
        
                                                                      
 

                                                                                                                                                           
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
( четверта  сесія сьомого скликання) 

 
31  березня  2016 року  
м. Корюківка 
 
Про внесення змін  до  Регламенту   
Корюківської міської ради VII  скликання   
 
 Відповідно до  Закону України «Про внесення змін до  статті 59 Закону 
України «Про місцеве  самоврядування в Україні» щодо поіменних голосувань,   
керуючись  пунктом 1  частини  1  статті 26, Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні",  
 

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 11 грудня 2015 року: 
 1.Статті  12, 13, 26, 29, 30 викласти  у новій  редакції, а саме: 
 «Стаття 12. 
 Підготовка сесії міської ради здійснюється за планом, затвердженим 
міським головою, а у випадках, передбачених законодавством, секретарем ради. 
Проекти рішень, довідкові та інші матеріали з питань порядку денного сесії 
готуються виконавчим апаратом ради за участю заступників міського голови, 
секретаря міської ради, депутатів міської ради, посадових осіб,  які є 
ініціаторами подання питань на розгляд.    
 В проектах рішень під словом «Проект»   зазначається автор поданого 
проекту.   
 Пропозиції про внесення питань на розгляд ради супроводжуються 
проектом рішення міської ради і при необхідності пояснювальною запискою з 
обґрунтуванням необхідності прийняття цього рішення. Пропозиції до порядку 
денного вносяться до прийняття міським головою розпорядження про 
скликання сесії, не пізніше, як за 10 днів до сесії. 
 Проекти рішень, внесені після прийняття міським головою 
розпорядження про скликання сесії або під час сесії можуть бути включені до 
порядку денного лише за рішенням міської ради.  



 Матеріали з питань, які внесені на розгляд сесії попередньо, як правило, 
розглядаються на засіданнях постійних комісій з прийняттям відповідних 
рішень, висновків та рекомендацій, які доводяться до всіх депутатів міської 
ради. 
 Розгляд питань та матеріалів без попереднього розгляду профільних 
комісій міської ради допускається у виключних випадках за згодою міської 
ради.  
 Остаточно порядок денний сесії затверджується міською радою на 
пленарному засіданні більшістю голосів депутатів, присутніх на сесії». 
«Стаття 13. 
 Проекти рішень, які вносяться на розгляд чергової  сесії ради,  
оприлюднюються  не  пізніше  як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з 
метою прийняття,  крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших 
невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти 
оприлюднюються негайно після їх підготовки. Підготовлені проекти рішень 
доводяться до  відома депутатів міської ради не  пізніше ніж  в день проведення 
засідань  постійних комісій».  
« Стаття 26.  
 Рішення ради  приймаються  відкритим поіменним голосуванням, окрім  
випадків передбачених пунктами 4 та 16 частини 1  статті 26 Закону України  
«Про місцеве  самоврядування», в яких рішення  приймаються таємним 
голосуванням.  Результати поіменного голосування  підлягають обов’язковому 
оприлюдненню та наданню за запитом  відповідно до  Закону України «Про 
доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті ради розміщуються  
в день голосування і зберігаються  протягом необмеженого  строку  всі  
результати поіменних  голосувань. Результати поіменного голосування є 
невід’ємною частиною протоколу  сесії ради.  При  встановленні  результатів 
голосування до загального складу міської ради включається міський голова, 
якщо він бере участь  у пленарному засіданні ради і враховується його голос. 

Якщо проект рішення розглядався на засіданні профільних постійних 
комісій, змін та доповнень депутатами до проекту не запропоновано, 
головуючий на сесії за згодою міської ради має право запропонувати прийняти 
рішення по питанню без прийняття його за основу. Проект рішення на сесії 
може не оголошуватись, якщо цей проект був розданий депутатам і вони мали 
змогу з ним ознайомитись.  

За відсутністю згоди хоч одного депутата або якщо проект не розглядався 
постійними комісіями, внесений проект рішення ради ставиться на голосування 
за основу і приймається, після чого проводиться розгляд пропозицій, доповнень 
і зауважень до проекту. 

У разі, коли дві або більше пропозиції стосуються одного і того ж питання, 
міська рада, якщо не прийме іншого рішення, проводить голосування по 
пропозиціях у тому порядку, в якому їх внесено. 

Перед голосуванням по кількох поправках або пропозиціях, які суперечать 
одна одній, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і якщо немає 
зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки чи 
пропозиції. Якщо рада приймає першу поправку чи пропозицію, інші на 
голосування не ставляться. Голосування по проекту рішення проводиться в 
цілому за все рішення або по пунктах та розділах, а потім в цілому.  



    В разі, коли проект рішення не приймається за основу, рішення, по якому 
був підготовлений проект, знімається з порядку денного взагалі чи 
направляється на повторний розгляд згідно рішення ради. Проект рішення 
може бути поставлений повторно на повторне голосування за основу, якщо 
депутат ( чи депутати ) не встигли проголосувати чи при підрахунку голосів 
допущені помилки». 
« Стаття 29.   
  Для проведення поіменного голосування і визначення його результатів 
сесія міської ради обирає з числа депутатів  лічильну комісію у складі 2-х 
чоловік - голови та секретаря лічильної комісії.  Лічильна комісія  обирається  
шляхом відкритого голосування більшістю депутатів, які присутні на  засіданні. 
     За результатами голосування голова лічильної комісії  згідно списку 
загального складу  депутатів Ради  укладеного згідно з  українським алфавітом  
називає в  довільному порядку прізвища депутатів, які проголосували  «за», 
секретар  лічильної комісії заносить результат до  відповідного додатку у 
вигляді  позначки «плюс» (+), потім  називає  прізвища депутатів, які  
проголосували «проти» з занесенням  результатів до додатку  та   називає 
прізвища депутатів  з  позицією  «утримався»  з занесенням  відповідних 
результатів до додатку  
 Головуючий на сесії міської ради на власний розсуд визначає порядок 
постановки питання  на голосування (за-проти-утримався), або в будь-якій 
іншій послідовності  в залежності від  складності питання, яке розглядається».   
 
 «Стаття 30.  
 Якщо  до проекту рішення  вносяться пропозиції, то перед поіменним 
голосуванням за рішення в цілому головуючий уточнює  формулювання  
кожної  пропозиції  та  ставить її на голосування. Кожний депутат  міської ради 
здійснює  своє право  на голосування особисто.  Після закінчення підрахунку 
голосів  головуючий  оголошує  результати голосування». 
 
 2. Доповнити Регламент  статтею 291 такого змісту: 
«Стаття 29 1.  

 Результати голосування  по кожному рішенню міської ради  заносяться  у 
окремий додаток, затверджений  рішенням ради,  який  є  невід’ємною  
частиною  протоколу  сесії ради. Додатки з результатами голосування  
засвідчують  своїми підписами  голова та секретар  лічильної комісії».  
 
 3.Статтю 34  Регламенту виключити. 

 
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                                                                      І.В.Матюха 



                                                                                                                                       
                                                      У К Р А Ї Н А                  
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

( четверта  сесія сьомого скликання) 
 
31 березня  2016 року  
м. Корюківка 
 
Про  затвердження  форми додатка щодо   
результатів поіменного голосування  
 
 Відповідно до Закону України «Про внесення зміни до статті 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо поіменних голосувань», 
з метою загальнодоступності результатів голосувань, підвищення 
відповідальності і якості роботи депутатів,  

 
міська рада в и р і ш и л а : 

  
1. Затвердити форму додатка до протоколу сесії щодо поіменного 

голосування депутатами по рішеннях міської ради (додається). 
 
2. Виконавчому апарату міської ради  розміщувати результати поіменного 

голосування  в день голосування на офіційному сайті Корюківської міської 
ради. 

  

3. 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                                                                      І.В.Матюха 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 
      рішенням  четвертої  сесії  

Корюківської міської ради 
сьомого скликання  

                           від 31 березня 2016 р. 
       

Додаток до протоколу сесії   
 
  
 

Результати поіменного голосування  
____ сесія 7 скликання  

«___» _________ 20____ року   
рішення міської ради   «_____________________________________» 

                                                        (назва рішення міської ради) 
 
 

Прізвище, ім’я,по батькові депутата За  Проти Утрималися Не 
голосували

1 2 3 4 5 
     

        

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ      

 

Голова лічильної  комісії                                                                    
Секретар лічильної  комісії  



                                                                                                                
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(четверта сесія сьомого скликання) 
 

  
31 березня 2016 року  
м. Корюківка     
                                                                  
Про  виконання міського  бюджету  
Корюківською міською радою  
за 2015 рік 
 
         Розглянувши  рішення виконавчого комітету  Корюківської міської ради 
від 24 лютого 2016 року № 64 «Про виконання міського бюджету 
Корюківською міською радою за 2015 рік», рекомендації постійної комісії 
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного 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. Затвердити  звіт про виконання  міського бюджету за 2015 рік: 

  - по доходах у сумі 17139,4 тис. грн., в  тому числі по доходах загального 
фонду міського бюджету у сумі 15658,2 тис. грн. та спеціального фонду  
міського бюджету у сумі 1481,2 тис. грн. (додаток1), 
           
  - по видатках у сумі 18503,0 тис. грн., а саме: по видатках загального 
фонду у сумі 12025,1 тис. грн. та  спеціального фонду міського бюджету у сумі 
6477,9 тис. грн. (додаток 2). 
 
 2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 
культурного розвитку міста. 
 
Міський  голова                                                           І.В.Матюха 



                                        ДОХОДИ     КОРЮКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ   РАДИ  ЗА   2015 РІК

№п/п ДОХОДИ

Код
План на 

2015р

Уточнений 
план на 

2015

План на 
звітний період

Надійшло за 
звітний період

Виконано за 
звітний 

період(грн)

Виконано 
за звітний 
період( %)

Виконано 
до річного 
плану(грн.)

Виконано до 
річного 
плану(%)

Загальний фонд

1 Податок на прибуток підприємств комунальної власності 11020200 10000 42700 42700 42721 21 100,0 21 100,0
2 Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 13000000 8700 99300 99300 101329,89 2029,89 102,0 2029,89 102,0

2.1.

«Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім 
рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 
деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)», 13010200 8700 99300 99300 101329,89 2029,89 102,0 2029,89 102,0

2.2.
Збір за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого 
значення 13020200 0 0 0

2.3.
Плата за користування надрами для видобування корисних копалин 
місцевого значення 13030200 0 0 0

3  Акцизний податок з реалізації суб"єктами господарювання 14040000 1010000 2986000 2986000 2982544,88 -3455,12 99,9 -3455,12 99,9

Місцеві податки і збори 18000000 2916600 5371600 5371600 6327729,14 956129,14 117,8 956129,1 117,8

4 Податок на майно 18010000 1324800 2251500 2251500 2598612,01 347112,01 115,4 347112 115,4

4.1
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 18010100 1800 1800 1800 2334,59 534,59 534,59 129,7

4.2
«Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 18010200 2000 2000 2688,14 688,14 688,14 134,4

4.3
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 18010300 0 0

4.4
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  
юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 18010400 214700 214700 286475,71 71775,71 71775,71 133,4

4.5. Земельний податок з юридичних осіб 18010500 420000 620000 620000 648062,54 28062,54 104,5 28062,54 104,5
4.6. Орендна плата з юридичних осіб 18010600 765000 1045000 1045000 1223349,49 178349,49 117,1 178349,5 117,1
4.7. Земельний податок з фізичних осіб 18010700 24000 37000 37000 45422,51 8422,51 122,8 8422,51 122,8
4.8. Реструктиризація боргів по землі 18010800 0 0
4.9. Орендна плата з фізичних осіб 18010900 114000 244000 244000 290278,33 46278,33 119,0 46278,33 119,0
4.10. Транспортний податок з фізичних осіб 18011000 75000 75000 75000 0 0 100,0
4.11. Транспотртний податок з юридичних осіб 18011100 12000 12000 25000,7 13000,7 13000,7 208,3

4.12
Збір за місця для паркування транспортних засобів,сплачений 
юридичними особами 18020100 0 0 0

4.13.
Збір за місця для паркування транспортних засобів,сплачений 
фізичними  особами 18020200 0 0 0

4.14. Туристичний податок з юридичних осіб 18030100 0 0 0
4.15. Туристичний податок з фізичних осіб 18030200 1800 2800 2800 3582,51 782,51 782,51 127,9

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що 
справлявся до 1 січня 2015 року», 18040000 0 1300 1300 -18182,46 -19482,46 0 -19482,46 -1398,7

Додаток 1 
до  рішення  четвертої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 31.03.2016 р. "Про  виконання

міського  бюджету Корюківською міською радою за 2015
рік"



Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), 
сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року 18040100 -530 -530 -530

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), 
сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року 18040200 1300 1300 -14238,74 -15538,74 -15538,74 -1095,3

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), 
сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року 18040700 -718,29 -718,29 -718,29
Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне 
господарство), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 
січня 2015 року 18040800 -2695,43 -2695,43 -2695,43

5 Єдиний податок 18050000 1590000 3116000 3116000 3743717,08 627717,08 120,1 627717,1 120,1
5.1. Єдиний податок з юридичних осіб 18050300 180000 205000 205000 262002,51 57002,51 127,8 57002,51 127,8
5.2. Єдиний податок з фізичних  осіб 18050400 1410000 2890000 2890000 3443004,72 553004,72 119,1 553004,7 119,1

5.3.

