/4, м. Корюківка, заслухавши висновки постійної комісії
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища, керуючись Конституцією України, ст.ст. 628, 629 Цивільного
кодексу України, ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», постановою Кабінету міністрів України від 22 квітня 2009 р. № 381
«Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу
за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності», ст.ст. 12,
79-1, 122, 127, 128 Земельного кодексу України,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Взяти до відома звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки
несільськогосподарського призначення, на якій знаходяться нежитлова будівля
– магазин, право власності посвідчується Відомостями з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно від 21.10.2016 р. та знаходяться у власності
Тарапан Надії Семенівні. Земельна ділянка розташована за адресою: вул.
Бульварна, 25/4, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:002:0867, площею 82 м. кв., для комерційної діяльності. Звітом з
експертної грошової оцінки земельної ділянки встановлена ринкова вартість
земельної ділянки в розмірі 4 025 грн. 00 коп. (чотири тисячі двадцять п’ять
гривень 00 коп.) без урахування ПДВ.
2. Визначити ціну продажу земельної ділянки, вказаної в п. 1 цього
рішення, у сумі 6 824 грн. 70 коп. (шість тисяч вісімсот двадцять чотири гривні
70 коп.) без урахування ПДВ.
2.1. Продати земельну ділянку, вказану в п.1 цього рішення, за 6 824 грн.
70 коп. (шість тисяч вісімсот двадцять чотири гривні 70 коп.).

3. Встановити авансовим внеском кошти в сумі 6 824 грн. 70 коп. (шість
тисяч вісімсот двадцять чотири гривні 70 коп.), які сплачені Тарапан Надією
Семенівною відповідно до договору 1/06-18 від 21.12.2016 р. на рахунок
Корюківської міської ради в рахунок оплати ціни земельної ділянки площею
82 м. кв., що розташована за адресою: вул. Бульварна, 25/4, м. Корюківка.
4. Кошти від продажу земельної ділянки зараховуються на
розрахунковий рахунок № 31519941700639, відкритий ГУ ДКСУ у
Чернігівській області, код банку 853592, ЄДРПОУ 37750065, код платежу
33010100, отримувач: УК у Корюк. р-ні/отг.м. Корюківка/33010100.
5.
Договір
купівлі-продажу
земельної
ділянки
укласти
з
Тарапан Надією Семенівною за її рахунок та враховуючи вимоги п. 1. – 4. цього
рішення.
6. Повний розрахунок Тарапан Надією Семенівною за придбання
земельної ділянки, вказаної в п. 1 даного рішення, повинен бути підтверджений
довідкою Корюківської міської ради про зарахування до місцевого бюджету
всієї суми коштів.
7. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 22.10.2009 року
з Тарапан Надією Семенівною з дня укладання договору купівлі – продажу
земельної ділянки, яка розташована за адресою: вул. Бульварна, 25/4,
м. Корюківка площею 82 м. кв.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про продаж земельної ділянки
несільськогосподарського призначення
по вул. Дудка, 39/1, м. Корюківка
Розглянувши звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки,
рекомендації виконавчого комітету Корюківської міської ради та заслухавши
висновки постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального
господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони
навколишнього природного середовища, керуючись Конституцією України,
ст.ст. 628, 629 Цивільного кодексу України, ст.ст. 26, 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету міністрів України від
22 квітня 2009 р. № 381 «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з
розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та
комунальної власності», ст.ст. 12, 79-1, 122, 127, 128 Земельного кодексу
України,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Взяти до відома звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки
несільськогосподарського призначення, на якій знаходяться нежитлові будівлі
(будівлі складу № 1 цегляного площею 1153,5 м. кв., сушильні камери №1
площею 846,8 м. кв., сушильні камери з навісом площею 172,9 м.кв., сушильні
камери № 2 площею 219,0 м.кв.), що знаходяться у власності Мисника В.М. на
підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 17.01.2014 р.,
індексний № 16283573. Земельна ділянка розташована за адресою: вул. Дудка,
39/1,
м.
Корюківка,
кадастровий
номер
земельної
ділянки
7422410100:01:003:0654, площею 7532 м. кв., для виробничої діяльності. Звітом
з експертної грошової оцінки земельної ділянки встановлена ринкова вартість
земельної ділянки в розмірі 171 278 грн. 00 коп. (сто сімдесят одна тисяча
двісті сімдесят вісім грн. 00 коп.) без урахування ПДВ.
2. Визначити ціну продажу земельної ділянки, вказаної в п. 1 цього
рішення, у сумі 188 405 грн. 80 коп. (сто вісімдесят вісім тисяч чотириста п’ять
грн. 80 коп.) без урахування ПДВ.

2.1. Продати земельну ділянку, вказану в п.1 цього рішення, за
188 405 грн. 80 коп. (сто вісімдесят вісім тисяч чотириста п’ять грн. 80 коп.).
3. Встановити авансовим внеском кошти в сумі 15 442 грн. 11 коп.
(п'ятнадцять тисяч чотириста сорок дві грн. 11 коп.), які сплачені ФОП
Мисником В.М. відповідно до договору 5/06-18 від 29.12.2016 р. на рахунок
Корюківської міської ради в рахунок оплати ціни земельної ділянки площею
7532 м. кв., що розташована за адресою: вул. Дудка, 39/1, м. Корюківка.
4. Кошти від продажу земельної ділянки зараховуються на
розрахунковий рахунок № 31519941700639, відкритий ГУ ДКСУ у
Чернігівській області, код банку 853592, ЄДРПОУ 37750065, код платежу
33010100, отримувач: УК у Корюк. р-ні/отг.м. Корюківка/33010100.
5.
Договір
купівлі-продажу
земельної
ділянки
укласти
з
ФОП Мисником В.М. за його рахунок та враховуючи вимоги п. 1. – 4. цього
рішення.
6. Повний розрахунок ФОП Мисника В.М. за придбання земельної
ділянки, вказаної в п. 1 даного рішення, повинен бути підтверджений довідкою
Корюківської міської ради про зарахування до місцевого бюджету всієї суми
коштів.
7. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 23.07.2010 року
з ФОП Мисником В.М. з дня укладання договору купівлі – продажу земельної
ділянки, яка розташована за адресою: вул. Дудка, 39/1, м. Корюківка площею
7532 м. кв.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про продаж земельної ділянки
несільськогосподарського призначення
по пров. Вокзальному, 13, м. Корюківка
Розглянувши звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки,
рекомендації виконавчого комітету Корюківської міської ради та заслухавши
висновки постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального
господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони
навколишнього природного середовища, керуючись Конституцією України,
ст.ст. 628, 629 Цивільного кодексу України, ст.ст. 26, 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету міністрів України від
22 квітня 2009 р. № 381 «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з
розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та
комунальної власності», ст.ст. 12, 79-1, 122, 127, 128 Земельного кодексу
України,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Взяти до відома звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки
несільськогосподарського призначення, на якій знаходяться нежитлові будівлі
(адмінбудинок площею 97,1 м.кв., котельня площею 121,1 м.кв., павільйон 1-2А
та павільйон 1-3А площею 406,6 м.кв., склад площею 855,8 м.кв.), що
знаходяться у власності ТОВ «Корфад» на підставі акту приймання
передавання внеску у статутний капітал від 05.02.2016 року. Земельна ділянка
розташована за адресою: пров. Вокзальний, 13, м. Корюківка, кадастровий
номер земельної ділянки 7422410100:01:001:0089, площею 6216 м. кв., для
розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та
дорожнього господарства. Звітом з експертної грошової оцінки земельної
ділянки встановлена ринкова вартість земельної ділянки в розмірі 145 703 грн.
00 коп. (сто сорок п’ять тисяч сімсот три грн. 00 коп.) без урахування ПДВ.
2. Визначити ціну продажу земельної ділянки, вказаної в п. 1 цього
рішення, у сумі 160 273 грн. 30 коп. (сто шістдесят тисяч двісті сімдесят три
грн. 30 коп.) без урахування ПДВ.