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких 
частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній 
податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 18050500 21000 21000 38709,85 17709,85 17709,85 184,3

6 Єкологічний податок 19010100 90000 90000 90000 101190,52 11190,52 112,4 11190,52 112,4
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення 19010101 90000 90000 90000 67471,71 -22528,29 -22528,29 75,0
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні 
об'єкти 19010201 2043,28 2043,28 2043,28р у
цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як 
вторинної сировини 19010301 31675,53 31675,53 31675,53

7
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств 
та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 21010302 9000 9000 9112 112 112 101,2

8

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за 
порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування 
реєстраторів 21080900 0 0 0

9 Адміністративні штрафи та інші санкції 21081100 1000 1000 1000 2040 1040 1040 204,0

10
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, 
що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 22010200 0 0 0

11 Плата за надання інших адміністративних послуг 22012500 41000 41000 56034,34 15034,34 15034,34 136,7

12
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 22080402 22500 28500 28500 105375,58 76875,58 369,7 76875,58 369,7

13 Державне мито 22090000 15000 66000 66000 98104,05 32104,05 148,6 32104,05 148,6

13а

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 
документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 
дарування 22090100 10000 16000 16000 24152,35 8152,35 151,0 8152,35 151,0

13б
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних 
паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 22090400 5000 50000 50000 73951,7 23951,7 23951,7 147,9

14

Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 
радами 22130000 0 0 0

15 Інші надходження 24060300 1000 17000 17000 20797,69 3797,69 3797,69 122,3

16

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, 
майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи 
дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких 
невідомі 31010200 600 600 600
Разом власні доходи х 4074800 8752100 8752100 9847579,09 1095479,1 112,5 1095479 112,5



17 Інша субвенція 41035003 4436973 5450627 5450627 5433742,58 -16884,42 99,7 -16884,42 99,7
18 Стабілізаційна дотація 41020603 303100 303100 303100 0 100,0 0 100,0

19
  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення 
виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів  41037000 74201 74201 73773,79 -427,21 99,4 -427,21 99,4
ВСЬОГО ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 8511773 14580028 14580028 15658195,46 1078167,46 107,4 1078594,7 107,4

Спеціальний фонд
1 Власні надходження бюдж. установ 25000000 104500 621315,8 629915,77 630142,05 226,28 100,04 8826,28 101,42

а) Плата за послуги, що надаються бюдж. установами 25010000 28500 432100 440700 446267,97 5567,97 101,26 14167,97 103,28
Плата за послуги, що надаються бюдж. установами згідно з 
функ.повноважень 25010100 28500 432100 440700 444643,98 3943,98 100,89 12543,98 102,90
Плата за оренду майна бюдж. установами 25010300 0 0
Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна 25010400 1623,99 1623,99 1623,99

б) Інші джерела власних надходжень бюдж. установ 25020000 76000 189215,8 189215,77 183874,08 -5341,69 97,18 -5341,69 97,18
Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами 25020100 76000 189215,8 189215,77 183874,08 -5341,69 97,18 -5341,69 97,18
Кошти, що отр-ся бюдж. уст. на виконання окремих доручень 25020200 0 0 0

2 Цільові фонди, утворені органами місц. самоврядування 50110000 700 700 700 960 260 137,14 260 137,14
3 Грошові стягнення за порушення природоохоронного законодавства 24062100 0 0 0

4 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (заправка) 18041500 -307,8 -307,8 -307,8
Бюджет розвитку 0 0

5 Надходження від продажу майна 31030000 0 0 0
6 Надходження від продажу землі 33010000 150000 150000 150000 307165,1 157165,1 204,78 157165,1 204,78
7 Надх. коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 24170000 617700 617700 543259,8 -74440,22 87,95 -74440,22 87,95

Всього бюджет розвитку 150000 767700 767700 850424,88 82724,88 110,78 82724,88 110,78
0 0

ВСЬОГО СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 255200 1389715,8 1398315,77 1481219,13 82903,36 105,93 91503,36 106,58

Секретар міської ради С.О.Олійник 



Код 
видатків

Затвердж
ений план 
на  2015 

рік

План на  2015 
рік з 

урахуванням 
змін

План на 
звітний 
період

Видатки за 
звітний 
період 
/касові/

% 
виконанн

я до  
звітного 
періоду

% виконання 
до річного 
плану

10116 1500000 1883500 1883500 1631628,34 86,63 86,63
70101 4436973 5753727 5753727 5736763,64 99,71 99,71

090412 65000 115000 115000 99650 86,65 86,65

091209
6000 3100 3100

3050 98,39 98,39
100203 1042300 3367800 3367800 2987655,02 88,71 88,71

100302
850000 884700 884700

884101,85 99,93 99,93

110103
65000 116800 116800

104551,81 89,51 89,51

130201
15000 15000 15000

14999,7 100,00 100,00

170101
84000 94800 94800

94800 100,00 100,00

250203 74201 74201
73773,79 99,42 99,42

250380 340900 340900
340900 100,00 100,00

250404 40000 63000 63000 53243,01 84,51 84,51

8104273 12712528 12712528 12025117,16 94,59 94,59

Додаток 2 
до  рішення  четвертої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 
31.03.2016 р. "Про  виконання міського 

бюджету Корюківською міською радою за 
2015 рік"

Інші субвенції  

РАЗОМ  ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

                              ВИКОНАННЯ    ВИДАТКІВ   МІСЬКОГО   БЮДЖЕТУ  ЗА     2015  РІК

Регулювання цін на послуги місцевого 
автотранспорту  

Інші видатки 

Благоустрій міст,сіл,селищ

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

Проведення навчально-тренувальних зьорів і 
змагань (які проводяться громадськими 
організіціями фізкультурно-спортивної 

Інші видатки на соціальний захист населення
Фінаннсова підтримка громадських організацій 

інвалідів і ветеранів

Комбінати комунальних підприємств,районні 
виробничі об"єднання та іншу 

підприємства,установита організації житлово-

Назва  

Загальний фонд 
Органи місцевого самоврядування 

Дошкільні заклади освіти

 Проведення аиборів депутатів місцевих рад та 
сільських ,селищних, міських голів 



10116 105400 105400 104652,29 99,29 99,29
70101 361000 646415,77 646415,77 590660,2 91,37 91,37

100203 155230 2841400 2841400 2826608,37 99,48 99,48

100302

986000 986000 980766,35 99,47 99,47

150101 402270 1249400 1249400 1206937,85 96,60 96,60
150122 50000 50000 0,00 0,00

150202 636000 636000 507639,47 79,82 79,82

170703
34470 34470 34165,2 99,12 99,12

180409
134000 134000 134000 100,00 100,00

240604
92500 92500 92486,48 99,99 99,99

240900 700 15700 15700 0,00 0,00

919200 6791285,77 6791285,77 6477916,21 95,39 95,39

Секретар міської ради С.О.Олійник

Внески органів влади АРК та органів місцевого 
самоврядування у статутні капітали субєктів 

підприємницької діяльності

Спеціальний фонд 
Органи місцевого самоврядування 

Благоустрій міст,сіл,селищ
Комбінати комунальних підприємств,районні 

виробничі об"єднання та іншу 
підприємства,установита організації житлово-

комунального господарства

Дошкільні заклади освіти

Інвестиційні проекти

Цільові фонди

РАЗОМ СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД

Видатки на проведення робіт,повязаних  із 
будівництвом,реконструкцією ,ремонтом та 

утримання автомобільних доріг

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього 
середовища 

Капітальні вкладення

Розробка схем та проектних рішень масового 
застосування



                                                                                                                
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(четверта сесія сьомого скликання) 
 

  
31 березня 2016 року  
м. Корюківка     
 
Про внесення змін до рішення 
третьої сесії Корюківської міської ради  
від 29.01.2016 р. «Про затвердження  
мережі  одержувачів коштів міського  
бюджету на 2016 рік» 
 
         Відповідно до законодавства України та згідно з п 4. наказу 
Міністерства фінансів України від  23.08.2012 р. N 938 «Про затвердження 
Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів», 
  

міська рада в и р і ш и л а: 
 

          1. Внести зміни до додатку № 1 до рішення міської ради від         
29.01.2016 р. «Про затвердження мережі одержувачів коштів міського 
бюджету на 2016 рік», доповнивши мережу одержувачів коштів міського 
бюджету за  КФК : 
          - 160101  Землеустрій; 
          - 250344  Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів; 
          - 250911  Надання державного пільгового кредиту індивідуальним 
сільським забудовникам. 
 
          2. Додаток  № 1 до  рішення міської ради від 29 січня 2016 року «Про 
затвердження мережі одержувачів коштів міського бюджету на 2016 рік» 
викласти у новій редакції. 
 
Міський голова                                                     І.В.Матюха 
    



                                                                                                                                        Додаток 1 
                                                                                                                                  до рішення четвертої сесії 
                                                                                                                                  Корюківської міської ради 

                                                                                                                                   сьомого скликання 
                                                                                                                                   від 31.03.2016 р. 

                                                                                                                                  « Про внесення змін до рішення  
третьої сесії               

                                                                                     Корюківської 
                                                                                                                                                  міської ради від  29 

січня  2016 року 
«Про затвердження мережі   

одержувачів коштів міського бюджету 
 на 2016 рік» 

 
 
 
 
 

Секретар  ради                                                                      С.О.Олійник 
 

№ 
п\п 

КПК Код 
одержувача 
за ЄРРОБК 

Ідентифікаційний 
код одержувача 
за ЄДРПОУ 

Повне найменування установи Рівень 
одержувача 
коштів 

 

1 010116 33454 04061760 Корюківська міська рада 1  
2 070101 33973 24555234 Корюківський дошкільний 

навчальний заклад №1»Дельфін» 
художньо-естетичного напрямку 
Корюківської міської ради 

3  

3 070101 33955 21406663 Корюківський дошкільний 
навчальний заклад  №4 «Веселка» 
еколого-натуралістичного напрямку 

3  

4 070101 33454 04061760 Корюківська міська рада 1  
5 090412 33454 04061760 Корюківська міська рада 1  
6 091209 33454 04061760 Корюківська міська   рада 1  
7 091209 35799 22823956 Корюківська районна організація 

ветеранів 
9  

8 100201 33454 04061760 Корюківська міська  рада 1  
9 100203 33454 04061760 Корюківська міська   рада 1  
10 100302 33454 04061760 Корюківська міська  рада 1  
11 100302 35887 05523621 Корюківська житлово-експлуатаційна 

контора 
9  

12 100302 35991 35606756 Комунальне 
підприємство»Корюківкаводоканал» 

9  

13 110103 33454 04061760 Корюківська міська рада 1  
14 130201 33454 04061760 Корюківська міська рада 1  
15 130201 35946 02645089 Корюківська районна організація 

Всеукраїнського фізкультурно-
спортивного товариства «Колос» 

9  

16 150101 33454 04061760 Корюківська міська рада 1  
17 150202 33454 04061760 Корюківська міська рада 1  
18 170101 33454 04061760 Корюківська міська рада 1  
19 170101 36018 05524742 Відкрите акціонерне товариство «Корюківське 

автопідприємство17445» 
9  

20 240604 33454 04061760 Корюківська міська рада 1  
21 240900 33454 04061760 Корюківська міська рада 1  
22 250380 33454 04061760 Корюківська міська рада   
23 250404 33454 04061760 Корюківська міська рада 1  
24 160101 33454 04061760 Корюківська міська рада 1  
25 250344 33454 04061760 Корюківська міська рада 1  
26 250911 33454 04061760 Корюківська міська рада 1  



                                                                                                                   
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(четверта сесія сьомого скликання) 
 

31 березня 2016 року  
м. Корюківка     
 
Про затвердження обсягу вільного   
залишку бюджетних коштів міського  
бюджету Корюківської міської ради  
станом на 01 січня 2016 року 
 
         Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 
24.03.2016 року № 92 "Про схвалення обсягу вільного залишку бюджетних 
коштів міського бюджету Корюківської міської ради станом на 01 січня 2016 
року»,  враховуючи  рекомендації постійної комісії міської ради з питань  
власності, бюджету, соціально-економічного  та культурного розвитку міста, 
відповідно ст. 28, 65 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
статті 14, частини 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, 

 
міська рада в и р і ш и л а: 

 
          1. Затвердити обсяг вільного  залишку бюджетних  коштів станом на        
01 січня 2016 року : 
 1.1. По загальному  фонду міського бюджету  Корюківської міської ради 
у сумі 2038969 (два мільйони тридцять вісім тисяч дев’ятсот шістдесят дев’ять) 
гривень 73 коп.  
 1.2. По спеціальному фонду: 
 - по бюджету розвитку у сумі 60635 (шістдесят тисяч шістсот тридцять 
п’ять) гривень 75 коп.; 
 - по екологічному податку у сумі 725 (сімсот двадцять п’ять) гривень        
04 коп.; 
 - по збору за першу реєстрацію транспортних засобів у сумі   0 (нуль) 
гривень 54 коп.: 
 - по цільовим фондам у сумі 15982 (п'ятнадцять тисяч дев’ятсот 
вісімдесят дві ) гривні 09 коп.  
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 
культурного розвитку міста.  
 
Міський голова                                                                  І.В.Матюха 



   
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківськийрайон 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(четверта сесія сьомого скликання) 
 
31 березня  2016 року 
м. Корюківка 
 
Про спрямування  
вільногозалишку  
 
 Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 
від 24.03.2016 року № 93 " Про спрямування вільного залишку",  враховуючи  
рекомендації постійної комісії міської ради з питань  власності, бюджету, 
соціально-економічного  та культурного розвитку міста, відповідно ст.26, 65 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 14, статті 23, 
статті 76, статті 78 Бюджетного кодексу України, 

 
міська рада в и р і ш и л а : 

 
 1. Затвердити спрямування залишку коштів, що склався на початок         
2016 року  в сумі 2108000,00 грн.,в т.ч. загальний фонд – 2033000,00 грн. та 
спеціальний фонд – 75000,00 грн. з них бюджет розвитку 60000,00 грн. (додаток 
1). 
 
 2.Затвердити зміни додаткового переліку об’єктів, які  фінансуватимуться  
за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду бюджету 
Корюківської міської ради у  2016 році (додаток  2). 
 
 3. Затвердити  додатковий  перелік програм, які фінансуватимуться за  
рахунок коштів міського бюджету у 2016 році (додаток 3). 
 
 4.Затвердити додатковий розподіл субвенції з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та 
культурного розвитку регіонів (КФК 250344) на 2016 рік (додаток 4). 
 
 5. Затвердити додаткові джерела фінансування міського бюджету на         
2016 рік (додаток 5). 



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



Додаток   1

до рішення четвертої  сесії Корюківської міської ради
сьомого  скликання від 31.03.2016 року
"Про спрямування вільного залишку"

код Видатки бюджету за функціо- Видатки спеціального фонду
          з    них з них

(за шестизначним кодом ) з них
                                   комунальні розвитку комунальн
                                       послуги послуги
                                         енергонос енергонос
                                       

1 3 4 5 6 7 8(гр9+гр12) 9 10 11 12 13 14 15(гр.3+гр.8)
12

10000 105000 105000 57000 25000 0 30000 0 0 0 30000 30000 30000 135000
10116 105000 105000 57000 25000 30000 30000 30000 30000 135000

09000 10000 10000 0 10000
090412 10000 10000 0 10000
100000 Житлово-комунальне господ. 335000 335000 0 0 0 700000 0 0 0 700000 700000 700000 1035000
100203 335000 335000 700000 700000 700000 700000 1035000
150000 Будівництво                      0 0 0 773000 0 0 0 773000 773000 713000 773000
150101 713000 713000 713000 713000 713000
150122 20000 20000 20000 20000

150202 40000 40000 40000 40000

160000 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000
160101 100000 100000 0 100000
240000 Державні цільові фонди 15000 15000 15000
240604 0 0
240900 15000 15000 15000
250000 Видатки не віднесені до 0 0

20000 20000 0 20000

250911 20000 20000 0 20000
570000 570000 57000 25000 0 1518000 15000 0 0 1503000 1503000 1443000 2088000
20000 20000 0 20000

250344 20000 20000 0 20000
0 0

Всього   видатків       590000 590000 57000 25000 0 1518000 15000 0 0 1503000 1503000 1443000 2108000

Секретар міської ради                                                                                                     С.О.Олійник

                                      Спрямування вільного залишку коштів,що склався  на початок 2016 року 

розвитку
опл.пр
аці

Соціальний захист та соціальне забезпечення
Інші видатки на соцзахист населення 

Розробка схем та проектних рішень масового 
застосування  

Разом   видатків       
Міжбюджетні трансферти

Землеустрій

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного та культурного 
розвитку регіонів

Інша діяльність у сфері  охорони навколишнього 
Цільові фонди        

основних груп
Надання державного пільгового кредиту індивідуальним 
сільським забудовникам

Сільське і лісове  господарство,рибне 
господарства та мисливство

Інвестиційні проекти

Благоустрій міста      

Капітальні вкладення 

Державне управління
Органи місцевого  самоврядування    

2

                                                                                          (грн.)

опл.пра
ці бюджет 

розвитку

всього

 
видатки 
спожив
ання

разом

Видатки загального фонду
нальною структурою

всього
видатки 
споживан

ня 

            з   них
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Додаток   2

до рішення четвертої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від  31.03.2016 року
"Про спрямування вільного залишку"

                          Додатковий перелік
обєктів, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету розвитку по спеціальному фонду

по Корюківській міській раді на 2016 рік грн,

Код типової відомчої 
класифікації 
видатків/код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування

Код функціональної 
класифікації видатків 

та кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів згідно з типовою відомчою\тимчасовою 
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Назва обєкта відповідно до проектно-кошторисної 
документації;тощо

Разом видатків на 
поточний рік

2 3 4 8
Міська рада всього 2426000

10116 Органи місцевого самоврядування Капітальні видатки 30000

100203 Благоустрій міст,сіл,селищ Капітальні видатки 700000

150101 Капітальні вкладення Реконструкція тепломереж у м.Корюківка 250000
150101 Капітальні вкладення Реконструкція дороги по вул.Мічуріна 75000

150101 Капітальні вкладення 
Реконструкція дорожнього полотна по 
вул.Шевченка 168000

150101 Капітальні вкладення Реконструкція мосту по вул.Нова 80000

150101 Капітальні вкладення 

Виготовлення ПКД"Реконструкція 
адмінприміщення Корюківської міської 
ради" 140000

150122 Інвестиційні  проекти
Перерахунок проекту Реконструкції КНС 
по вул.Вокзальна,8 20000

150202 Розробка схем та проектних рішень масового застосування Експертиза генплану 40000

Всього  додатково бюджет розвитку: 1503000

Секретар міської ради                                                             С.О.Олійник



Додаток   3

до рішення четвертої  сесії Корюківської міської ради

сьомого  скликання від 31.03.2016 року
"Про спрямування вільного залишку"

                                                                Додатковий  перелік  місцевих  програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
                                                                                     міського бюджету у 2016 році

Код тимчасової класифікації 
видатків та кредитування 
місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

Найменування програми Сума Найменування 
програми

сума Разом

1 2 3 4 5 6 7

01 Корюківська міська рада 485000 1353000 1838000
90412 Інші видатки на соціальний захист населення «Соціальний захист  окремих категорій населення на 2016 рік» 10000 10000

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ «Розвиток житлово-комунального господарства та благоустрій населених пунктів 
Корюківської міської ради» на 2015 рік 325000 700000 1025000

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ Міська програма  запобігання  бездомного утримання та розмноження бродячих собак на 
території Корюківськоїміської ради на 2016-2017 роки 10000 10000

15101 Капітальні вкладення «Розвиток житлово-комунального господарства та благоустрій населених пунктів 
Корюківської міської ради» на 2015 рік 593000 593000

150122 Інвестиційні проекти «Розвиток житлово-комунального господарства та благоустрій населених пунктів 
Корюківської міської ради» на 2015 рік

20000 20000

150202 Розробка схем і проектних рішень масового 
застосування

«Створення чи корегування містобудівної документації та регулювання земельних відносин на 
2015 рік» 40000 40000

160101 Землеустрій «Створення чи корегування містобудівної документації та регулювання земельних відносин на 
2015 рік» 100000 100000

250344
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів

Міська програма підтримки розвитку Системи дистанційного обслуговування клієнтів 
Казначейства через програмно-технічний комплекс "Клієнт-Казначейство" та поліпшення 
матеріально-технічного забезпечення Управління Державної казначейської служби України у 
Корюківському районі Чернігівської області на 2016 рік 20000

20000

250911

Надання державного пільгового кредиту 
індивідуальним сільським забудовникам

Програма підтримки індивідуального житлового будівництва "Власний дім" на 2016-2020 роки 
на території Корюківської міської ради 20000

20000

УСЬОГО 485000 0 1353000 1838000

        Секретар міської ради                                                                          С.О.Олійник                                              

                                                                                                                                                                     (грн.)
 Код типової відомчої 
класифікації видатків 
місцевих бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд



Додаток   4
до рішення четвертої  сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 31.03.2016 року
"Про спрямування вільного залишку"

Додатковий розподіл надання кредитів з міського бюджету в 2016 році
(грн.)

з них з них

бюджет 
розвитку

бюджет 
розвитку

01 Міська рада 20000 20000 20000 20000

Надання державного пільгового кредиту індивідуальним 
сільським забудовникам 20000 20000 20000 20000

Програма підтримки індивідуального житлового 
будівництва "Власний дім" на 2016-2020 роки на території 
Корюківської міської ради 20000 20000 20000 20000

20000 20000 20000 20000

Секретар міської ради                                                       С.О.Олійник

Загаль
ний 
фонд

Надання кредитів Кредитування

Загальний 
фонд

Спеціальни
й фонд

Разом
Спеціа
льний 
фонд

Разом

1060250911

УСЬОГО

Найменування згідно з типовою відомчою\типовою 
програмною\тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Код функціональної 
класифікації видатків 

та кредитування 
бюджету

Код тимчасової кла-сифікації 
видатків та кредитування 

місцевих бюджетів



Додаток   5
до рішення четвертої  сесії Корюківської міської ради
сьомого  скликання від 31.03.2016 року
"Про спрямування вільного залишку"

грн.

1
200000
208000
2081000

208400

600000

602000

602100

602400

Секретар міської ради                                                                                       С.О.Олійник 

                     Спеціальний фонд
Разом у т.ч.бюджет 

КОД Назва Разом Загальний фонд

6
Внутрішнє фінансування 530000 1578000 1563000

2 3 4 5

Фінансування за рахунок  зміни  залишків 530000 1578000 1563000

1563000

На початок періоду 2033000 75000 60000

1563000

Кошти,що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку(спеціального 
фонду)

0 -1503000 1503000 1503000

Всього за типом кредитора 2108000 530000 1578000

Фінансування за борговими операціями 2108000 530000 1578000

1563000

Кошти,що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку(спеціального 
фонду)

0 -1503000 1503000 1503000

Зміна обсягів готівкових коштів  2108000 530000 1578000

Всього за типом боргового зобов"язання 2108000 530000 1578000 1563000

ДОДАТКОВІ    ДЖЕРЕЛА   ФІНАНСУВАННЯ      МІСЬКОГО      БЮДЖЕТУ     НА     2016    РІК

2108000
2108000
2108000

На початок періоду 2108000 2033000 75000 60000



                                                                                                                   
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(четверта сесія сьомого скликання) 
 

  
31 березня 2016 року  
м. Корюківка     
                                                                  
Про внесення змін до рішення  
третьої сесії Корюківської 
міської ради сьомого скликання 
 від  29 січня  2016 року 
«Про міський  бюджет на 2016 рік» 
 
         Розглянувши  рішення виконавчого комітету  Корюківської міської ради 
від 24 березня 2016 року № 93 «Про спрямування вільного залишку» та від         
24 березня 2016 року № 94 «Про внесення змін до рішення третьої сесії 
Корюківської міської ради сьомого скликання від 29 січня 2016 року «Про 
міський бюджет на 2016 рік»,  рекомендації постійної комісії міської ради з 
питань  власності,бюджету, соціально-економічного 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 та доповнення до  рішення міської ради від  29 січня        
2016 року «Про  міський  бюджет  на 2016 рік», виклавши пункти 1, 5, 16 
даного рішення в новій редакції: 
       «1. Визначити на 2016 рік: 
-     доходи міського бюджету в сумі 13412,7 тис. грн., в тому числі доходи 
загального фонду міського бюджету в сумі 12690,0 тис. грн., доходи 
спеціального   фонду   міського  бюджету  в   сумі  722,7  тис.  грн.  згідно  з  
додатком 1 до цього рішення; 
 
-      видатки міського бюджету в сумі 15500,7 тис. грн., в тому числі видатки 
загального фонду міського бюджету в сумі 10834,0 тис. грн., видатки 
спеціального фонду міського бюджету в сумі 4666,7 тис. грн. згідно з додатком 
3 до цього рішення; 
 
-     профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 3869,0 тис. грн. згідно 
з додатком 2 до цього рішення; 



 
-     дефіцит спеціального  фонду  міського  бюджету  в  сумі 3869,0  тис. грн. 
згідно з додатком 2 до цього рішення; 
 
-     встановити розмір внутрішнього фінансування міського бюджету по 
загальному  фонду  в  сумі 2033,0 тис. грн.,  по спеціальному фонду  в  сумі  
75,0 тис. грн., в т. ч. бюджет розвитку  60,0 тис. грн. за рахунок залишків 
коштів, що склалися на 01 січня 2016 року згідно з додатком 2 до цього 
рішення; 
 
-     надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 20,0 тис. грн. 
згідно з додатком 6 до цього рішення.» 
 
      «5. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію 
державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 9571,0 тис. грн. 
(додаток 4).» 
  
      «16. Додатки 1 - 6 до даного рішення є його невід’ємною частиною» 
 
      2. Додатки 2, 3, 4, 5 до рішення третьої  сесії  Корюківської міської ради  
сьомого скликання від 29 січня 2016 року «Про міський бюджет на 2016 рік» 
викласти в новій редакції (додаються). 
 
      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію  
міської ради з питань власності, бюджету,  соціально – економічного та 
культурного розвитку міста. 
 
 
Міський  голова                                                              І.В. Матюха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток   1
до рішення четвертої  сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 31.03.2016 року
"Про внесення змін до рішення  третьої сесії
Корюківської міської ради сьомого скликання 
"Про міський бюджет на 2016 рік"

Доходи  міського бюджету на 2016 рік

Всього
в т.ч.бюджет 
розвитку

Податкові надходження 10000000 9563000 9463000 100000 0

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

11000000 40000 40000 0 0

Податок на прибуток підприємств 11020000 40000 40000 0 0

1
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 
комунальної власності

11020200 40000 40000

Рентна плата та плата за  використання інших 
природних ресурсів

13000000 101000 101000 0 0

2 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 13010200 101000 101000

Внутрішні податки на товари та послуги 14000000 2978000 2978000 0 0

3
Акцизний податок з реалізації суб’єктами госп. роздр. торг. 
підакцизних товарів

14040000 2978000 2978000

Місцеві податки 18000000 6344000 6344000 0 0

4 Податок на майно 18010000 2596900 2596900 0 0

4.1
Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. діл. з юр.ос. 
(житлової нерухомості)

18010100 2300 2300

4.2
Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. діл. з фіз. ос. 
(житлової нерухомості)

18010200 2600 2600

4.3
Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. діл. з фіз. ос. 
(нежитлової нерухомості)

18010300 0 0

4.4
Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. діл. з юр. ос. 
(нежитлової нерухомості)

18010400 286000 286000

4.5 Земельний податок з юридичних осіб 18010500 648000 648000

4.6 Орендна плата з юридичних осіб 18010600 1223000 1223000

4.7 Земельний податок з фізичних осіб 18010700 45000 45000

4.8 Орендна плата з фізичних осіб 18010900 290000 290000

4.9 Транспортний податок з фізичних осіб 18011000 75000 75000

4.10 Транспортний податок з юридичних осіб 18011100 25000 25000

5 Туристичний збір 18030000 3400 3400

5.1 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 18030100 0

5.2 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 18030200 3400 3400

6 Єдиний податок 18050000 3743700 3743700

6.1 Єдиний податок з юридичних осіб 18050300 262000 262000

6.2 Єдиний податок з фізичних осіб 18050400 3443000 3443000

6.3 Єдиний податок з с/г товаровиробників 18050500 38700 38700

Інші податки та збори 19000000 100000 0 100000 0

Екологічний податок 19010000 100000 100000

Надходження від викидів забр. речовин в атмосферне 
повітря стац. джер. забруднення

19010101 67000 67000

Надходження від скидів забр. речовин безпосередньо у 
водні об'єкти

19010201 2000 2000

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

19010301 31000 31000

Всього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

№ п\п Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Код



Неподаткові надходження 20000000 909000 287000 622000 0

Доходи від власності та підприємницької діяльності 21000000 9000 9000 0 0

7
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних 
підприємств

21010300 9000 9000

8 Адміністративні штрафи 21081100 0

Адміністративні збори та платежі,доходи від 
некомерційної господарської діяльності

22000000 258000 258000 0 0

Плата за надання адміністративних послуг 22010000 56000 56000 0 0

9 Плата за надання інших адміністративних послуг 221012500 56000 56000

Надходження від орендної плати за корист. ціл. 
майн.компл. та ін.державним майном

22080000 105000 105000 0 0

10
Надходження від орендної плати за корист. ціл. майн.компл. 
та ін.майном, що перебуває в комунальній  власності

22080400 105000 105000

11 Державне мито 22090000 97000 97000

11.1

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 
оформлення документів, у т.ч. за оформ.док. на спадщину і 
дарування

22090100 24000 24000

11.2
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням 
паспортів 

22090400 73000 73000

Інші неподаткові надходження 24000000 20000 20000 0 0

12 Інші надходження 24060300 20000 20000

13
Надходження коштів пайової участі у розвитку 
інфраструктури нас. пункту

24170000

Власні надходження бюдж. установ 25000000 622000 622000

Плата за послуги, що надаються бюдж. установами 25010000 470000 470000

14
Плата за послуги, що надаються бюдж. установами згідно з 
функ.повноважень

25010100 470000 470000

15 Надходження від господ. діяльності 25010200 0

16
Кошти, що отримуються бюджетними установами від 
реалізації майна

25010400 0

Інші джерела власних надходжень бюдж. установ 25020000 152000 152000

17
Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані 
бюджетними установами

25020100 152000 152000

18
Кошти, що отримуються бюдж. уст. на виконання окремих 
доручень

25020200

Доходи від операцій з капіталом 30000000 0 0 0 0

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 33000000

Офіційні трансферти 40000000 2940000 2940000 0 0

Від органів державного управління 41000000 2940000 2940000 0 0

19 Інші субвенції 41035000 2940000 2940000

Цільові фонди 50000000 700 0 700 0

20 Цільові фонди, утворені органами місц. самоврядування 50110000 700 700

13412700 12690000 722700 0

Секретар міської ради                      С.О.Олійник

Всього доходів



Додаток   2
до рішення четвертої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 31.03.2016 року
"Про внесення змін до рішення  третьої сесії
Корюківської міської ради сьомого скликання 
"Про міський бюджет на 2016 рік"

ФІНАНСУВАННЯ      МІСЬКОГО      БЮДЖЕТУ     НА     2016    РІК
грн.