2.1. Продати земельну ділянку, вказану в п.1 цього рішення, за
160 273 грн. 30 коп. (сто шістдесят тисяч двісті сімдесят три грн. 30 коп.).
3. Встановити авансовим внеском кошти в сумі 17 167 грн. 35 коп.
(сімнадцять тисяч сто шістдесят сім грн. 35 коп.), які сплачені ТОВ «Корфад»
відповідно до договору 4/06-18 від 29.12.2016 р. на рахунок Корюківської
міської ради в рахунок оплати ціни земельної ділянки площею 6216 м. кв., що
розташована за адресою: пров. Вокзальний, 13, м. Корюківка.
4. Кошти від продажу земельної ділянки зараховуються на
розрахунковий рахунок № 31519941700639, відкритий ГУ ДКСУ у
Чернігівській області, код банку 853592, ЄДРПОУ 37750065, код платежу
33010100, отримувач: УК у Корюк. р-ні/отг.м. Корюківка/33010100.
5.
Договір
купівлі-продажу
земельної
ділянки
укласти
з
ТОВ «Корфад» за його рахунок та враховуючи вимоги п. 1. – 4. цього рішення.
6. Повний розрахунок ТОВ «Корфад» за придбання земельної ділянки,
вказаної в п. 1 даного рішення, повинен бути підтверджений довідкою
Корюківської міської ради про зарахування до місцевого бюджету всієї суми
коштів.
7. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 29.04.2009 року
з ТОВ «Корфад» з дня укладання договору купівлі – продажу земельної
ділянки, яка розташована за адресою: пров. Вокзальний, 13, м. Корюківка
площею 6216 м. кв.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про продаж земельної ділянки
несільськогосподарського призначення
по пров. Індустріальному, 1-В, м. Корюківка
Розглянувши звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки,
рекомендації виконавчого комітету Корюківської міської ради та заслухавши
висновки постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального
господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони
навколишнього природного середовища, керуючись Конституцією України,
ст.ст. 628, 629 Цивільного кодексу України, ст.ст. 26, 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету міністрів України від
22 квітня 2009 р. № 381 «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з
розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та
комунальної власності», ст.ст. 12, 79-1, 122, 127, 128 Земельного кодексу
України,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Взяти до відома звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки
несільськогосподарського призначення, на якій знаходяться нежитлові будівлі
(будівля КПП площею 26,0 м. кв., цех фруктопереробки та гаражі площею
862,9м.кв., кондитерський цех площею 329,4 м.кв., консервний цех площею
3623,6 м.кв., пожежний сарай площею 24,8 м.кв., котельня площею 210,3 м.кв.),
що знаходяться у власності Мисника М.В. на підставі свідоцтва про право
власності на нерухоме майно від 19.12.2012 р., серії САЕ № 899008. Земельна
ділянка розташована за адресою: пров. Індустріальний, 1-В, м. Корюківка,
кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1001, площею 15092
м. кв., для виробничої діяльності. Звітом з експертної грошової оцінки
земельної ділянки встановлена ринкова вартість земельної ділянки в розмірі
325 384 грн. 00 коп. (триста двадцять п’ять гривень триста вісімдесят чотири
грн. 00 коп.) без урахування ПДВ.
2. Визначити ціну продажу земельної ділянки, вказаної в п. 1 цього
рішення, у сумі 357 922 грн. 40 коп. (триста п’ятдесят сім тисяч дев’ятсот
двадцять дві гривні 40 коп.) без урахування ПДВ.

2.1. Продати земельну ділянку, вказану в п.1 цього рішення, за
357 922 грн. 40 коп. (триста п’ятдесят сім тисяч дев’ятсот двадцять дві гривні
40 коп.).
3. Встановити авансовим внеском кошти в сумі 49 049 грн. 00 коп. (сорок
дев’ять тисяч сорок дев’ять грн. 00 коп.), які сплачені гр. Мисником М.В.
відповідно до договору 3/06-18 від 29.12.2016 р. на рахунок Корюківської
міської ради в рахунок оплати ціни земельної ділянки площею 15092 м. кв., що
розташована за адресою: пров. Індустріальний, 1-В, м. Корюківка.
4. Кошти від продажу земельної ділянки зараховуються на
розрахунковий рахунок № 31519941700639, відкритий ГУ ДКСУ у
Чернігівській області, код банку 853592, ЄДРПОУ 37750065, код платежу
33010100, отримувач: УК у Корюк. р-ні/отг.м. Корюківка/33010100.
5.
Договір
купівлі-продажу
земельної
ділянки
укласти
з
гр. Мисником М.В. за його рахунок та враховуючи вимоги п. 1. – 4. цього
рішення.
6. Повний розрахунок гр. Мисника М.В. за придбання земельної ділянки,
вказаної в п. 1 даного рішення, повинен бути підтверджений довідкою
Корюківської міської ради про зарахування до місцевого бюджету всієї суми
коштів.
7. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 25.09.2013 року
з гр. Мисником М.В. з дня укладання договору купівлі – продажу земельної
ділянки, яка розташована за адресою: пров. Індустріальний, 1-В, м. Корюківка
площею 15092 м. кв.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про продаж земельної ділянки
несільськогосподарського призначення
по вул. Чернігівська, 96б, м. Корюківка
Розглянувши звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки,
рекомендації виконавчого комітету Корюківської міської ради та заслухавши
висновки постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального
господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони
навколишнього природного середовища, керуючись Конституцією України,
ст.ст. 628, 629 Цивільного кодексу України, ст.ст. 26, 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету міністрів України від
22 квітня 2009 р. № 381 «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з
розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та
комунальної власності», ст.ст. 12, 79-1, 122, 127, 128 Земельного кодексу
України,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Взяти до відома звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки
несільськогосподарського призначення, на якій знаходяться нежитлові будівлі
(гараж з котельнею площею 280,4 м. кв.), що знаходяться у власності ФОП
Земляного О.В. на підставі витягу про реєстрацію права власності на нерухоме
майно від 11.05.2006 р., номер витягу 10604922. Земельна ділянка розташована
за адресою: вул. Чернігівська, 96б, м. Корюківка, кадастровий номер земельної
ділянки 7422410100:01:001:1232, площею 1808 м. кв., для будівництва і
обслуговування інших будівель громадської забудови. Звітом з експертної
грошової оцінки земельної ділянки встановлена ринкова вартість земельної
ділянки в розмірі 42 777 грн. 00 коп. (сорок дві тисячі сімсот сімдесят сім грн.
00 коп.) без урахування ПДВ.
2. Визначити ціну продажу земельної ділянки, вказаної в п. 1 цього
рішення, у сумі 47 777 грн. 00 коп. (сорок сім тисяч сімсот сімдесят сім грн. 00
коп.) без урахування ПДВ.
2.1. Продати земельну ділянку, вказану в п.1 цього рішення, за 47 777 грн.
00 коп. (сорок сім тисяч сімсот сімдесят сім грн. 00 коп.).

3. Встановити авансовим внеском кошти в сумі 33 155 грн. 10 коп.
(тридцять три тисячі сто п’ятдесят п’ять грн. 10 коп.), які сплачені ФОП
Земляним О.В. відповідно до договору 2/06-18 від 21.12.2016 р. на рахунок
Корюківської міської ради в рахунок оплати ціни земельної ділянки площею
1808 м. кв., що розташована за адресою: вул. Чернігівська, 96б, м. Корюківка.
4. Кошти від продажу земельної ділянки зараховуються на
розрахунковий рахунок № 31519941700639, відкритий ГУ ДКСУ у
Чернігівській області, код банку 853592, ЄДРПОУ 37750065, код платежу
33010100, отримувач: УК у Корюк. р-ні/отг.м. Корюківка/33010100.
5.
Договір
купівлі-продажу
земельної
ділянки
укласти
з
ФОП Земляним О.В. за його рахунок та враховуючи вимоги п. 1. – 4. цього
рішення.
6. Повний розрахунок ФОП Земляного О.В. за придбання земельної
ділянки, вказаної в п. 1 даного рішення, повинен бути підтверджений довідкою
Корюківської міської ради про зарахування до місцевого бюджету всієї суми
коштів.
7. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 27.01.2015 року
з ФОП Земляним О.В. з дня укладання договору купівлі – продажу земельної
ділянки, яка розташована за адресою: вул. Чернігівська, 96б, м. Корюківка
площею 1808 м. кв.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четвертої сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про затвердження акту
обстеження земельних ділянок
Розглянувши заяви Солохненко Г.В., Солохненко А.В. та акт
обстеження земельних ділянок, складений комісією по врегулюванню
земельних спорів на території Корюківської міської ради, враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального
господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони
навколишнього природного середовища, керуючись ст. 12 Земельного
кодексу України, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні",
міська рада вирішила :
1. Затвердити акт обстеження земельних ділянок від 31.01.2017 р., які
розташовані по вул. Сіверська (раніше вул. Пролетарська), 13, м. Корюківка,
за цільовим призначенням для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (цільовий
класифікатор земельних ділянок 02.01) та для ведення особистого
селянського господарства (цільовий класифікатор земельних ділянок 01.03)
(додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про внесення змін до рішень
Корюківської міської ради
Розглянувши заяву громадянки Півторацької В.І. та ПП «Валентина», та
додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з
питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 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. Внести зміни до п. 1 рішення одинадцятої сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від 29.11.2016 р. «Про дозвіл на виготовлення
документації із землеустрою» в частині площі земельної ділянки гр.
Півторацької Віри Іванівни, виклавши її в новій редакції, а саме: «0,0031 га»
замість «0,0024 га» в зв’язку з фактичною площею.
2. Внести зміни до п. 3 рішення дев’ятнадцятої позачергової сесії
Корюківської міської ради шостого скликання від 16.07.2013 р. «Про дозвіл на
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)» в частині надання дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду
ПП «Валентина» в частині площі виклавши її в новій редакції, а саме: «0,1942
га», замість «0,08 га» в зв’язку з фактичною площею.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних
відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про приведення у відповідність
цільового призначення земель
на території Корюківської міської ради
Розглянувши заяви ТОВ «Ванесса» та ТОВ «Екострім», враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального
господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони
навколишнього природного середовища, керуючись Наказом Державного
комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 року № 548 «Про
затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», який
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 року за № 1011/18306
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.
Привести у відповідність функціональне використання земельних
ділянок, які перебувають у власності та користуванні підприємств, установ,
організацій та фізичних осіб відповідно до Класифікації видів цільового
призначення земель, яка затверджена наказом Державного комітету України із
земельних ресурсів від 23.07.2010 року № 548.
2.
Власникам та користувачам земельних ділянок на території
Корюківської міської ради внести відповідні зміни до правовстановлюючих
документів згідно Класифікації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних
відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про надання земельних
ділянок в оренду
Розглянувши заяви громадян та додані матеріали, враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального
господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони
навколишнього природного середовища, керуючись ст. 12, 79-1, 122, 123, 142
Земельного кодексу України, ст. 15, 21, 24, 25 Закону України "Про оренду
землі", ст. 288 Податкового кодексу України, ст. 26 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити Сукачу Володимиру Олексійовичу та Мойсієнко Валентині
Андріївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) з подальшим наданням її у спільну
сумісну оренду для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), цільовий класифікатор
земельних ділянок 02.01., площею 0,0600 га, по вул. Шевченка, 234,
м. Корюківка.
1.1. Надати Сукачу Володимиру Олексійовичу (зареєстрований за
адресою: пров. Дачний, 14, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2729818431)
та Мойсієнко Валентині Андріївні (зареєстрована за адресою: пров.
Вокзальний, 2, кв. 1, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2329808340) у
спільну сумісну оренду земельну ділянку площею 0,0600 га, кадастровий номер
7422410100:01:002:1623, за адресою: вул. Шевченка, 234, м. Корюківка,
терміном на 5 (п’ять) років, для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Цільове призначення –
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Встановити орендну плату у розмірі - 3 (три) % (відсотки) від
нормативної грошової оцінки землі м. Корюківка. Розмір орендної плати може
переглядатися кожні наступні 3 (три) роки. Оформити договір оренди у
встановленому законодавством порядку.

2.Затвердити ПАТ «Укртелеком» проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду площею 0,0004 га, для розміщення та експлуатації
об’єктів і споруд телекомунікацій (код КВЦПЗ 13.01.), за рахунок земель не
наданих у власність або постійне користування в межах населених пунктів
Корюківської міської ради за адресою: вул. 8-го Березня, 35-а, м. Корюківка.
2.1. Надати ПАТ «Укртелеком» (юридична адреса: бульвар Тараса
Шевченка, 18, м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 21560766)
земельну ділянку в оренду загальною площею 0,0004 га, для розміщення та
експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій, за рахунок земель не наданих у
власність або постійне користування в межах населених пунктів Корюківської
міської ради за адресою: вул. 8-го Березня, 35-а, м. Корюківка, кадастровий
номер 7422410100:01:002:1600, терміном на 49 (сорок дев’ять) років. Цільове
призначення – для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд
телекомунікацій, категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого призначення. Встановити орендну плату у
розмірі - 5 (п’ять) % (відсотків) від нормативної грошової оцінки землі
м. Корюківка. Розмір орендної плати може переглядатися кожні наступні 3
(три) роки. Оформити договір оренди у встановленому законодавством
порядку.
3. Затвердити Лемеш Ользі Станіславівні, Лемешу Івану Олександровичу
та Хоменко Ірині Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з подальшим
наданням її у спільну сумісну оренду для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), цільовий
класифікатор земельних ділянок 02.01., площею 0,0591 га, по
вул. Сагайдачного гетьмана, 64, м. Корюківка.
3.1. Надати Лемеш Ользі Станіславівні (зареєстрована за адресою: вул.
Сагайдачного, 64, м. Корюківка), Лемешу Івану Олександровичу
(зареєстрований за адресою: вул. Стахановців, 7а, кв. 28, м. Чернігів) та
Хоменко Ірині Олександрівні (зареєстрована за адресою: вул. Сагайдачного, 25,
м. Корюківка), у спільну сумісну оренду земельну ділянку площею 0,0591 га,
яка розташована за адресою: вул. Сагайдачного гетьмана, 64, кадастровий
номер 7422410100:01:001:1356, м. Корюківка, терміном на 1 (один) рік, для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка). Цільове призначення – для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
Встановити орендну плату у розмірі - 3 (три) % (відсотки) від нормативної
грошової оцінки землі м. Корюківка. Розмір орендної плати може
переглядатися кожні наступні 3 (три) роки. Оформити договір оренди у
встановленому законодавством порядку.
4. Затвердити Савицькому Олександру Миколайовичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) з подальшим наданням її в оренду для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01., площею 0,2500 га, по
вул. Шевченка, 92, с. Наумівка, Корюківського району.