1 3
200000 2108000
208000 2108000
208100 2108000
208400 0

2108000

600000 2108000

602000 2108000

602400
0

2108000

Секретар міської ради                                                                                     С.О.Олійник

3929000-1836000

-3869000 3869000
2033000

3944000
75000 60000

3944000 3929000
3869000

3869000

3929000

КОД Назва Разом
Загальний 

фонд

6

3929000

60000

-3869000

-1836000

5

3944000

75000

3869000

3944000

4

-1836000

2033000

-1836000

На початок періоду

Всього за типом кредитора 
Кошти,що передаються   із загального фонду бюджету до бюджету 

Зміна обсягів готівкових коштів на рахунку міського бюджету

Всього за типом боргового зобов"язання 

Фінансування за активними операціями

Зміна обсягів бюджетних коштів  

Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку(спеціального фонду)

2
Внутрішнє фінансування

                     Спеціальний фонд

Разом у т.ч.бюджет 
розвитку

3944000 3929000-1836000



Додаток   3

до рішення четвертої  сесії Корюківської міської ради

сьомого скликання від 31.03.2016 року

"Про внесення змін до рішення  третьої сесії

Корюківської міської ради сьомого скликання 

"Про міський бюджет на 2016 рік"

    Видатки Корюківського міського бюджету на 2016 рік

код Видатки бюджету за функціо- Видатки спеціального фонду
         з    них з них

                                   комуналь розвитку опл.працкомунальрозвитку
                                       послуги послуги
                                         енергонос енергонос

                                       
1 3 4 5 6 7 8(гр9+гр12) 9 10 11 12 13 14 15(гр.3+гр.8)

12
10000 2143000 2143000 1345200 127300 0 43000 0 0 0 43000 43000 43000 2186000

10116 2143000 2143000 1345200 127300 43000 43000 43000 43000 2186000
70000 3058000 3058000 1479000 901100 0 723000 622000 0 0 101000 101000 101000 3781000

70101 3058000 3058000 1479000 901100 723000 622000 101000 101000 101000 3781000
09000 Соціальний захист та соціальн 241000 241000 0 241000

090412 Інші видатки на соцзахист населен 220000 220000 0 220000
0 0

091209 21000 21000 0 21000
100000 Житлово-комунальне господ. 4038500 2831500 0 190000 1207000 2171000 0 0 0 2171000 2171000 2171000 6209500
100201 Теплові мережі 0

100203 2831500 2831500 190000 757000 757000 757000 757000 3588500

100302 1207000 1207000 1414000 1414000 1414000 1414000 2621000
0

110000 178000 178000 0 0 0 0 0 178000

110103 178000 178000 178000
130200 Підтримка гром орган  фізку 40500 40500 0 40500

льтурно-спортивн спрям 0 0

130201 40500 40500 0 40500

нальною структурою

Культура і мистецтво

Фінансова підтримка 
гром.орг.інвал.і ветеранів

Органи місцевого  
самоврядування    

Державне управління

Освіта                          

Видатки загального фонду
           з   них

 Комбінати комунальних 
підприємств, районні виробничі 
об'єднання та інші підприємства, 
установи та організації житлово-
комунального господарства  

опл.праці

видатки 
спожива

ння 
всього

Благоустрій міста      

2

бюджет 
розвитку ка

пі
та
ль

ні
 

ви
да

тк
и 
за

 
ра
ху
но

к 
ко
ш
ті
в,
щ
о 

пе
ре

да
ю
ть
ся

 
із

 з
аг
ал

ьн
ог
о 

ф
он

ду

разом

                                                                                          (грн.)

всього
видатки 
спожива

ння

Дошкільні заклади освіти

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

Проведення навчально-
тренувальних зборів і змагань



1 3( гр4+гр7 4 5 6 7 8(гр9+гр12) 9 10 11 12 13 14 15(гр.3+гр.8)
150000 Будівництво                      0 0 0 1614000 0 0 0 1614000 1614000 1554000 1614000

150202 150000 150000 150000 110000 150000
150101 1444000 1444000 1444000 1444000 1444000

150122 20000 20000 20000 20000

160000 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000
160101 Землеустрій 100000 100000 100000

170000 Транспорт,дорожнє господа 0 0
рство,зв'язок,телекомуніка 0 0

120000 0 0 120000 0 0 0 0 0 0 0 120000
170101 Регулювання цін на послуги 120000 120000 0 120000

місцевого автотранспорту 0 0
0 0

240000 Державні цільові фонди 115700 115700 115700

240604 100000 100000 100000
240900 15700 15700 15700
250000 Видатки не віднесені до 0 0

190000 190000 0 190000
250404 190000 190000 0 190000

0 0
10109000 8782000 2824200 1218400 1327000 4666700 737700 0 0 3929000 3929000 3869000 14775700

725000 725000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 725000
250380 705000 705000 0 705000

250344 20000 20000 0 20000
Всього   видатків       10834000 9507000 2824200 1218400 1327000 4666700 737700 0 0 3929000 3929000 3869000 15500700

Секретар  міської ради                                                                                          С.О.Олійник

Інвестиційні проекти
Сільське і лісове 
господарство,рибне 
господарство та мисливство

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного та 
культурного розвитку регіонів

Разом   видатків       
Міжбюджетні трансферти

Цільові фонди        

основних груп
Інші видатки

Інші субвенції

2

ції та інформатика

Інша діяльність у сфері  охорони 
навколишнього природного 
середовища

Капітальні вкладення 

Розробка схем та проектних рішень 
масового застосування  



Додаток   4
до рішення четвертої  сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 29.03.2016 року
"Про внесення змін до рішення  третьої сесії
Корюківської міської ради сьомого скликання 
"Про міський бюджет на 2016 рік"

                                                                 Перелік  місцевих  програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
                                                                                     міського бюджету у 2016 році

Код 
тимчасової 
відомчої 
класифікац
ії видатків 

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування програми Сума Наймену
вання 
програм
и

сума Разом

1 2 3 4 5 6 7

90412 Інші видатки на соціальний захист 
населення

«Соціальний захист  окремих категорій населення на 
2016 рік» 25000 25000

90412 Інші видатки на соціальний захист 
населення

Програма модернізації систем цілісного майногового 
комплексу по теплопостчанню м.Корюківки 90000 90000

250380 Інші субвенції «Соціальний захист  окремих категорій населення на 
2016 рік» 8000 8000

110103 Філармонії, музичні колективи і ансамблі 
та інші мистецькі заклади та заходи

«Нагородження відзнаками Корюківської міської ради 
на 2016 рік» 65000 65000

91209 Фінансова підтримка громадських 
організацій інвалідів і ветеранів

«Фінансова підтримка громадських організацій, 
ветеранів, учасників війни та інших категорій 
населення»на 2016 рік

21000 21000

110103 Філармонії, музичні колективи і ансамблі 
та інші мистецькі заклади та заходи

«Фінансова підтримка громадських організацій, 
ветеранів, учасників війни та інших категорій 
населення»на 2016 рік

26000 26000

70101 Дошкільні заклади освіти "Програма забезпечення, утримання та розвитку 
матеріально-технічної бази дошкільних закладів 
Корюківської міської ради "

118000 101000 219000

                                                                                                                                                                     (грн.)

Загальний фонд Спеціальний фонд

 Код 
типової 
відомчої 
класифікац
ії видатків 
місцевих 
бюджетів

Назва головного розпорядника коштів



15101 Капітальні вкладення "Програма забезпечення, утримання та розвитку 
матеріально-технічної бази дошкільних закладів 
Корюківської міської ради "

50000 50000

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ "Організація та проведення громадських робіт для 
населення м.Корюківка" 40000 40000

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ «Розвиток житлово-комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Корюківської міської 
ради» на 2016рік

2756500 757000 3513500

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ Міська програма  запобігання  бездомного утримання та 
розмноження бродячих собак на території 
Корюківськоїміської ради на 2016-2017 роки 10000 10000

240604 Інша діяльність у сфері охорони 
навколишнього природного середовища

«Розвиток житлово-комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Корюківської міської 
ради» на 2016рік

50000 50000

150101 Капітальні вкладення «Розвиток житлово-комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Корюківської міської 
ради» на 2016рік

1254000 1254000

150122 Інвестиційні проекти «Розвиток житлово-комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Корюківської міської 
ради» на 2016рік

20000 20000

250380 Інші субвенції «Розвиток житлово-комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Корюківської міської 
ради» на 2016рік 672000 672000

170101 Регулювання цін на послуги місцевого 
автотранспорту

«Розвиток житлово-комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Корюківської міської 
ради» на 2016рік

120000 120000

90412 Інші видатки на соціальний захист 
населення

"Підтримка учасників антитерористичної операції та 
членів їх сімей-мешканців м.Корюківки та с.Трудовик"

105000 105000

«Розвиток житлово-комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Корюківської міської 
ради» на 2016рік

947000 23610001414000

100302  Комбінати комунальних підприємств, 
районні виробничі об'єднання та інші 
підприємства, установи та організації 
житлово-комунального господарства  



110103 Філармонії, музичні колективи і ансамблі 
та інші мистецькі заклади та заходи

"Культурно-мистецький розвиток міста та молодь 
Корюківщини "на 2016 рік 87000 87000

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ "Культурно-мистецький розвиток міста та молодь 
Корюківщини "на 2016 рік 5000 5000

130201 Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань(які проводяться 
громадськими організаціями 
фізкультурно спортивної спрямованості )

Міська «Програма розвитку фізичної культури і спорту 
на 2016 рік» 40500 40500

250380 Інші субвенції Міська «Програма розвитку фізичної культури і спорту 
на 2016 рік» 25000 25000

150202 Розробка схем і проектних рішень 
масового застосування

"Створення чи коригування містобудівної документації 
та регулювання земельних відносин на 2016 рік

150000 150000

160101 Землеустрій "Створення чи коригування містобудівної документації 
та регулювання земельних відносин на 2016 рік

100000 100000

250404 Інші видатки "Створення чи коригування містобудівної документації 
та регулювання земельних відносин на 2016 рік

140000 140000

240604 Інша діяльність у сфері охорони 
навколишнього природного середовища

Програма раціонального використання та охорони 
водних ресурсів 50000 50000

100302  Комбінати комунальних підприємств, 
районні виробничі об'єднання та інші 
підприємства, установи та організації 
житлово-комунального господарства  

Програма раціонального використання та охорони 
водних ресурсів

260000 260000

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ "Програма забезпечення пожежної безпеки  на території 
Корюківської міської ради на 2015-2016 роки" 20000 20000



250344

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного та 
культурного розвитку регіонів

Міська програма підтримки розвитку Системи 
дистанційного обслуговування клієнтів Казначейства 
через програмно-технічний комплекс "Клієнт-
Казначейство" та поліпшення матеріально-технічного 
забезпечення Управління Державної казначейської 
служби України у Корюківському районі Чернігівської 
області на 2016 рік 20000

20000

250404 Інші видатки "Членські внески" на 2015 рік
4000 4000

250911
Надання державного пільгового кредиту 
індивідуальним сільським забудовникам

Програма підтримки індивідуального житлового 
будівництва "Власний дім" на 2016-2020 роки на 
території Корюківської міської ради 20000

20000

0

0

РАЗОМ 5725000 0 3846000 9571000

           Секретар     міської  ради                                                                                                                       С.О.Олійник 



Додаток   5
до рішення  четвертої  сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 31.03.2016 року
"Про внесення змін до рішення  третьої сесії
Корюківської міської ради сьомого скликання 
"Про міський бюджет на 2016 рік"

Перелік об"єктів,які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету розвитку по спеціальному фонду
                             по Корюківській міській раді  у 2016 році

(грн.)

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків/код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування

Код 
функціональн
ої класифікації 
видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
згідно з типовою відомчою\тимчасовою 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Назва обєкта відповідно до проектно-кошторисної документації;тощо
Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об"єктів на 

майбутні роки

Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об"єктів на 
майбутня 
роки

Разом видатків на поточний рік

1 2 3 4 5 6 4 8
01 Міська рада всього 2426000

10116 Органи місцевого самоврядування Капітальні видатки 43000
70101 Дошкільні заклади освіти Капітальні видатки 101000

100203 Благоустрій міст,сіл,селищ Капітальні видатки 757000

100302

 Комбінати комунальних підприємств, районні 
виробничі об'єднання та інші підприємства, установи 
та організації житлово-комунального господарства  Капітальні видатки 1414000

150101 Капітальні вкладення Реконструкція тепломереж у м.Корюківка 250000
150101 Капітальні вкладення Реконструкція дороги по вул.Мічуріна 75000
150101 Капітальні вкладення Реконструкція дорожнього полотна по вул.Шевченка 168000
150101 Капітальні вкладення Реконструкція мосту по вул.Нова 80000

150101 Капітальні вкладення ПКД Реконструкція дорожнього полотна вул.Шевченко 56000

150101 Капітальні вкладення  Реконструкція дорожнього полотна вул.Шевченко 250000
Капітальні вкладення Будівництво майданчика для збору сміття 80000
Капітальні вкладення Реконструкція теплових мереж  в  м.Корюківка 295000

150101 Капітальні вкладення ПКД Реконструкція приміщення ДНЗ №4 "Веселка " 50000

150101 Капітальні вкладення 

Виготовлення ПКД  "Реконструкція адмінприміщення 
Корюківської  міської ради під центр надання 
адмінпослуг 140000

150122 Інвестиційні  проекти
Перерахунок проекту Реконструкції КНС по 
вул.Вокзальна,8 20000

150202
Розробка схем та проектних рішень 
масового застосування Розроблення генплану міста 150000

Всього бюджет розвитку: 3929000

Секретар міської ради                                                               С.О.Олійник



Додаток   6
до рішення четвертої  сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 31.03.2016 року
"Про внесення змін до рішення  третьої сесії
Корюківської міської ради сьомого скликання 
"Про міський бюджет на 2016 рік"

Розподіл надання кредитів з міського бюджету в 2016 році
(грн.)

з них з них

бюджет 
розвитку

бюджет 
розвитку

01 Міська рада 20000 20000 20000 20000

Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським 
забудовникам 20000 20000 20000 20000

Програма підтримки індивідуального житлового будівництва 
"Власний дім" на 2016-2020 роки на території Корюківської 
міської ради 20000 20000 20000 20000

20000 20000 20000 20000

Секретар міської ради                                          С.О.Олійник

УСЬОГО

Кредитування

Загаль
ний 
фонд

Спеціа
льний 
фонд

Разом
Загаль
ний 
фонд

Спеціа
льний 
фонд

Разом

Код 
тимчасової 

кла-
сифікації 
видатків та 
кредитуван

ня 
місцевих 
бюджетів

Код 
функціона

льної 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
бюджету

Найменування згідно з типовою відомчою\типовою 
програмною\тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Надання кредитів

250911 1060



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(четверта сесія сьомого скликання) 
 
31 березня 2016 року  
м. Корюківка 
 
Про внесення змін до міських 
Програм на 2016 рік 
 
 В зв’язку з внесенням змін до міського бюджету на 2016 рік, розглянувши 
рішення виконавчого комітету міської ради від 24 березня 2016 р. № 97, 
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, 
бюджету, соціально-економічного 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 міських Програм на 2016 рік, а саме: 
 
 1.1. До Програми соціально-економічного та культурного розвитку 
Корюківської міської територіальної громади, затвердженої рішенням третьої 
сесії міської ради сьомого скликання від 29.01.2016 р внести наступні зміни: 
а) встановити загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 
для реалізації Програми в розмірі 24801 тис. грн.; 
б) викласти в новій редакції: 
- Перелік робіт, об’єктів виробничого призначення та соціальної сфери, заходів, 
включених у Програму (додаток 1); 
- Перелік програм, які будуть реалізовуватись в 2016 році (додаток 1). 
 