4.1.Надати Савицькому Олександру Миколайовичу (зареєстрований за
адресою: с. Наумівка, ) в оренду земельну ділянку площею 0,2500 га, яка
розташована за адресою: вул. Шевченка, 92, с. Наумівка, Корюківського
району, терміном на 49 (сорок дев’ять) років, для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
Цільове призначення – для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови. Встановити орендну плату у розмірі - 3 (три)
% (відсотки) від нормативної грошової оцінки землі с. Наумівка. Розмір
орендної плати може переглядатися кожні наступні 3 (три) роки. Оформити
договір оренди у встановленому законодавством порядку.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про розірвання та поновлення
договорів оренди землі
Розглянувши заяви громадян, та інші матеріали, враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального
господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони
навколишнього природного середовища, керуючись ст. 12, 79-1, 93, 122
Земельного кодексу України, ст. 7, 31-33 Закону України "Про оренду землі",
ст. 288 Податкового кодексу України, ст. 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Припинити з Мазко Анжелою Валеріївною договір оренди земельної
ділянки від 27.01.2015 р., яка розташована за адресою: вул. Лісова, 3,
м. Корюківка, площею 0,0899 га, кадастровий номер 7422410100:01:001:1234,
шляхом його розірвання за згодою сторін.
1.1. Перевести земельну ділянку вказану в п. 1 даного рішення до земель
запасу (земель не наданих у власність або постійне користування в межах
населених пунктів Корюківської міської ради).
2. Припинити з Корнієнко Людмилою Миколаївною договір оренди
земельної ділянки від 25.06.2015 р., яка розташована за адресою: вул.
Братчикова, 50, м. Корюківка, площею 0,0641 га, кадастровий номер
7422410100:01:001:1226, шляхом його розірвання за згодою сторін.
2.1. Перевести земельну ділянку вказану в п. 2 даного рішення до земель
запасу (земель не наданих у власність або постійне користування в межах
населених пунктів Корюківської міської ради).
3. Припинити з Войтенко Валентиною Миколаївною договір оренди
земельної ділянки від 24.05.2016 р., яка розташована за адресою: вул. Зарічна,
66,
м.
Корюківка,
площею
0,1000
га,
кадастровий
номер
7422410100:01:002:1564, шляхом його розірвання за згодою сторін.
3.1. Перевести земельну ділянку вказану в п. 3 даного рішення до земель
запасу (земель не наданих у власність або постійне користування в межах
населених пунктів Корюківської міської ради).

4. Припинити з КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради
договір оренди землі від 28.08.2013 р., яка розташована за адресою: по вул.
Дудка, вул. Маяковського, вул. Дачній, пров. Дачному, вул. Луговій, вул.
Зеленій, пров. Зеленому, вул. Калініна, вул. Набережній, вул. Мирній, вул.
Петровського, вул. Лермонтова, вул. Вишневій, вул. Жовтневій, пров.
Жовтневому, вул. Новій, вул. Бібліотечній, вул. Гоголя, вул. Піщаній, вул.
Партизанській в м. Корюківка, площею 3,8835 га, кадастровий номер
7422410100:01:003:0959, у зв’язку з завершенням 04.11.2016 р. будівництва
останньої (третьої) черги вуличного водогону.
5. Продовжити дію п. 8 договору оренди землі від 20.07.2010 р. з
ТОВ «Будівельник» на земельну ділянку площею 0,1154 га по
вул. Садова, 2-а/2, м. Корюківка, на тих самих умовах, терміном на 35 років з
08.12.2016 р.
6. Дати згоду публічному акціонерному товариству по газопостачанню
та газифікації «Чернігівгаз» на поновлення договору оренди земельної ділянки
від 29.11.2007 року площею 673 м2, за адресою м. Корюківка вул. Бульварна,
13 на наступний термін - строком на 5 ( п’ять ) років.
6.1. Встановити орендну плату у розмірі - 5 (п’ять) % (відсотки) від
нормативної грошової оцінки землі м. Корюківка.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Земельний сервітут
Розглянувши заяву ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» щодо надання
дозволу на використання земельної ділянки по вул. Франка, 5-в,
м. Корюківка для кабельної лінії 0,4 кВ, відповідно до ст. ст. 98, 99, 100
Земельного кодексу України, керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Надати дозвіл ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (юридична адреса:
вул. Горького, 40, м. Чернігів, код ЄДРПОУ 22815333) на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натрі (на місцевості) для складання документів, що посвідчують
право обмеженого користування землею (сервітут) для кабельної лінії 0,4 кВ,
по вул. Франка, 5-в, м. Корюківка, площею 0,0185 га.
2. ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» оформити через землевпорядну
організацію, яка має дозвіл на виконання цих робіт, технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для складання документів, що посвідчують право обмеженого
користування землею (сервітут) для кабельної лінії 0,4 кВ, по
вул. Франка, 5-в, м. Корюківка площею, 0,0185 га.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про відміну деяких
рішень міської ради
Розглянувши заяви громадян та інші матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст. 12, 79-1, 141 Земельного кодексу
України, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а:
1. Відмінити рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від
13.05.1999 р. № 108 в частині надання земельної ділянки під город
Мотчаній Надії Федорівні у розмірі 0,08 га в р-ні вул. Садової, м. Корюківка у
зв’язку з поданою заявою.
1.1. Земельну ділянку, вказану в п. 1 даного рішення, прийняти до земель
запасу Корюківської міської ради.
2. Відмінити рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від
13.05.1999 р. № 108 в частині надання земельної ділянки під город
Корнаухову Сергію Валерійовичу у розмірі 0,08 га в р-ні вул. Садової,
м. Корюківка у зв’язку з поданою заявою.
2.1. Земельну ділянку, вказану в п. 2 даного рішення, прийняти до земель
запасу Корюківської міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про дозвіл на виготовлення
документації із землеустрою
Розглянувши заяви громадян та юридичних осіб та додані матеріали,
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житловокомунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва
та охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст. 12, 79-1,
89, 116, 118, 120, 121, 122, 186 Земельного кодексу України, ст. 25, 55 Закону
України "Про землеустрій", ст. 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості), що посвідчує право власності на земельну ділянку:
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних
ділянок 02.01.:
- Коваленко Юлії Вікторівні (зареєстрована за адресою: вул. Соборна, 219,
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка розташована за адресою:
вул. Соборна, 219, м. Корюківка.
- Тищенко Ользі Іванівні (зареєстрована за адресою: вул. Гагаріна, 121,
с. Забарівка, Корюківський район) площею орієнтовно 0,2500 га, яка
розташована за адресою: вул. Гагаріна, 121, с. Забарівка, Корюківський
район.
- Радомському Сергію Валентиновичу (зареєстрований за адресою:
вул. Бульварна, 38, кв. 4, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка
розташована за адресою: вул. 8-го Березня, 79, м. Корюківка.
- Хом’яку Олександру Володимировичу (зареєстрований за адресою:
вул. Довженка О., 27, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка
розташована за адресою: вул. Довженка Олександра, 27, м. Корюківка.
- Чигринцю Леоніду Федоровичу (зареєстрований за адресою:
вул. Свободи, 21, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га,
яка розташована за адресою: вул. Свободи, 21, м. Корюківка.