 1.2. До міської Програми розвитку житлово-комунального-господарства 
та благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради,  затвердженої 
рішенням третьої сесії міської ради сьомого скликання від 29.01.2016 р внести 
зміни, встановивши загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми в розмірі 18398,7 тис. грн. та розділ IV 
Програми викласти в новій редакції (додаток 2). 
 
 1.3. До міської Програми створення чи корегування містобудівної 
документації та регулювання земельних відносин, затвердженої рішенням 
третьої сесії міської ради сьомого скликання від 29.01.2016 р., встановити  



загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 
Програми в розмірі  390 тис. грн. 
 
 1.4. До міської Програми соціального захисту окремих категорій 
населення, затвердженої рішенням третьої сесії міської ради сьомого скликання 
від 29.01.2016 р., встановивши загальний орієнтовний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації Програми в розмірі 33 тис. грн. 
 
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 
культурного  розвитку  міста. 
 
Міський голова                                                                      І.В.Матюха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Додаток 1
до рішення четвертої сесії
Корюківської міської ради

сьомого скликання від 31.03.2016 р.
 

П Е Р Е Л І К  
робіт, об’єктів виробничого призначення  та соціальної сфери, заходів, які 
будуть фінансуватись з міського бюджету та інших джерел, включених  у  
Програму соціально-економічного  та культурного  розвитку Корюківської  

міської  територіальної громади на 2016 рік 
 

Будівництво, капітальні та поточні ремонти 
  

2016 рік 

Обсяг фінансування 
за рахунок 
державного 
бюджету 

за рахунок 
коштів 
міського 
бюджету 
2016 рік 

за рахунок 
коштів 
міського 
бюджету 
2015 рік 

За рахунок 
інших 
джерел 

№ п/п 

Найменування об’єкту 
будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту 

тис. грн. тис.грн.   тис. грн. 

1 Реконструкція каналізаційно-
насосної станції та 
каналізаційного колектора по   
вул. Вокзальній, 8Б, м. 
Корюківка, Чернігівської області 

2475,000 295,000    

2 Виготовлення ПКД на 
"Будівництво ІІІ черги вуличного 
водогону мікрорайону Олексіївка 
м. Корюківка" 
 (КП "Корюківкаводоканал") 

  60,000    

3 Виготовлення ПКД «Капітальний 
ремонт водоводу по вул. 
Шевченка в  
м. Корюківка Чернігівської 
області 
(КП "Корюківкаводоканал") 

  23,000    

4 Перерахунок кошторисів та 
будівництво майданчика для 
збору сміття на території громади 
м. Корюківка 

  80,000    

 
5 

Виготовлення ПКД на 
реконструкцію  дороги по вул. 
Шевченка пк17+50 - пк20+50 в м. 
Корюківка, Корюківського 
району, Чернігівської області 

  60,000    

6 Реконструкція дороги по вул. 
Шевченка пк17+50 - пк20+50 в м. 
Корюківка, Корюківського 
району, Чернігівської області 

1026,000 474,000    

7 Виготовлення ПКД на 
реконструкція дороги по пров. 
Дудка в м. Корюківка, 
Корюківського району, 
Чернігівської області 

  35,000    

8 Реконструкція дороги по пров. 
Дудка в  м. Корюківка, 
Корюківського району, 
Чернігівської області 

  1190,000 510,000  



9 Виготовлення ПКД на 
капітальний ремонт пішохідних 
доріжок по Алеї пам'яті в м. 
Корюківка, Корюківського 
району, Чернігівської області 

  25,000    

10 Капітальний ремонт пішохідних 
доріжок по Алеї пам'яті в м. 
Корюківка, Корюківського 
району, Чернігівської області 

  900,000    

11 Виготовлення ПКД на 
будівництво площадки для 
дозвілля (скейт-майданчик) по 
вул. Шевченка, 83б в м. 
Корюківка, Корюківського 
району, Чернігівської області 
(передача коштів до рай. 
бюджету) 

  22,000    

12 Будівництво площадки для 
дозвілля ( скейт-майданчик) по 
вул. Шевченка, 83б в м. 
Корюківка, Корюківського 
району, Чернігівської області  
(передача коштів до рай. 
бюджету) 

    360,000  

13 Виготовлення ПКД на  
реконструкцію приміщення 
поліклінічного відділення 
Корюківської ЦРЛ  по вул. 
Шевченка, 101, м. Корюківка 
(передача коштів до рай. 
бюджету) 

  218,000    

14 Виготовлення ПКД на 
реконструкцію покрівлі дитячого  
відділення Корюківської 
центральної районної лікарні  по 
вул. Шевченка, 101, м. Корюківка 
(передача коштів до рай. 
бюджету) 

  34,000    

15 Виготовлення ПКД на 
реконструкцію приміщення  
дитячого відділення 
Корюківської центральної 
районної лікарні з застосуванням 
енергозберігаючих технологій по     
вул. Шевченка, 101, м. Корюківка 
(передача коштів до рай. 
бюджету) 

  40,000    

16 Виготовлення ПКД на 
реконструкцію приміщення  
інфекційного відділення 
Корюківської центральної 
районної лікарні з застосуванням 
енергозберігаючих технологій по 
вул. Шевченка, 101, м. Корюківка 
(передача коштів до рай. 
бюджету) 

  40,000    

17 Реконструкція дороги (перша 
черга)  по вул. Червонохутірська 
м. Корюківка (співфінансування) 

1350,000 150,000    

18 Реконструкція дороги ( друга 
черга) по вул. Червонохутірська 
м. Корюківка 
( співфінансування) 

1350,000 150,000    

19 Реконструкція дороги по вул. 
Мічуріна 
м. Корюківка 

1000,000  75,000 100,000  



20 Капітальний ремонт 
азбестоцементної покрівлі 
житлового будинку за адресою 
провулок Бульварний, 5-а в             
м. Корюківка 

    360,000  

21 Капітальний ремонт пішохідних 
містків парку по Вокзальна, 8 м. 
Корюківка 

  78,000    

22 Роботи пов’язані з поліпшенням 
технічного стану та благоустрій 
водойм притоки річки Бреч 

  25,000    

23 Відновлення і підтримання 
сприятливого гідрологічного 
режиму та санітарного стану 
річок, очищення русел від 
дерев(що потрапили до них 
внаслідок проходження весняних 
повеней) 

  25,000    

24 виготовлення ПКД 
"Реконструкція приміщення 
будівлі ДНЗ № 4 "Веселка" 
(встановлення енергозберігаючих 
вікон та дверей) 

  50,000    

25 Виготовлення ПКД 
"Реконструкція дорожнього мосту 
по вул. Новій в м. Корюківка 
Чернігівської області" 

  100,000    

26 Реконструкція  дорожнього мосту 
по вул. Новій в м. Корюківка  
Чернігівської області 

1350,000 150,000    

27 Виготовлення ПКД 
"Реконструкція частини офісного 
приміщення Корюківської 
міської ради під центр надання  
адміністративних послуг" 

 140,000  

28 Виготовлення ПКД та 
реконструкція теплових мереж 
міста 

 545,000  

  Всього:    

 14865,000 8551,000 4984,000 1330,000 0,000 
      

 Благоустрій міста     
2016 рік 

Обсяг фінансування 
за рахунок коштів міського бюджету 2015 рік 

№ п/п 

Найменування об’єкту 
будівництва, реконструкції та 
капітального ремонту 

тис. грн. тис. грн. 

1 Благоустрій міста, утримання 
парків, скверів, кладовищ, 
ліквідація стихійних 
сміттєзвалищ, вивіз сміття з міста 
/Корюківська ЖЕК/ в т.ч. 

1139,000 

  
1.1 благоустрій міста 999,000   
1.2 спилювання аварійних дерев 100,000   
1.3 оплата громадських робіт 40,000   
2 Утримання системи освітлення 

міста в т.ч. 
520,000 

  
2.1 оплата електроенергії 185,000   
2.2 обслуговування електромереж 

вуличного освітлення 155,000 
  

2.3 придбання електроматеріалів 180,000   



3 Утримання доріг міста в зимовий 
період та вивіз та утилізація 
побутових відходів з контейнерів, 
розташованих на території міста в 
т.ч. 

290,000 

  
3.1 придбання солі та піску для 

приготовлення протиожеледної 
суміші 

180,000 
  

3.2 перевезення піщано-сольової 
суміші 

15,000 
  

3.3 приготовлення піщано-сольової 
суміші 

10,000 
  

3.4 посипання піщано-сольової 
суміші 

35,000 
  

3.5 прибирання снігу спецтехнікою 50,000   
4 Утримання полігону твердих 

побутових відходів та вивіз та 
утилізація побутових відходів з 
контейнерів розташованих на 
території міста в т.ч. 

150,000 

  
4.1 вивіз та утилізація побутових 

відходів з контейнерів 
розташованих на території міста 

100,000 
  

4.2 забезпечення екологічно 
безпечного зберігання та 
захоронення відходів 

50,000 
  

5 субвенція АТП 17445 на 
перевезення громадян міста 120,000 

  
6 матеріальна допомога 

мешканцям міста 
 в т.ч. 

130,000 
  

6.1 матеріальна допомога учасникам 
АТО 

105,000 
  

6.2 матеріальна допомога учасникам 
АТО, мешканцям міста на 
поховання та інше 

25,000 
  

7 субвенції громадським 
організаціям в т.ч. 

74,000 
  

7.1 ГО  "Сила",районна та міська 
організація ветеранів, районна 
спілка ветеранів Афганістану, 
спілка "Чорнобиль", спілка 
воїнів-учасників АТО 

47,000 

  
7.2 та інші  27,000   
8 Оплата міських заходів 180,000   
9 Фінансування програми 

підтримки МНС по 
територіальній громаді міста 

20,000 
  

10 Поточний ремонт та 
інфраструктура міста в т.ч. 

1826,500 
  

10.1 облаштування міського пляжу 15,000   
10.2 програмування лічильників 1,200   
10.3 дезінфекція шахтних колодязів 5,000   
10.4 придбання дорожніх знаків 16,000   
10.5 утилізація ламп вуличного 

освітлення 
6,000 

  
10.6 відновлення дорожніх розміток по 

дорогам міста  10,000 
  

10.7 відновлення адресного 
господарства міста Корюківка 46,000 

  
10.8 придбання огорожі кладовища по 

вул. Г.Костюк 200,000 
  

10.9 оплата поточних ремонтів доріг 
міста (вул. 8-го Березня, вул. 
Вокзальна та інші) 

1107,300 
  



10.10 придбання огорожі кладовища по 
вул. Садовій 45,000 

  
10.11 поточний  ремонт братських та 

поодиноких могил 5,000 
  

10.12 придбання труб водопровідних 200,000 200,000
10.13 придбання предметів та 

матеріалів по благоустрою 25,000 
  

10.14 придбання огорожі для колодязів 
питної води на території міста 25,000 

  
10.15 поточний ремонт інших об’єктів 

благоустрою (шлюзова споруда по 
пров. Індустріальному) 

40,000 
  

10.16 нормативна грошова оцінка 
земель м. Корюківки та с. 
Трудовик 

70,000 
 

10.17 запобігання бездомного 
утримання та розмноження 
бродячих собак 

10,000 
 

11 Субвенції до районного бюджету 
на утримання закладів по місту, 
які  виражають спільні  інтереси 

166,000 
  

11.1 ремонт шкільних автобусів 
(передача  коштів до районного 
бюджету) 

8,000 
  

11.2 придбання спортінвентаря 
(спортивна школа) (передача  
коштів до районного бюджету) 

25,000 
  

11.3 придбання лавок відпочинку( 
ЦРЛ) (передача   коштів до 
районного бюджету) 

10,000 
  

11.4 утримання 2-х пенсіонерів 
жительок міста Корюківка (смт. 
Холми) (передача коштів  до 
районного бюджету) 

8,000 

  
11.5 ДНЗ №1 "Дельфін" 

(поточний ремонт вікон ) 
115,000 

  
Всього:  

4815,500 4615,500 200,000 

           

 Капітальні видатки     
2016 рік 

Обсяг фінансування 
за рахунок коштів міського бюджету  2015 рік 

№ 
п/п 

Найменування об’єкту будівництва, 
реконструкції та капітального 
ремонту 

тис. грн. тис. грн. 

1 Поповнення статутного фонду 
комунального підприємства 
Корюківської міської ради -
Корюківської ЖЕК, в т.ч 

3356,500 

  
1.1 прес гідравлічний для ТПВ 30,000   
1.2 реконструкція адмінприміщення 

Корюківської ЖЕК за адресою 
вул. Г.Костюк 

1920,000 
  

1.3 придбання сміттєвоза СБМ 1200,000   
1.4 придбання бензотримера Husqvarna 

535 (кладовище) 16,000 
  

1.5 риштування будівельні 18,5 м 15,000   
1.6 придбання бензопили Husqvarna 372 15,500   
1.8 придбання тракторного причепу 115,000   
1.10 придбання контейнерів для сміття 45,000   

 Поповнення статутного фонду 
300,000   



 
2 

комунального підприємства 
Корюківської міської ради –КП 
«Корюківкаводоканал» , в т.ч.   

2.1 придбання швонарізчика 70,000   
2.2 придбання віброплити 30,000   
2.3 придбання труб водогону  200,000 

3 Дитячі навчальні заклади та 
лікарня, в т.ч. 

404,000 
  

3.1 ДНЗ №1 "Дельфін" 
(придбання �удіо системи) 

5,000 
  

 3.2 ДНЗ №4 " Веселка" (придбання 
пральної машини-промислової) 60,000 

  
 3.3 ДНЗ №4 " Веселка" (придбання 

принтера) 
4,000 

  
 3.4 ДНЗ №4 " Веселка" 

(придбання холодильника) 
32,000 

  
 3.5 ДНЗ №4 " Веселка" (придбання 

обладнання для  логопедичної групи) 
3,000 

  
 3.6 ЦРЛ м. Корюківка 

(придбання відеогастроскопічного 
обладнання) (передача коштів до 
районного бюджету) 

300,000 

4 Придбання матеріалів та обладнання 
міська рада офісне приміщення, в 
т.ч: 

45,000 
  

 4.1 придбання комп'ютера для 
дистанційної роботи з казначейством 15,000 

  
4.2. придбання комплекту меблів для 

картотеки 10,000 
 

4.3. придбання комп’ютера 
20,000 

 
5 Розробка схем та проектних рішень 

масового застосування, в т.ч. 250,000 
  

 5.1 виготовлення генерального плану 
міста 

110,000 
  

5.2. експертиза генерального плану міста 40,000  
5.3. виготовлення проекту меж міста 100,000  
        
Всього: 4355,500 0,000 

 

Загалом по програмі:   І ІІ ІІІ 
  

  24801,000 8551,000 15485,000 765,000  
 

І-кошти державного  бюджету – 8551,000 
ІІ- кошти міського бюджету -15485,000 
ІІІ- кошти  до районного бюджету – 765,000 
Кошти комунальним підприємствам – 3656,500 
Кошти на ДНЗ (капітальні видатки та ремонт)-269,000 

 
Перелік програм, 

які будуть реалізовуватись в 2016 році 
 
 1. Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції 
та членів їх сімей – мешканців м. Корюківки та с. Трудовик. 
 