- Панирку Василю Миколайовичу (зареєстрований за адресою:
вул. 40 р. Перемоги, 4, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га,
яка розташована за адресою: вул. 40 років Перемоги, 4, м. Корюківка.
- Глухенькому Сергію Васильовичу (зареєстрований за адресою:
вул. Гагаріна, 50, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га,
яка розташований за адресою: вул. Гагаріна, 50, м. Корюківка.
1.1. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для передачі в оренду:
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних
ділянок 02.01.:
- Лашко Лідії Іванівні (зареєстрована за адресою: вул. Франка, 87,
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0600 га, яка розташована за адресою:
вул. 8-го Березня, 1, м. Корюківка.
- Солодкому Анатолію Петровичу (зареєстрований за адресою: вул. Лісна, 36,
с. Буда, Корюківський район) площею орієнтовно 0,2500 га, яка розташована
за адресою: вул. Лісна, 36, с. Буда, Корюківський район.
- Костючок Вірі Григорівні (зареєстрована за адресою: вул. Лісова, 16,
с. Костючки, Корюківський район) площею орієнтовно 0,2500 га, яка
розташована за адресою: вул. Лісова, 16, с. Костючки, Корюківський район.
2. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для передачі її безоплатно у власність:
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних
ділянок 02.01.:
- Пономаренку Сергію Олексійовичу (зареєстрований за адресою:
вул. Жовтнева, 31, кв. 53, м. Вишневе, Київська область) площею орієнтовно
0,2500 га, яка розташована за адресою: вул. Дачна, 5-а, с. Кугуки,
Корюківський район.
- для ведення особистого селянського господарства (цільовий
класифікатор земельних ділянок 01.03.):
- Биші Тетяні Андріївні (зареєстрована за адресою: вул. Червонохутірська,
53, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0400 га, яка розташована за адресою:
вул. Червонохутірська, 53, м. Корюківка.
- Радомському Сергію Валентиновичу (зареєстрований за адресою:
вул. Бульварна, 38, кв. 4, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,2000 га, яка
розташована за адресою: вул. 8-го Березня, 79, м. Корюківка.
- Тищенко Ользі Іванівні (зареєстрована за адресою: вул. Гагаріна, 121,
с. Забарівка, Корюківський район) площею орієнтовно 0,7500 га, яка
розташована за адресою: вул. Гагаріна, 121, с. Забарівка, Корюківський
район.
- Примачок Ользі Михайлівні (зареєстрована за адресою: вул. Молодіжна, 5,
с. Бреч, Корюківський район) площею орієнтовно 2,0000 га, яка розташована
за адресою: вул. Садова, 9, с. Озереди, Корюківський район.
- Абакумцю Станіславу Федоровичу (зареєстрований за адресою:
вул. Гагаріна, 101, с. Забарівка, Корюківський район) площею орієнтовно

0,2500 га, яка розташована за адресою: вул. Гагаріна, 112а, с. Забарівка,
Корюківський район.
- для індивідуального гаражного будівництва (цільовий класифікатор
земельних ділянок 02.05):
- Савостійку Михайлу Олексійовичу (зареєстрований за адресою:
вул. Щорса, 37, с. Кучинівка, Сновський район) площею орієнтовно 0,0100
га, яка розташована за адресою: вул. Кошового, гараж № 16, м. Корюківка.
3. Фактичний розмір та місце розташування земельних ділянок, на які
відповідно до вимог чинного законодавства Корюківською міською радою
надаються дозволи на їх оформлення у власність чи користування,
встановлюється та затверджується після виготовлення відповідних проектів
землеустрою.
4.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.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про затвердження проекту
землеустрою щодо зміни
цільового призначення
земельної ділянки
Розглянувши заяву ТОВ «Племінне господарство «Бреч» та проект
землеустрою щодо зміни цільового призначення та інші матеріали,
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житловокомунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва
та охорони навколишнього природного середовища, 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. Затвердити ТОВ «Племінне господарство «Бреч» проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої
змінюється із земель (КВЦПЗ 01.03.) для ведення особистого селянського
господарства площею 0,1000 га, яка знаходиться у власності ТОВ «Племінне
господарство «Бреч», в землі для будівництва та обслуговування інших
будівель громадської забудови (КВЦПЗ 03.15.) в межах с. Бреч, вул. Зарічна,
15, Корюківського району, кадастровий номер 7422481500:01:000:0161.
1.1. У зв’язку з тим, що за адресою: Корюківський район, с. Бреч,
вул. Зарічна, 15, розташовано декілька земельних ділянок з різним цільовим
призначенням та на які присвоєно різні кадастрові номери, присвоїти
земельній ділянці, вказаній в п.1 даного рішення, поштову адресу:
Корюківський район, с.Бреч, вул.Зарічна, 15а.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про розгляд заяви
ФОП Наумчик Оксани Леонідівни
щодо розірвання договору
оренди землі від 20.07.2010 р.
Розглянувши заяву ФОП Наумчик Оксани Леонідівни щодо дострокового
розірвання договору оренди землі від 20.07.2010 р., керуючись ст. 79-1
Земельного кодексу України, ст. 31 Закону України "Про оренду землі», ст. 288
Податкового кодексу України, ст. 26, 54 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Відмовити ФОП Наумчик Оксані Леонідівні у достроковому розірванні
договору оренди землі від 20.07.2010 р. на земельну ділянку, яка розташована
за адресою: вул. Шевченка, 56, кв. 3, м. Корюківка, площею 0,0036 га,
кадастровий номер 7422410100:01:002:0945.
2. Договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На
вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за
рішенням суду в порядку, встановленому законом. Розірвання договору оренди
землі в односторонньому порядку не допускається.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних
відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 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, для будівництва індивідуальних гаражів та інші
матеріали, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись
ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити Коробейнику Олександру Івановичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок
02.01., площею 0,1000 га, по вул. Ткаченко В., 5, м. Корюківка.
1.1. Передати Коробейнику Олександру Івановичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,1000 га, по вул. Ткаченко В., 5, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:002:1614, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:
вул. Валентини Ткаченко, 5, м. Корюківка, ідентифікаційний номер
2336310656.
2. Затвердити Фурман Олені Миколаївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01.,
площею 0,1000 га, по вул. Прорізна, 14, м. Корюківка.
2.1. Передати Фурман Олені Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Прорізна, 14, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1598,
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. Прорізна, 14, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2638807646.
3. Затвердити Марченко Тетяні Олегівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01.,
площею 0,1000 га, по вул. Соборна, 161, м. Корюківка.
3.1. Передати Марченко Тетяні Олегівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Соборна, 161, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1345,
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. Соборна, 161, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2265420142.
4. Затвердити Стукалу Володимиру Івановичу технічну документацію
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01.,
площею 0,1000 га, по вул. Польова, 23, м. Корюківка.
4.1. Передати Стукалу Володимиру Івановичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Польова, 23, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1620,
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель –
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:
вул. Польова, 23, ідентифікаційний номер 1945607674.
5. Затвердити Коломієць Світлані Олександрівні технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок
02.01., площею 0,1000 га, по вул. Дудка, 119, м. Корюківка.

5.1. Передати Коломієць Світлані Олександрівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Дудка, 119, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1220,
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. Дудка, 119, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2775810409.
6. Затвердити Стукалу Юрію Миколайовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01.,
площею 0,1000 га та для ведення особистого селянського господарства
площею 0,0371 га, по вул. Зарічна, 25, м. Корюківка.
6.1. Передати Стукалу Юрію Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га,
кадастровий номер 7422410100:01:002:1615 по вул. Зарічна, 25, м.
Корюківка, цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:
вул. Зарічна, 25, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2268109878.
6.2. Передати Стукалу Юрію Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею
0,0371 га, кадастровий номер 7422410100:01:002:1616, по вул. Зарічна, 25, м.
Корюківка, цільове призначення - для ведення особистого селянського
господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення.
Зареєстрований за адресою: вул. Зарічна, 25, м. Корюківка, ідентифікаційний
номер 2268109878.
7. Затвердити Яковенко Світлані Володимирівні технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок
02.01., площею 0,1000 га, по вул. Шевченка, 24, м. Корюківка.
7.1. Передати Яковенко Світлані Володимирівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул.
Шевченка,
24,
м.
Корюківка,
кадастровий
номер
7422410100:01:002:1613, 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, 24, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 2603114404.