 2. Міська програма розвитку фізичної культури і спорту на 2016 рік. 



 3. Міська програма"Членські внески" на 2016 рік. 
 
 4. Програма організації та проведення громадських робіт для населення         
м. Корюківки. 
 
 5. Міська програма охорони навколишнього природного середовища         
м. Корюківки на 2016 рік. 
 
 6. Міська програма раціонального використання та охорони водних 
ресурсів на 2016 рік.  
 
 7. Міська програма поліпшення становища дітей та охорони дитинства в 
м. Корюківка та с. Трудовик на 2016 рік. 
 
 8. Міська програма «Фінансова підтримка громадських організацій 
інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій  населення» на 2016 
рік. 
 
 9. Міська програма соціального захисту окремих категорій населення на 
2016 рік. 
 
 10. Міська програма «Нагородження відзнаками Корюківської міської 
ради» на 2016 рік. 
 
 11. Програма поводження з твердими побутовими відходами в м. 
Корюківка на 2013-2018 роки.  
 
 12. Міська програма розвитку житлово-комунального господарства та 
благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради на 2016 рік. 
 
 13. Міська програма створення чи корегування містобудівної 
документації та регулювання земельних відносин на 2016 рік. 
 
 14. Міська програма забезпечення, утримання та розвитку матеріально-
технічної бази дошкільних навчальних закладів Корюківської міської ради. 
 
 15. Програма забезпечення пожежної безпеки на території Корюківської 
міської ради на 2015-2016 роки. 
 
 16. Програма розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств 
Корюківської міської ради на 2015-2016 роки. 
 
 17. Міська програма «Культурно – мистецький розвиток міста та молодь 
Корюківщини» на 2016 рік. 
 
 18. Програма цивільного захисту населення м. Корюківки на 2016 рік. 
 



 19. Програма підтримки індивідуального житлового будівництва "Власний 
дім" на 2016-2020 роки на території Корюківської міської ради. 
 
 20. Міська Програма підтримки розвитку Системи дистанційного 
обслуговування клієнтів Казначейства через програмно-технічний комплекс 
"Клієнт Казначейства − Казначейство" та поліпшення матеріально-технічного 
забезпечення УДКСУ у Корюківському районі Чернігівської області на 2016 рік. 
 
 21. Міська Програма запобігання бездомного утримання та розмноження 
бродячих собак на території Корюківської міської ради на 2016-2017 роки. 
 
 22. Програма  модернізації систем цілісного   майнового  комплексу  по 
теплопостачанню м. Корюківка. 
  
 
Секретар міської ради                                              С.О.Олійник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Додаток 2

до рішення четвертої сесії
Корюківської міської ради

сьомого скликання від 31.03.2016 р.
 

 
ІV Заходи Програми розвитку житлово-комунального-господарства та 

благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради 
 на 2016 рік 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 міста: − 527,2 тис. грн. 
 -  утримання пляжів – 15 тис. грн. 
 -  утримання сміттєзвалищ – 50 тис. грн. 
 -  вивіз сміття – 100 тис. грн. 
 -  спилювання аварійних дерев в населених пунктах − 100 тис. грн. 
 -  очищення від снігу доріг та посипання – 290 тис. грн. 
 -  поточні, капітальні ремонти та реконструкції доріг – 7788 тис. грн. (в т. ч. 
4726 тис. грн. −  кошти держбюджету). 
-  придбання  огорожі кладовищ м. Корюківка − 245 тис. грн. 
-  поточний ремонт об’єктів благоустрою – шлюзова споруда по провулку 
Індустріальному – 40 тис. грн. 
-  придбання огорожі  колодязів питної води - 25 тис. грн. 
 -  прибирання міста - 1039 тис. грн. 
 -  інші, передбачені програмою заходи (включаючи ліквідацію аварійних 
ситуацій на об’єктах комунальної сфери) – 100 тис. грн.. 
 -  придбання контейнерів − 45 тис. грн. 
 -  утримання адресного господарства − 46 тис. грн. 
 -  придбання дорожніх знаків – 16 тис. грн. 
 -  розмітка поверхонь доріг − 10 тис. грн. 
 -  утримання колодязів питної води − 5 тис. грн. 
 - придбання труб водопровідних − 200 тис. грн. 
 -  утримання русла та приток р. Бреч − 50 тис. грн. 
 - ремонт братських могил − 5 тис. грн.. 
 
4.3. Будівництво. 
 -  реконструкція каналізаційно-насосної станції 2770 тис. грн. (із них 
міський бюджет та залучені кошти - 295 тис. грн., державний бюджет -         
2475 тис. грн.) 



 -  будівництво водогону по мікрорайону Олексіївка − 60 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 – 80 тис. грн.. 
 -  реконструкція теплової мережі – 545 тис. грн. 
-  капремонт водогону вул. Шевченко – 323 тис. грн. 
-  виготовлення проектно-кошторисної документації "Реконструкція 
дорожнього мосту по вул. Новій в м. Корюківка Чернігівської області" − 100 
тис. грн. 
 
4.4. Освіта. 
-  виготовлення проектно-кошторисної документації на  будівництво  
площадки для дозвілля (скейт-майданчик) та будівництво  − 382 тис. грн.; 
 
4.5 Охорона здоров’я 
- виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція 
приміщення поліклінічного відділення Корюківської центральної лікарні по 
вул. Шевченка, 101, м. Корюківка» −  218 тис. грн.; 
- виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція 
покрівлі дитячого відділення Корюківської центральної районної лікарні  по 
вул. Шевченка, 101, м. Корюківка» −  34  тис. грн.; 
- виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція 
приміщення дитячого відділення Корюківської центральної районної лікарні з 
застосуванням енергозберігаючих технологій по вул. Шевченка, 101,         
м. Корюківка» − 40 тис. грн.; 
- виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція 
приміщення інфекційного відділення Корюківської центральної районної 
лікарні з застосуванням енергозберігаючих технологій по вул. Шевченка, 101, 
м. Корюківка» − 40 тис. грн.; 
- придбання  лавочок −10 тис. грн. 
- на придбання  апаратури, обладнання та інструментів для проведення  
відеоезофагогастродуоденоскопії  –  300 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: 18398,7 тис. грн. 
 
Секретар міської ради                                          С.О.Олійник 
 
 
 



                                                             
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(четверта сесія сьомого скликання) 

 
31 березня 2016 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження Програми цивільного  
захисту населення м. Корюківки на 2016 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 24 березня 2016 року № 101, 
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-
комунального 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 м. Корюківки на 
2016 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                                                                                І.В.Матюха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                             рішенням четвертої сесії 
                                                                             Корюківської міської ради 

                                                                             сьомого скликання 
                                                                             від 31 березня 2016 року  

 
Програма  

цивільного захисту населення м. Корюківки на 2016 рік 
 

Мета Програми 
 Забезпечення належного стану цивільного захисту населення, 
проживаючого на території Корюківської міської ради, 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. 
 

Заходи Програми 
№ з/п Заходи Хто організовує Хто залучений Термін 

проведення 
1. 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 

Виконком 
міської ради, 
комунальні 
підприємства 
міської ради 

Відділ з 
надзвичайних 
ситуацій РДА, 
Корюківський 
РВ ГУМНС у 
Чернігівській 
області, 
залучені 
підприємства 

Квітень-травень 
2016 р. 
 

2. Забезпечення виконання 
заходів з запобігання 
розповсюдженню 
епідемій, епізоотій, 
особливо сказу тварин 

Виконком 
міської ради, 
Корюківська 
СЕС, 
управління 
ветеринарної 
медицини 

Комунальні 
підприємства 
міської ради, 
населення міста 

Протягом року 

3. Проведення заходів, 
організація робіт із 
забезпечення проведення 
очистки та хлорування 
колодязів та водозаборів 
по місту та в селах, що 
знаходяться на території 
міської ради 

Виконком 
міської ради, 
Корюківська 
СЕС 

Комунальні 
підприємства 
міської ради 

Протягом року 

4. Проведення заходів із 
забезпечення діяльності 
Корюківської ЖЕК щодо 
належного 
функціонування полігону 
твердих побутових 
відходів, вивозу сміття з 
території міста 

Виконком 
міської ради, 
Корюківська 
ЖЕК 

Залучені фізичні 
та юридичні 
особи 

Протягом року 

5. Організація та 
керівництво 
відновлювальними 
роботами з ліквідації 
наслідків надзвичайних 
ситуацій (буревії, 
буреломи, підтоплення 

Корюківська 
міська рада, 
виконавчий 
комітет 

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

Протягом року 



територій, пожежі тощо). 
Надання допомоги 
потерпілому населенню 
згідно окремих програм 

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 

Залучені при 
необхідності 
матеріальні 
ресурси 
фізичних та 
юридичних осіб 

Листопад-
грудень 2016 р. 

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 

 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 

Жовтень-
листопад 2016 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 2016 р. 

 
Секретар міської ради                                                                  С.О.Олійник 



            

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(четверта сесія сьомогоскликання) 
 
31 березня 2015 року 
м. Корюківка 
 
Про Програмупідтримкиіндивідуального 
житловогобудівництва «Власнийдім» 
на 2016-2020 роки на території 
Корюківськоїміської ради 
 
 Розглянувши  рішення  виконавчого комітету міської ради  від 24 березня  
2016 року № 99,  враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 
питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного  розвитку  
міста, відповідно до  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,Указу Президента України від 27.03.1998 № 222 «Про заходи щодо 
підтримки  індивідуального житлового будівництва на селі» , Державної 
цільової програми   надання довгострокових  кредитів індивідуальним 
забудовникам житла на селі, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 05.10.1998 № 1597, 
 

міська рада в и р і ш и л а : 
 
 1. Затвердити міську  Програму підтримки індивідуального 
житловогобудівництва «Власний дім» на 2016-2020 роки  на  території 
Корюківської міської ради» (додається).  
 
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного  розвитку  
міста. 
 

Міський голова                                                                      І.В.Матюха 
 

 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням четвертої сесії  
Корюківської міської ради

сьомого скликання
від 31березня 2016 року 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
підтримкиіндивідуальногожитлового 

будівництва«Власнийдім»на 2016-2020роки 
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ПАСПОРТ 
Програми підтримки індивідуального житлового будівництва  

"Власний дім" на 2016-2020 роки на території  
 Корюківської міської ради 

 

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

Підстави для 
розробки 
Програми 

Указ Президента України від 27.03.1998 № 222 «Про 
заходи щодо підтримки  індивідуального житлового 
будівництва на селі», постанови Кабінету Міністрів 
України від 22.04.1997 № 376 «Про заходи щодо 
підтримки  індивідуального житлового будівництва 
на селі»,  від 03.08.1998 № 1211 «Про затвердження 
положення  про порядок  формування  і використання  
коштів фондів  підтримки  індивідуального 
житлового будівництва на селі»,  від 05.10.1998 № 
1597 «Про затвердження правил  надання 
довгострокових  кредитів забудовникам житла на 
селі», від 17.07.2015 №516 « Про внесення змін  до 
правил  надання довгострокових кредитів 
індивідуальним забудовникам житла на селі». 

Розробник 
Програми 

Корюківська міська рада 

Мета Програми 
Реалізація державної політики в частині розв’язання 
житлових проблем шляхом збільшення обсягів 
індивідуального житлового будівництва в  місті. 

Завдання 
Програми 

- нарощування обсягів житлового будівництва 
шляхом надання фінансової підтримки 
індивідуальним забудовникам; 
- збільшення кількості введеного в експлуатацію 
житла завдяки першочерговому інвестуванню 
незавершених будівництвом житлових будинків з 
високим ступенем будівельної готовності; 
- соціальна орієнтованість будівництва – 
першочергове надання кредитів багатодітним та 
молодим сім’ям, працівникам соціальної сфери міста; 
- вдосконалення планування територій з метою 
вирішення питань вибору та оформлення земельних 
ділянок, проектів будівель тощо 

Терміни реалізації 
Програми  

2016-2020 роки 

Основні джерела 
фінансування 
заходів Програми 

- державний бюджет; 
- обласний бюджет; 
- районний бюджет; 
- міський бюджет 



Обсяг коштів 
міського бюджету 

2016 рік – 20 тис. грн. 
2017 рік – 25 тис.грн. 
2018 рік – 30 тис.грн. 
2019 рік – 40  тис грн. 
2020 рік – 45 тис.грн. 
 

Система 
організації 
контролю за 
виконанням 
Програми 

Контроль за виконанням заходів Програми здійснює: 
постійна комісія з питань власності, бюджету, 
соціально-економічного та культурного  розвитку  
міста. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Програма підтримки індивідуального житлового будівництва  
 «Власний дім» на 2016-2020 роки  

на територіїКорюківської міської ради  
 

Вступ 
  
 Програму підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний 
дім» на 2016-2020 роки розроблено відповідно до Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», на виконання Указу Президента України 
від 27 березня 1998 року № 222 «Про заходи щодо підтримки 
індивідуального житлового будівництва на селі», постанов Кабінету 
Міністрів України від 22 квітня 1997 року № 376, від 3 серпня 1998 року № 
1211, від 5 жовтня 1998 року № 1597 зі змінами і доповненнями, від 
17.07.2015 №516« Про внесення змін  до правил  надання довгострокових  
кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі». 
 У програмі представлені орієнтовні прогнозні показники по залученню 
забудовників, фінансуванню та введенню в експлуатацію житла на території 
Корюківської міської ради. У 2016 – 2020 роках прогнозується збільшення 
обсягів введення в експлуатацію житла за рахунок всіх джерел фінансування, в 
т.ч. й збільшення кредитування індивідуальних забудовників. 

 
Загальні положення 

  
 Програма підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний 
дім» спрямована на підвищення рівня доступності для громадян пільгових 
довгострокових кредитів для будівництва житла, створення додаткових умов 
для забезпечення житлом жителів, які працюють в органах місцевого 
самоврядування, на підприємствах, установах та організаціях сільського 
господарства, інших господарських формуваннях, що функціонують  на  
території  міської ради. 

Мета Програми 
  
 Метою Програми є реалізація державної політики в частині розв’язання 
житлових проблем шляхом збільшення обсягів індивідуального житлового 
будівництва в  місті, як основ поліпшення демографічної ситуації та 
припинення відтоку трудового потенціалу, завдяки пільговому кредитуванню і 
забезпеченню на цій основі подальшого розвитку іпотеки. 
 

Основні завдання Програми: 
 
– підтримка та подальший розвиток в місті  індивідуального житлового 
будівництва; 
– впровадження при житловому будівництві, реконструкції або 
капітальному ремонті житла заходів з енергозбереження, доведення застарілого 
житла до сучасного, енергоефективного рівня, а також сприяння переведенню 
існуючих систем опалення житла на альтернативні газу види палива; 
– забезпечення кредитною підтримкою об’єктів житла, що знаходяться в 
стадії незавершеного будівництва;  



– реконструкція існуючого житлового фонду та його інженерне 
облаштування; 
– капітальний ремонт існуючого житлового фонду; 
– придбання нового житла та житла на вторинному ринку з проведенням 
його подальшої добудови, реконструкції або капітального ремонту; 
– будівництво, добудова, реконструкція підсобних господарських 
приміщень; 
– інженерне облаштування житла та будівництво інженерних мереж; 
– сприяння розвитку особистих селянських господарств та збільшення на 
цій основі виробництва та переробки власної сільськогосподарської продукції; 
– кредитування мешканців міста; 
– кредитування, за рахунок місцевих бюджетів, та за умови погодження 
обласної комісії із визначення пріоритетних напрямків надання довгострокових 
пільгових кредитів індивідуальним місцевим забудовникам за програмою «Власний 
дім» жителів міста; 
– покращення житлово-побутових умов проживання учасників 
антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб; 
– сприяння покращенню соціально-демографічної ситуації, стимулювання 
закріплення і зростання чисельності молоді через надання преференцій в отриманні 
державних пільгових кредитів молодим сім’ям і молодим спеціалістам. 
 

Пріоритетні напрямки Програми: 
 
- розширення фінансової підтримки з Державного і місцевого бюджетів, 
зокрема довгострокове кредитування будівництва і придбання житла за 
соціальною програмою; 
- удосконалення системи державної реєстрації права власності фізичних 
осіб на нерухоме майно з метою створення ефективних умов для іпотечного 
кредитування житлового будівництва; 
- збалансований розвиток житлового будівництва та соціальної 
інфраструктури у місті. 
 

Фінансове забезпечення програми 
 Фінансування Програми здійснюється на підставі законів України  про 
Державний бюджет України, рішень сесій міської ради та у відповідності до 
«Положення про порядок формування  і використання  коштів фондів 
підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів  України від 03.08.1998 № 1211. 
 
 Обсяг фінансування за рахунок коштів міського бюджету складає: 
- 2016 рік – 20 тис. грн. 
- 2017 рік – 25 тис. грн. 
- 2018 рік – 30 тис.грн. 
- 2019 рік – 40  тис. грн. 
- 2020 рік – 45 тис.грн. 
 
 
 



Результати реалізації програми 
 Програма підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний 
дім» на 2016-2020 роки розроблена на виконання доручення Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 17.06.2011 № 16-12/5035/0/6-11, обласної Програми підтримки 
індивідуального житлового будівництва та розвитку  особистого селянського  
господарства «Власний дім» на 2016-2020 роки, районної Програми 
підтримки індивідуального житлового будівництва  та розвитку особистого  
селянського господарства«Власний дім» на 2016-2020 роки виходячи з 
прогнозних обсягів кредитування за рахунок державного, обласного та 
районного бюджетів. 
 Програма передбачає поступове щорічне збільшення обсягів і 
напрямків кредитування, розширення території охоплення пільговим 
кредитуванням, розширення кола позичальників за рахунок доступу до 
кредитних ресурсів мешканців міста. 
 
Секретар міської ради                                                            С.О.Олійник 
 
 
 
 



                                                                                                               
                                               У К Р А Ї Н А                                   
                       

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(четверта  сесія сьомого скликання) 
 
31 березня 2016 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження міської  Програми                                         
фінансової підтримки розвитку Системи  
дистанційного обслуговування клієнтів  
Казначейства через програмно-технічний комплекс  
«Клієнт Казначейства – Казначейство» та  
поліпшення матеріально-технічного забезпечення 
УДКСУ у Корюківському районі  
Чернігівської області на 2016 рік 
  
 Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 24 березня 
2016 року № 100,  враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 
питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного  
розвитку  міста, 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 фінансової підтримки розвитку 
Системи дистанційного обслуговування клієнтів Казначейства через 
програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства – Казначейство» та 
поліпшення матеріально-технічного забезпечення Управління Державної 
казначейської служби України у Корюківському районі Чернігівської області 
на 2016 рік (додається).  
 
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного  
розвитку  міста. 
 
Міський голова                                                         І.В.Матюха 

 



                
 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням четвертої сесії  
Корюківської міської ради  

сьомого  скликання 
31 березня  2016 року 

 
 
 
 
 
 
 
 

МІСЬКА ПРОГРАМА  
фінансової підтримки розвитку Системи дистанційного  

обслуговування клієнтів Казначейства через програмно-технічний 
комплекс «Клієнт Казначейства – Казначейство» та поліпшення 

матеріально-технічного забезпечення  
 Управління Державної казначейської служби України 

 у Корюківському районі Чернігівської області  
на 2016 рік 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Паспорт 
 

Програми фінансової підтримки розвитку Системи дистанційного 
обслуговування клієнтів Казначейства через програмно-технічний комплекс 
«Клієнт Казначейства – Казначейство» та поліпшення матеріально-
технічного забезпечення  Управління Державної казначейської служби 
України у Корюківському районі Чернігівської області на 2016 рік 

 
1. 
 

Ініціатор розроблення Програми Управління Державної 
казначейської служби України у 

Корюківському  районі 
 
 
 

2. 

Дата, номер і назва розпорядчого 
документа органів виконавчої влади 
про розроблення Програми 

Накази МФУ від 24.12.2012 
№1407 «Про затвердження 
Порядку казначейського 

обслуговування державного 
бюджету за витратами» та від 

23.08.2012р. №938 «Про 
затвердження Порядку 

казначейського обслуговування 
місцевих бюджетів». 

 
3. Розробник Програми Управління Державної 

казначейської служби України у 
Корюківському  районі 

4. Відповідальні виконавці Програми Управління Державної 
казначейської служби України у 

Корюківському районі 
5. Учасники Програми Розпорядники та одержувачі 

бюджетних коштів 
6. Термін реалізації Програми 2016 рік 
7. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні Програми 
Міський бюджет м. Корюківка 

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів 
для реалізації Програми (кошти 
міського бюджету) 

 
 

20000,0 грн. 
 

2. Визначення проблемних питань, 
на розв’язання яких спрямована Програма 

 
 Основним завданням управління Державної казначейської служби 
України у Корюківському районі Чернігівської області (далі управління 
Казначейства) є реалізація державної політики у сфері казначейського 
обслуговування бюджетних коштів. Управління Казначейства відповідно до 
покладених на нього завдань здійснює через систему електронних платежів 
Національного банку України розрахунково-касове обслуговування 
розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з 
коштами бюджетів. 



 З березня 2015 року Державною казначейською службою України (далі 
– Казначейство) проводиться повномасштабне впровадження Системи 
дистанційного обслуговування клієнтів через програмно-технічний комплекс 
«Клієнт Казначейства – Казначейство» на базі клієнтів усіх головних 
управлінь Казначейства України в областях та місті Києві. 
 Органами Казначейства проводиться робота щодо процесу 
підключення до системи дистанційного обслуговування клієнтів через ПТК 
«Клієнт Казначейства – Казначейство». 
 Виконання завдань, які покладено на управління Казначейства 
відповідно до «Положення про управління Державної казначейської служби 
України у Корюківському районі Чернігівської області» затвердженого 
наказом Державної казначейської служби України від 21.11.2015р. №122 (зі 
змінами), можливе тільки при надійному функціонуванні системи Державної 
казначейської служби, належному забезпеченні комп’ютерною і оргтехнікою 
при достатньому фінансуванні необхідних потреб. 
 Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» 
Державній казначейській службі України доведені поточні видатки 
загального фонду по незахищених статтях видатків за бюджетною 
програмою КПКВК 3504010 «Керівництво та управління у сфері 
казначейського обслуговування» у сумі 57,8 тис. грн., що забезпечує потребу 
лише на 51%. 
 Державна казначейська служба України неодноразово зверталась до 
Міністерства фінансів України щодо виділення додаткових коштів на 
зазначені напрямки, проте на сьогоднішній день позитивно це питання не 
вирішено.  
 Для забезпечення виконання завдань покладених на органи 
Казначейства у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів та 
впровадження Системи дистанційного обслуговування клієнтів через 
програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства – Казначейство» 
управління Казначейства потребує поліпшення матеріально-технічної бази, 
зокрема існує необхідність у придбанні сучасної комп’ютерної та оргтехніки. 

 
3. Мета Програми 

 
 Впровадження Системи дистанційного обслуговування клієнтів 
Казначейства через програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства – 
Казначейство» на території Корюківського району з метою підвищення 
дієвості і ефективності функціонування системи казначейського 
обслуговування, спрямованої на зміцнення державної фінансової системи, 
дотримання принципів повноти,  ефективності та результативності, цільового 
спрямування бюджетних коштів, покращення якості послуг, що надаються 
органами Казначейства. 
 

4. Строки виконання Програми 
 

 Виконання заходів Програми передбачається протягом 2016 року. 
Програма переглядається у разі уточнення завдань, які необхідно вирішити. 
 



5. Фінансове забезпечення Програми 
 

 Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок асигнувань 
міського бюджету, які передбачаються у кошторисі відповідального 
виконавця Програми, а також інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством.  
 Обсяг фінансування Програми складає 20,0 тис. грн. та може 
коригуватися під час її виконання. 
 

6. Очікувані результати 
 

 Підвищення ефективності функціонування системи управління 
державними фінансами, ключовим елементом якої є казначейське 
обслуговування бюджетних коштів та інших клієнтів, з урахуванням 
сучасних інформаційних технологій, особливостей економічного розвитку 
України та міжнародних вимог і стандартів шляхом поліпшення матеріально-
технічної бази управління Казначейства для впровадження Системи 
дистанційного обслуговування клієнтів через програмно-технічний комплекс 
«Клієнт Казначейства – Казначейство» на території Корюківського району. 
 
Секретар міської ради      С.О.Олійник  



ПЕРЕЛІК 
завдань і заходів Програми фінансової підтримки розвитку Системи дистанційного обслуговування клієнтів Казначейства 

через програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства – Казначейство» та поліпшення матеріально-технічного 
забезпечення  Управління Державної казначейської служби України 

 у Корюківському районі Чернігівської області на 2016 рік 
тис.грн.         

  

Зміст заходів Програми з виконання 
завдань 

Строки 
виконання 

Джерело 
виконання 

Обсяг 
фінансування 

всього 

в т.ч. на 
2016 рік  

Очікуваний результат 
виконання заходу 

 Субвенція з міського бюджету 
державному бюджету на забезпечення 
електронно-обчислювальною технікою 
(Персональний комп’ютер -1 шт.; 
Монітори – 2 шт.; принтер - 1 шт.) 

 

2016 рік Міський 
бюджет 

20,00 20,00 Впровадження Системи 
дистанційного обслуговування 
клієнтів через програмно-
технічний комплекс «Клієнт 
Казначейства – Казначейство» 
у Корюківському районі. 

Всього   20,00 20,00  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківськийрайон 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(четверта сесія сьомого скликання) 
 
31 березня 2016 року 
м. Корюківка 
 
Про внесення змін до  рішення 28 сесії  
Корюківської міської ради  шостого скликання  
від 11 грудня 2014 року «Про затвердження 
порядку надання одноразової матеріальної 
допомоги учасникам, постраждалим 
учасникам антитерористичної операції  
та сім’ям загиблих, які є мешканцями  
м. Корюківки  та с. Трудовик» 
 
 З метою уточнення положень Порядку надання  одноразової матеріальної 
допомоги учасникам, постраждалим учасникам антитерористичної операції та 
сім’ям загиблих,які є мешканцями м.Корюківки  та с.Трудовик, розглянувши  
рішення  виконавчого комітету міської ради  від 24 березня  2016 року №102,  
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань власності, бюджету, 
соціально-економічного 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 Порядку надання  одноразової матеріальної допомоги 
учасникам, постраждалим учасникам антитерористичної операції та сім’ям 
загиблих,які є мешканцями м.Корюківки  та с.Трудовик, затвердженого 
рішенням 28 сесії Корюківської міської ради шостого скликання «Про  
затвердження порядку надання одноразової  матеріальноїдопомоги учасникам, 
постраждалим учасникам антитерористичної  операції та сім’ям загиблих,які є 
мешканцями м.Корюківки та с.Трудовик» від 11 грудня 2014 року, доповнивши 
п.4 цього Порядку абзацом другим такого змісту: 
 «Одноразова матеріальна допомога учасникам антитерористичної 
операції: військовослужбовцям, особам  рядового і начальницького складу, 
співробітникам Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ 
України, Служби безпеки України,Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії 
України, тощо надається  один раз на календарний  рік, який обраховується з 



дня прийняття відповідного рішення, під час проходження служби в зоні  
проведення  антитерористичної операції». 
  
 2. Виконавчому комітету  міської ради,  виконавчому апарату міської 
ради та її виконкому враховувати положення  частини 1 цього  рішення при 
прийнятті рішень про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 
антитерористичної операції. 
 
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного  розвитку 
міста. 
 
Міський голова                                                І.В.Матюха 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(четверта сесія сьомого скликання) 
 
31 березня  2016 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження Правил 
тримання собак, котів і  
хижих тварин на території 
населених пунктів 
Корюківської міської ради 
 
 З метою наведення порядку в сфері утримання і поводження з 
домашніми та іншими тваринами на території населених пунктів міської ради, 
розглянувши рішення  виконавчого комітету  міської ради від 24 березня        
2016 року № 104, керуючись Законом України "Про захист тварин від 
жорстокого поводження", ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Затвердити Правила тримання собак, котів і хижих тварин на території 
населених пунктів Корюківської міської ради (додається). 
 
 2. Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 
30.05.2003 р. № 133 "Про затвердження Правил утримання собак, котів та 
диких тварин на території м. Корюківка" вважати таким, що втратило чинність. 
 
 
Міський голова                                                                      І.В.Матюха 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

рішенням четвертої сесії
Корюківської міської ради

сьомого скликання 
від 31 березня 2016 р.

 
Правила тримання собак, котів і хижих тварин  

на території населених пунктів Корюківської міської ради 
 
 1. Ці правила поширюються на підприємства, установи, організації, а 
також на громадян, що тримають собак, котів і хижих тварин на території 
Корюківської міської ради. 
 
 2. Підприємства, установи, організації і громадяни - власники собак, 
котів і хижих тварин зобов'язані суворо дотримуватися санітарно-гігієнічних 
норм і правил їх тримання при умові обов'язкового забезпечення безпеки 
людей. 
 