8. Затвердити Погуляй Лідії Василівні проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01., за
рахунок земель запасу – земель не наданих у власність або постійне
користування в межах населених пунктів Корюківської міської ради площею
0,2500 га, по пров. Толстого, 6, с. Трудовик, Корюківського району.
8.1. Передати Погуляй Лідії Василівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель запасу – земель не
наданих у власність або постійне користування в межах населених пунктів
Корюківської міської ради площею 0,2500 га, по пров. Толстого, 6,
с.
Трудовик,
Корюківський
район,
кадастровий
номер
7422410100:03:000:0011, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою:
вул. Шевченка, 42, кв. 52, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1944309808.
9. Затвердити Іватченко Лідії Анатоліївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01.,
площею 0,1000 га, по вул. Дружби, 36, м. Корюківка.
9.1. Передати Іватченко Лідії Анатоліївні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Дружби, 36, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1349,
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, 48, кв. 50, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2706406922.
10. Затвердити Андрущенку Андрію Михайловичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок
02.01., площею 0,0600 га, по вул. Гагаріна, 18, м. Корюківка.
10.1 Передати Андрущенку Андрію Михайловичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,0600 га, по вул. Гагаріна, 18, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:003:1224, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Гагаріна, 18, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 2712508350.

11. Затвердити Войтенко Валентині Миколаївні технічну документацію
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01.,
площею 0,1000 га, по вул. Зарічна, 66, м. Корюківка.
11.1. Передати Войтенко Валентині Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Зарічна, 66, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1564,
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. З. Космодем’янської, 22, м. Корюківка, ідентифікаційний номер
2140809724.
12. Затвердити Мазко Анжелі Валеріївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01.,
площею 0,0899 га, по вул. Лісова, 3, м. Корюківка.
12.1. Передати Мазко Анжелі Валеріївні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0899 га, по
вул. Лісова, 3, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1234,
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. Лісова, 3, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 3063602163.
13. Затвердити Литвин Ользі Олександрівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01.,
площею 0,0600 га, по вул. Хмельницького Б., 27, м. Корюківка.
13.1. Передати Литвин Ользі Олександрівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0600 га, по
вул. Хмельницького Б., 27, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:001:1350, 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. Б. Хмельницького, 27,
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1322108805.
14. Затвердити Феську Володимиру Анатолійовичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок
02.01., площею 0,0600 га, по вул. Ткаченко В., 15, м. Корюківка.
14.1. Передати Феську Володимиру Анатолійовичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,0600 га, по вул. Ткаченко В., 15, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:002:1621, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Ткаченко, 15, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 2199404912.
15. Затвердити Філіповій Валентині Василівні технічну документацію
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01.,
площею 0,1000 га, по вул. Соборна, 188, м. Корюківка.
15.1. Передати Філіповій Валентині Василівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Соборна, 188, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1302,
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. Соборна, 213, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2230111005.
16. Затвердити Забаровському Олександру Івановичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок
02.01., площею 0,0462 га, по вул. Сагайдачного гетьмана, 44/2, м. Корюківка.
16.1. Передати Забаровському Олександру Івановичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,0462 га, по вул. Сагайдачного гетьмана, 44/2, м. Корюківка, кадастровий
номер 7422410100:01:001:1296, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Сагайдачного, 44, кв. 2,
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2052608556.
17. Затвердити Метлі Павлу Володимировичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01.,
площею 0,2500 га, по вул. Лісового П., 12, с. Бреч, Корюківський район.
17.1. Передати Метлі Павлу Володимировичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Лісового П., 12, с. Бреч, Корюківський район, кадастровий номер
7422481500:01:000:0142, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Слобідська, 42, с. Ховдіївка,
Корюківський район, ідентифікаційний номер 3120303711.
18. Затвердити Рябець Вірі Митрофанівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) для передачі їх у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01.,
площею 0,2500 га та для ведення особистого селянського господарства,
цільовий класифікатор земельних ділянок 01.03. площею 0,7230, по вул.
Б. Хмельницького, 38, с. Тютюнниця, Корюківський район.
18.1. Передати Рябець Вірі Митрофанівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Б. Хмельницького, 38, с. Тютюнниця, Корюківський район, кадастровий
номер 7422489200:01:000:0104, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрована за адресою: с. Тютюнниця, Корюківський район,
ідентифікаційний номер 1485905441.
18.2. Передати Рябець Вірі Митрофанівні безоплатно у власність
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею
0,7230 га по вул. Б. Хмельницького, 38, с. Тютюнниця, Корюківський район,
кадастровий номер 7422489200:01:000:0105, цільове призначення - для
ведення особистого селянського господарства, категорія земель – землі
сільськогосподарського призначення. Зареєстрована за адресою: с.
Тютюнниця, Корюківський район, ідентифікаційний номер 1485905441.
19. Затвердити Забаровській Ганні Андріївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) для передачі їх у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01.,
площею 0,2500 га та для ведення особистого селянського господарства,
цільовий класифікатор земельних ділянок 01.03. площею 1,7500 га, по
вул. Десняка, 38, с. Сахутівка, Корюківський район.
19.1. Передати Забаровській Ганні Андріївні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Десняка, 38, с. Сахутівка, Корюківський район, кадастровий номер

7422489200:06:000:0082 та, 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. Десняка, 38, с. Сахутівка,
Корюківський район, ідентифікаційний номер 1300919003.
19.2. Передати Забаровській Ганні Андріївні безоплатно у власність
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею
1,7500 га, по вул. Десняка, 38, с. Сахутівка, Корюківський район,
кадастровий номер 7422489200:06:000:0081, цільове призначення - для
ведення особистого селянського господарства, категорія земель – землі
сільськогосподарського призначення. Зареєстрована за адресою: вул.
Десняка, 38, с. Сахутівка, Корюківський район, ідентифікаційний номер
1300919003.
20. Затвердити Булавко Наталії Федорівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) для передачі їх у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01.,
площею 0,2500 га та для ведення особистого селянського господарства,
цільовий класифікатор земельних ділянок 01.03. площею 0,3902 га, по
вул. Матросова, 20, с. Сахутівка, Корюківський район.
20.1. Передати Булавко Наталії Федорівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Матросова, 20, с. Сахутівка, Корюківський район, кадастровий номер
7422489200:06:000:0089, 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. Матросова, 20, с. Сахутівка,
Корюківський район, ідентифікаційний номер 0988013421.
20.2. Передати Булавко Наталії Федорівні безоплатно у власність
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею
0,3902 га, по вул. Матросова, 20, с. Сахутівка, Корюківський район,
кадастровий номер 7422489200:06:000:0088, цільове призначення - для
ведення особистого селянського господарства, категорія земель – землі
сільськогосподарського призначення. Зареєстрована за адресою: вул.
Матросова, 20, с. Сахутівка, Корюківський район, ідентифікаційний номер
0988013421.
21. Затвердити Матюсі Наталії Миколаївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) для передачі їх у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01.,
площею 0,2334 га по вул. Б. Хмельницького, 28, с. Тютюнниця,
Корюківський район, та для ведення особистого селянського господарства,
цільовий класифікатор земельних ділянок 01.03. площею 0,1000 га, по
Лугова, в межах с. Тютюнниця, Корюківський район.

21.1. Передати Матюсі Наталії Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2334 га по
вул. Б. Хмельницького, 28, с. Тютюнниця, Корюківський район, кадастровий
номер 7422489200:01:000:0106, 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. Б. Хмельницького, 28,
с. Тютюнниця, Корюківський район, ідентифікаційний номер 2465715107.
21.2. Передати Матюсі Наталії Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею
0,1000 га, по вул. Лугова, в межах с. Тютюнниця, Корюківський район,
кадастровий номер 7422489200:01:000:0107, цільове призначення - для
ведення особистого селянського господарства, категорія земель – землі
сільськогосподарського призначення. Зареєстрована за адресою: вул.
Б. Хмельницького, 28, с. Тютюнниця, Корюківський район, ідентифікаційний
номер 2465715107.
22. Затвердити Летуті Володимиру Олександровичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок
02.01., площею 0,2500 га, по вул. Гагаріна, 51, с. Забарівка, Корюківський
район.
22.1. Передати Летуті Володимиру Олександровичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,2500 га, по вул. Гагаріна, 51, с. Забарівка, Корюківський район,
кадастровий номер 7422483500:01:000:0045, цільове призначення - для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та
громадської забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Гагаріна, 51,
с. Забарівка, Корюківський район, ідентифікаційний номер 2212109035.
23. Затвердити Маро Ігорю Васильовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01.,
площею 0,2500 га, по вул. П. Лісового, 44, с. Бреч, Корюківський район.
23.1. Передати Маро Ігорю Васильовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. П. Лісового, 44, с. Бреч, Корюківський район, кадастровий номер
7422481500:01:000:0164, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської

забудови. Зареєстрований за адресою: вул. П. Лісового, 48, с. Бреч,
Корюківський район, ідентифікаційний номер 2783117951.
24. Затвердити Бородавку Станіславу Михайловичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність для
будівництва індивідуальних гаражів, цільовий класифікатор земельних
ділянок 02.05., площею 0,0033 га, по вул. Кошового, гараж № 4, м.
Корюківка.
24.1. Передати Бородавку Станіславу Михайловичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва індивідуальних гаражів площею
0,0033 га, по вул. Кошового, гараж № 4, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:002:1624, цільове призначення - для будівництва
індивідуальних гаражів, категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрований за адресою: пров. Бульварний, 8, кв. 12,
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1874209475.
25. Затвердити Бєляєву Віктору Федоровичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01.,
площею 0,2500 га, по вул. Зарічна, 17А, с. Петрова Слобода, Корюківський
район.
25.1. Передати Бєляєву Віктору Федоровичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Зарічна, 17А, с. Петрова Слобода, Корюківський район, кадастровий
номер 7422482000:05:000:0017, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Соборна, 15, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 2736108550.
26. Затвердити Авраменко Людмилі Миколаївні технічну документацію
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01.,
площею 0,1000 га, по вул. Довженка, 24, м. Корюківка.
26.1. Передати Авраменко Людмилі Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул.
Довженка,
24,
м.
Корюківка,
кадастровий
номер
7422410100:01:001:1355, 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. Довженка, 24, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 1636905705.

27. Затвердити Хоменку Віктору Івановичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01.,
площею 0,1000 га, по вул. Прорізна, 21, м. Корюківка.
27.1. Передати Хоменку Віктору Івановичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Прорізна, 21, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1619,
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель –
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:
вул. Прорізна, 21, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2027211836.
28. Затвердити Медвідь Юлії Петрівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01.,
площею 0,0641 га, по
вул. Братчикова, 50, м. Корюківка.
28.1. Передати Медвідь Юлії Петрівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0641 га, по
вул.
Братчикова,
50,
м.
Корюківка,
кадастровий
номер
7422410100:01:001:1226, 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. Братчикова, 50, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 3362307865.
29. Затвердити Друкаренко Наталії Уновні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі її у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01.,
площею 0,2500 га по вул. Шевченка, 75, с. Сахутівка, Корюківський район.
29.1. Передати Друкаренко Наталії Уновні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га по
вул. Шевченка, 75, с. Сахутівка, Корюківський район, кадастровий номер
7422489200:06:000:0090, 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. Савчука, 3, кв. 160, м. Чернігів,
ідентифікаційний номер 2163414809.

30. Затвердити Друкаренко Наталії Уновні технічні документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) для передачі їх у власність для ведення особистого
селянського господарства, цільовий класифікатор земельних ділянок 01.03.
площею 0,4000 га, по вул. Шевченка, 75, с. Сахутівка, Корюківський район,
та площею 0,8690 га, с. Сахутівка (в межах населеного пункту),
Корюківський район.
30.1. Передати Друкаренко Наталії Уновні безоплатно у власність
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею
0,4000 га, по вул. Шевченка, 75, с. Сахутівка, Корюківський район,
кадастровий номер 7422489200:06:000:0091, цільове призначення - для
ведення особистого селянського господарства, категорія земель – землі
сільськогосподарського призначення. Зареєстрована за адресою: вул.
Савчука, 3, кв. 160, м. Чернігів, ідентифікаційний номер 2163414809.
30.2. Передати Друкаренко Наталії Уновні безоплатно у власність
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею
0,8690 га, с. Сахутівка (в межах населеного пункту), Корюківський район,
кадастровий номер 7422489200:06:000:0092, цільове призначення - для
ведення особистого селянського господарства, категорія земель – землі
сільськогосподарського призначення. Зареєстрована за адресою: вул.
Савчука, 3, кв. 160, м. Чернігів, ідентифікаційний номер 2163414809.
31. Затвердити Мойсієнко Марії Панасівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01.,
площею 0,1000 га, по вул. Соборна, 172, м. Корюківка.
31.1. Передати Мойсієнко Марії Панасівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Соборна, 172, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1357,
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. Соборна, 172, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1164608349.
32. Затвердити Литвин Ользі Миколаївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01.,
площею 0,1000 га, по пров. Мічуріна, 8/2, м. Корюківка.
32.1. Передати Литвин Ользі Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
пров.
Мічуріна.
8/2,
м.
Корюківка,
кадастровий
номер
7422410100:01:003:1225, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрована за адресою: пров. Мічуріна, 8/2, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 2243519669.
33. Затвердити Животкову Сергію Петровичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01.,
площею 0,1000 га, по вул. Піщана, 5, м. Корюківка.
33.1. Передати Животкову Сергію Петровичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Піщана, 5, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1226,
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель –
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:
вул. Піщана, 5, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2619706913.
34. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про розгляд заяви Свято-Вознесенської парафії м. Корюківка
Чернігівської області про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у постійне користування
Розглянувши заяву релігійної громади Української Православної Церкви
Київського патріархату Свято – Вознесенської парафії м. Корюківка
Чернігівської області, та інші матеріали, враховуючи рекомендації постійної
комісії міської ради з питань
житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст. 12, 92, 118 Земельного кодексу
України, ст. 24 Закону України « Про регулювання містобудівної діяльності»
ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а:
1. Створити робочу групу щодо підбору земельної ділянки під
будівництво культової споруди релігійної громади Української Православної
Церкви Київського патріархату Свято – Вознесенської парафії м. Корюківка
Чернігівської області у складі:
- Милейко Сергій Олександрович – депутат міської ради;
- Карасьов Юрій Валентинович – депутат міської ради;
- Биков Олександр Миколайович – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради;
- Скиба Тетяна Віталіївна – начальник відділу земельних ресурсів та
комунального майна міської ради;
- Сидоренко Валентина Петрівна – начальник відділу житлово-комунального
господарства та будівництва, містобудування та архітектури Корюківської
районної державної адміністрації;
- Баїк Тарас Григорович – настоятель релігійної громади Української
Православної Церкви Київського патріархату Свято – Вознесенської парафії
м. Корюківка Чернігівської області;

- Гріненко Андрій Юрійович – керівник ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ».
2. Відкласти розгляд питання щодо надання дозволу релігійній громаді
Української Православної Церкви Київського патріархату Свято –
Вознесенської парафії м. Корюківка Чернігівської області на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування
орієнтовною площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування будівель
громадських та релігійних організацій, яка розташована за адресою: вул.
Бульварна, 18-а, м. Корюківка, до прийняття робочою групою відповідного
рішення.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про розгляд заяви ФОП Єременка С.М.
щодо встановлення розміру
орендної плати за користування
земельною ділянкою по
вул. Костюк Г., 20-в, м. Корюківка
Розглянувши заяву ФОП Єременка Сергія Миколайовича про
встановлення розміру орендної плати за користування земельною ділянкою по
вул. Костюк Г., 20-в, м. Корюківка, керуючись ст. 79-1 Земельного кодексу
України, ст. 4, 21, 23 Закону України "Про оренду землі», ст. 288 Податкового
кодексу України, ст. 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Відмовити ФОП Єременку С.М. у перегляді розміру орендної плати за
користування земельною ділянкою площею 0,0524 га, кадастровий номер
7422410100:04:000:1441, цільове призначення - для розпилювання та переробки
деревини, категорія земель – землі промисловості, яка розташована за адресою:
вул. Костюк Г., 20-в, м. Корюківка.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних
відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
(НЕ ПРИЙНЯТО)

22 лютого 2017 року
Про затвердження розміру
орендної плати за земельні ділянки

Розглянувши
звернення
Антимонопольного
комітету
України
Чернігівського
обласного
територіального
відділення,
враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального
господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони
навколишнього природного середовища, керуючись ст. 12, 79-1, 116, 118
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України
"Про місцеве
самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Встановити єдині розміри орендної плати за земельні ділянки, залежно
від видів діяльності, а саме:
- для виробничої діяльності – 5 відсотків нормативної грошової оцінки землі;
- для комерційної діяльності – 10 відсотків нормативної грошової оцінки землі;
- зайняті житловою забудовою – 3 відсотки нормативної грошової оцінки землі;
- для новостворюваних суб’єктів господарської діяльності розмір орендної
плати розглядати індивідуально, незважаючи на прийняте рішення.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про затвердження містобудівної документації
«Генеральний план м. Корюківка
Чернігівської області»
Розглянувши матеріали містобудівної документації «Генеральний план
міста Корюківка Чернігівської області», з метою забезпечення планомірного,
економічного, обґрунтованого і комплексного розвитку міста, підвищення його
рівня благоустрою та створення сприятливих умов життєдіяльності населення,
відповідно до ст. ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування»,
керуючись ст. ст. 16, 17 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності», ст. 12 Закону України «Про основи містобудування», Порядку
розроблення містобудівної документації, затвердженого наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України від 16 листопада 2011 року №290, ст. 174 Земельного кодексу України,
міська рада в и р і ш и л а :
1.
Затвердити містобудівну документацію «Генеральний план
м. Корюківка Чернігівської області», яку розроблено державним підприємством
«Український державний науково-дослідний інститут проектування міст
«Діпромісто» ім. Ю.М. Білоконя».
2.
Вважати таким, що втратив чинність Генеральний план
м. Корюківка Чернігівської області, який розроблено Українським державним
інститутом проектування міст у 1991 році.
3.
Передати 1 (один) примірник містобудівної документації
«Генеральний план м. Корюківка Чернігівської області» відділу житловокомунального господарства та будівництва, містобудування та архітектури
Корюківської районної державної адміністрації.
4.
Виконавчому комітету Корюківської міської ради звернутися до
Чернігівської обласної ради для підготовки подання до Верховної ради України

стосовно прийняття рішення щодо встановлення та зміни межі міста Корюківка
Корюківського району Чернігівської області згідно затвердженої містобудівної
документації «Генеральний план м. Корюківка Чернігівської області».
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних
відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про звернення депутатів
Корюківської міської ради
Відповідно до ст.ст.25 26 Закону України "Про місцеве самоврядування
в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Схвалити текст звернення депутатів Корюківської міської ради, що
додається.
2. Направити звернення депутатів Корюківської міської ради до
Міністерства охорони здоров’я України щодо Проекту
розпорядження
Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку та складу
госпітальних округів Чернігівської області».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку,
надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та
регламенту.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

Звернення депутатів Корюківської міської ради
до Міністерства охорони здоров’я України
щодо Проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів
Чернігівської області»
Корюківська міська рада в рамках публічного обговорення проекту
розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку та
складу госпітальних округів Чернігівської області» надсилає наступні
пропозиції до даного розпорядження:
1.Корюківська міська рада підтримує створення Корюківського
госпітального округу у складі адміністративних одиниць м. НовгордСіверський, Коропський р-н, Корюківський р-н, Менський р-н, НовгородСіверський р-н, Семенівський р-н, Сосницький р-н, Щорський р-н.
Разом з тим міська рада звертає увагу міністерства що Чернігівська область,
зокрема північні регіони мають велику територію та водночас малу кількість
населення (77 чол. по Україні, 33 чол. середній показник по Чернігівській
області та 19 – північні регіони Чернігівщини) і відповідно відстані між
населеними пунктами (до перспективних лікарень І та ІІ рівнів) перевищують
встановлені нормативом 60 км. Тому ці регіони потребують особливого
ставлення до організації з надання медичної допомоги.
2.Корюківська міська рада в межах компетенції гарантує фінансову та іншу
підтримку створення на базі Корюківської ЦРЛ лікарні інтенсивного
лікування ІІ рівня, зокрема капітальні видатки на медицину у сумі не менше
20% міського бюджету розвитку;
3.Корюківська міська рада сприятиме у інтенсифікації транспортного
сполученням
між
адміністративними
одиницями
Корюківського
госпітального округу;
4.Корюківська міська рада гарантує передачу 50% житлового фонду міської
ради на вирішення житлових питань лікарів міста.

Ухвалено на пленарному засіданні
четвертої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання 22 лютого 2017 року

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(четверта сесія сьомого скликання)
22 лютого 2017 року
м. Корюківка
Про запити депутатів міської ради
Лисиці А.О., Матюхи О.О.,Кугук І.І.
Заслухавши запити депутатів міської ради Лисиці Артема
Олександровича, Матюхи Олексія Олеговича, Кугук Ірини Іванівни та
відповідно до ст. ст. 21,22 Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад», керуючись пунктом 13 частини 1 статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1.Підтримати та направити депутатський запит депутатів міської
ради
Лисиці А.О., Матюхи О.О., Кугук І.І. щодо
вжиття заходів
попередження правопорушень правил перевезення вантажів вулицями
Чернігівська та Нова міста Корюківка автомобільними перевізниками, які
здійснюють доставку сировини на електростанцію на
розгляд до
Корюківського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в
Чернігівській області.
2.Підтримати та направити депутатський запит депутатів міської
ради Лисиці А.О., Матюхи О.О., Кугук І.І. щодо вжиття заходів з перевірки
зазначених у запиті відомостей в межах компетенції
на розгляд до
Державної екологічної інспекції в Чернігівській області
та народного
депутата України Євлахова А.С.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку,
надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та
регламенту.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