 3. При додержанні вимог, вказаних у пункті 2 цих Правил, дозволяється 
тримати: 
 а) собак і котів (не більше одного) - у квартирах багатоквартирних 
житлових будинків, в яких проживає одна сім'я, а також в житлових будинках, 
що належать громадянам на праві приватної власності; 
 у квартирах, де проживає кілька сімей, допускається тримання собаки 
або кота лише при згоді всіх жильців квартири. При цьому не дозволяється 
тримати собак і котів в місцях загального користування (коридори, сходові 
площадки, горище, підвали і т. ін.); 
 б) собак, котів і хижих тварин - у "зоокутках", "живих кутках", дитячих, 
санаторно-курортних і оздоровчих закладах (шкільні табори, санаторії, будинки 
відпочинку, пансіонати, тощо) з дозволу санітарно-епідеміологічної і 
ветеринарної служб; 
 в) собак у населених пунктах - у вільному вигулі на ізольованій, добре 
обгородженій території (в ізольованому приміщенні), на прив'язі або без неї; 
 г) собак на підприємствах, в установах і організаціях для охорони - на 
блоках, в обладнаних приміщеннях або на прив'язі; для дослідної мети - у 
вольєрах або в розплідниках. 
 
 4. Без повідків і намордників дозволяється тримати: собак при отарах і 
гуртах тварин, при оперативному використанні спеціальними організаціями, 
собак спеціального призначення, а також собак під час муштри, на полюванні, 
на учбово-дресирувальних площадках. 
 
 5. Підприємствам і організаціям тримання собак і котів допускається за 
погодженням з управлінням ветеринарної медицини. 
 
 6. Власники собак, котів і хижих тварин зобов'язані: 



 а) реєструвати при придбанні (перереєстровувати) собак, котів і хижих 
тварин віком від двох місяців і старше. При первинній реєстрації собак, котів і 
хижих тварин їх власникам видаються реєстраційні посвідчення і правила їх 
тримання. 
 Новопридбані собаки, коти і хижі тварини повинні бути зареєстровані в 
5-денний строк; 
 б) щороку доставляти собак і котів, в лікарню ветеринарної медицини 
для огляду, імунізації проти сказу і лікувально-профілактичних обробок; 
 в) повідомляти протягом 5 днів управління ветеринарної медицини про 
придбання собаки, кота чи хижої тварини, а також про переїзд з ними в інший 
населений пункт; 
 г) тримати сторожових собак на прив'язі і спускати їх з прив'язі лише в 
закритих дворах, що виключають можливість втечі; про наявність собак 
застерігати написом; 
 д) не допускати, щоб собаки і коти забруднювали квартири, сходові 
площадки та інші місця загального користування в будинках, дворах і на 
вулицях; прибирати в усіх випадках екскременти тварин. 
 є) регулювати приплід собак і котів; 
 ж) при необхідності з метою попередження бездоглядності здавати 
старих і зайвих собак і котів на пункти відлову; 
 з) про захворювання собаки, кота чи хижої тварини негайно 
повідомляти Держпромспоживслужбу в Корюківському районі; 
 і) у випадках падежу собак, котів чи хижих тварин негайно повідомляти 
Держпромспоживслужбу в Корюківському районі і здавати трупи тварин, 
реєстраційні посвідчення; 
 к) негайно повідомляти заклади охорони здоров'я і ветеринарної служби 
про випадки укусу або травмування собакою, котом чи хижою твариною 
людини або свійської тварини, а також доставляти в управління ветеринарної 
медицини собак і котів, які покусали людей чи тварин або заподіяли їм травми, 
для огляду і карантинування протягом 10 днів, а покусаних тварин - для огляду 
і лікування. 
 В разі, коли неможливо доставити вказаних тварин, повідомляти про 
них пункти відлову для ловлі і доставки їх у ветеринарну установу. 
 
 7. Власникам собак і котів дозволяється: 
 а) виводити собак з жилих та ізольованих приміщень, а також 
ізольованих територій в загальні двори або на вулицю (з обов'язковим 
забезпеченням безпеки людей) тільки на короткому повідку і в наморднику, 
крім собак дрібних порід, на яких у реєстраційних посвідченнях зроблено 
відповідну відмітку; 
 б) перевозити собак і котів усіма видами громадського транспорту з 
додержанням правил, діючих на даному виді транспорту, при обов'язковому 
забезпеченні безпеки людей; 
 в) вигулювати собак на пустирях, задніх дворах і в інших місцях, 
спеціально відведених для цієї мети виконавчим комітетом міської ради. 
 
 8. Забороняється: 
 а) тримати собак, котів і хижих тварин незареєстрованими; 



 б) продавати собак, котів і хижих тварин у невстановлених місцях; 
 в) тримати собак і котів у місцях загального користування (коридорах, 
підвалах, на сходових площадках, горищах тощо); 
 г) приводити собак і котів у приміщення магазинів, їдалень, на дитячі 
майданчики, бульвари, пляжі, парки, сквери, сади та інші місця загального 
користування; 
 д) купувати, продавати, а також перевозити всіма видами транспорту 
собак в інші населені пункти без ветеринарного свідоцтва з відміткою про 
проведену імунізацію проти сказу; 
 є) жорстоко поводитись з собаками, котами і хижими тваринами, 
залишати бездоглядними або безцільно знищувати їх; 
 ж) викидати трупи собак, котів і хижих тварин або закопувати їх у 
землю у невстановлених місцях. 
 
 9. Придбання, продаж, показ на виставках і виводках, використання 
собак на полюванні, а також перевезення собак в інші населені пункти 
дозволяється при наявності у власника реєстраційного посвідчення, 
ветеринарного свідоцтва з відміткою у ньому про те, що собаку імунізовано 
проти сказу не більше 12 місяців і не менше 30 днів до вивозу (виводу). 
 
 10. Реєстрація собак і котів, що їх тримають громадяни, підприємства, 
установи і організації, та видача реєстраційних посвідчень провадяться 
відповідною ветеринарною установою. 
 
 11. Власники собак, котів і хижих тварин несуть витрати по їх 
реєстрації, оплаті вартості реєстраційного посвідчення. 
 
 12. Громадяни, які тримають собак, також вносять плату за комунальні 
послуги в розмірі, що визначається у встановленому порядку. 
 
 13. Собаки, незалежно від породи, належності і призначення, в тому 
числі і ті, що мають ошийники і намордники, які знаходяться без власника на 
вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, парках, на бульварах, пляжах, у 
громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, а також 
бездоглядні коти вважаються бродячими і підлягають відлову. 
 
 14. Вилученню відповідно до вимог чинного законодавства підлягають 
собаки і коти, які вдруге покусали людей внаслідок порушення власниками 
правил тримання, а також у випадках, якщо на це є відповідне рішення органів 
(установ) санітарно-епідеміологічної чи ветеринарної служб. 
 
 15. Відлов бродячих собак і котів та вилучення собак і котів 
провадяться спеціалізованими службами, що мають право займатись такими 
видами діяльності, а на території підприємств, установ та організацій - 
власними внутрішніми силами і засобами з подальшою передачею 
спеціалізованим службам. 
 
  



 16. Відлов бродячих собак і котів окремими громадянами 
забороняється, крім випадків, коли ці тварини явно загрожують здоров'ю 
людей. 
 Відлов бродячих собак і котів, як правило, проводиться у відсутності 
сторонніх осіб, особливо дітей, у години, що встановлюються виконавчим 
комітетом міської ради. 
 
 17. Відловлені собаки і коти протягом трьох днів тримаються на 
карантинних площадках спеціалізованих служб і можуть бути повернуті 
власникам з дозволу управління ветеринарної медицини після пред'явлення 
реєстраційного посвідчення та оплати вартості і витрат на відлов і тримання. 
 Повернені власникам собаки підлягають щепленню проти сказу. 
Власники зобов'язані протягом 30 днів тримати таких собак в ізольованому 
приміщенні і за вказівкою управління ветеринарної медицини доставляти їх для 
огляду.  
 
 18. Службові особи підприємств, установ і організацій, ЖЕК: 
 а) слідкувати за своєчасною реєстрацією (перереєстрацією) власниками 
собак і котів та додержанням ними цих Правил; 
 б) повідомляти працівників спеціалізованих служб про бродячих собак і 
котів і сприяти виконанню ними своїх обов'язків; 
 в) тримати підвали, горища та інші підсобні приміщення в будинках 
закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникненню туди 
тварин; 
 г) ознайомлювати власників з Правилами тримання собак і котів, 
повідомляти їх про місця розташування пунктів реєстрації (перереєстрації), 
щеплень та відлову цих тварин; 
 д) Корюківській ЖЕК при виявленні (або при достовірних 
повідомленнях про виявлення) трупів загиблих тварин (котів та собак) 
забезпечити їх прибирання та поховання на скотомогильнику із дотриманням 
правил безпечного поводження. 
 
 19. За порушення цих Правил громадяни і службові особи (керівники 
підприємств, установ і організацій), які є власниками собак, котів або хижих 
тварин, несуть відповідальність у встановленому порядку. 
 
 20. Контроль за додержанням цих Правил громадянами, 
підприємствами, установами і організаціями здійснюється правоохоронними 
органами, комунальними службами, органами державного ветеринарного та 
санітарного нагляду.  
 
Секретар міської ради                                               С.О.Олійник 



   
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(четверта сесія сьомого скликання) 
 
31 березня 2016 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження міської Програми                                                               
запобігання бездомного утримання  та  
розмноження  бродячих собак на  
території  Корюківської міської ради  
на 2016 -2017 роки 
 
 Розглянувши  рішення  виконавчого комітету міської ради  від 24 березня  
2016   року № 103,  враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного  розвитку  міста та  
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 запобігання бездомного утримання  та 
розмноження  бродячих собак на території Корюківської міської ради на 2016 -
2017 роки (додається). 
 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 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                                                                І.В.Матюха 

 
 
 
 
 
 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням четвертої сесії  
Корюківської міської ради 

сьомого скликання  
від 31 березня 2016 року  

 
 
 
 
 
 
 
 

МІСЬКА  ПРОГРАМА 
 

запобігання бездомного утримання  та 
розмноження бродячих собак натериторії  

Корюківської міської ради 
на 2016 -2017 роки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
м. Корюківка 

2016 рік 



1.ПАСПОРТ 
міської  програми  запобігання бездомного утримання 

та  розмноження  бродячих собак 
на  території  Корюківської міської ради 

на 2016 -2017 роки 
 

1. Ініціатор розроблення програми Корюківська міська рада 
2.  

 
Нормативно – правові документи на 
підставі яких  розроблено програму 

Закон  України «Про захист тварин 
від жорстокого поводження»  , 
«Правила тримання собак, котів і  
хижих тварин на території 
населених пунктів 
Корюківської міської ради», 
затверджених  четвертою  сесією 
Корюківської міської ради  
сьомого скликання від 31.03.2016 
року, Закону України «Про місцеве  
самоврядування в Україні» . 

 
3. Розробник програми Корюківська міська рада, 

виконавчий  комітет міської ради, 
виконавчий апарат  міської ради та 
її виконкому 

4.  Співрозробники програми Корюківське міжрайонне  
Управління Головного управління 
Держсанепідслужбиу Чернігівській 
області, 
Держпромспоживслужба в 
Корюківському районі  

5. Учасники програми Корюківська міська рада, виконком 
міської ради, Корюківська ЖЕК, 
громадські організації, 
Держпромспоживслужба в 
Корюківському районі 

6. Відповідальний виконавець Виконком міської ради  
7. Термін реалізації Програми 2016-2017 рр. 
8. Загальний орієнтовний обсяг 

фінансованих ресурсів, необхідних 
для реалізації програми, усього: 

 
 
20 000 грн. 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ,  
НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХСПРЯМОВАНА ПРОГРАМА  

 Програма спрямована на  фінансове забезпечення заходів щодо 
обмеження  кількості бездомних (бродячих) собак на території населених 
пунктів  міської ради, зменшення загрози розповсюдження сказу та інших  
небезпечних захворювань які передаються через  бродячих тварин, приведення  
умов  поводження  з бродячими собаками до цивілізованих норм. 
 Актуальність  цієї Програми обумовлена збільшенням кількості бродячих 
собак на території  міста, регулярними спалахами захворювання тварин на сказ 
на території  міської ради, неодноразовими  зверненнями жителів міста, 
особливо дітей, які  потерпають від  бродячих  собак. 
 Програма направлена на  визначення шляхів вирішення  проблем з 
перебування на вулицях міста бродячих собак, які  становлять потенційну 
загрозу мешканцям. 

 
2.МЕТА  ТА ЗАВДАННЯ  ПРОГРАМИ 

 Мета Програми   спрямована на  розв’язання  проблеми цивілізованим 
шляхом, з урахуванням  думки жителів міста, щодо  гуманного  поводження з 
бродячими тваринами, зменшення чисельності таких тварин на території міста і 
в першу чергу в громадських  місцях (  вулиці,дитячі майданчики, ринки), 
запобігання виникнення агресії з боку бродячих  собак, забезпечення  
постійного нагляду за станом  їх здоров’я та  вилучення  хворих тварин на 
території населених пунктів, негайне прибирання трупів померлих тварин. 

 Досягнення  зазначеної мети буде здійснюватись шляхом реалізації 
заходів, передбачених цією Програмою. 

 
3. ОСНОВНІ ЗАХОДИ   ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

 Основними завданнями Програми є: 
- розв’язання проблеми перебування безконтрольно на вулицях 

населених пунктів Корюківської міської ради значної кількості  
бродячих собак, особливо в громадських місцях із значним 
скупченням людей, які  становлять потенційну загрозу здоров’ю та 
життю  мешканців; 

- запобігання  спалахам захворюваності тварин, особливо на сказ та інші  
інфекційні хвороби, які несуть загрозу для тварин та людей; 

- безконтрольне збільшення  поголів’я бродячих собак. 
 
Основні заходи з виконання Програми: 

- забезпечення співпраці з правоохоронними органами по встановленню 
власників бродячих собак та притягнення їх до адміністративної  
відповідальності. 
    Виконавці: виконком  міської ради, виконавчий 
      апарат  міської ради та її виконкому; 
 

- інформування  населення  про порядок та  правила  тримання  собак, 
котів і хижих тварин на території населених пунктів Корюківської 
міської ради з метою попередження  виникнення випадків потрапляння  
тварин на вулиці. 



    Виконавці: виконком  міської ради, виконавчий  
         апарат  міської ради та її виконкому; 
 

- проведення заходів  із стерилізації бродячих тварин, вилучення хворих 
тварин із вулиць, проведення їх лікування  чи вжиття інших гуманних 
заходів з метою недопущення розповсюдження  інфекційних хвороб. 
    Виконавці: виконком  міської ради, заклади  
       ветеринарної  медицини, громадські  
організації, Корюківська ЖЕК; 
 

- забезпечення негайного вилучення  з території населених пунктів 
трупів загиблих тварин та захоронення їх у відведених для цього  
місцях.  
    Виконавці:Корюківська ЖЕК,  
      ветеринарна служба ; 
 

- забезпечення  спільно з  ветлікарнею інформування населення  про 
необхідність реєстрації собак, котів та інших хижих  тварин, які 
перебувають на утриманні жителів, проведення їх щорічного 
щеплення  проти сказу та проведення лікувально-профілактичних  
обробок.   
    Виконавці:виконавчий  апарат  міської ради та її 
        виконкому, заклади ветмедицини. 
 

5.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Виконання  Програми здійснюється  в межах асигнувань, передбачених в 

міському бюджеті відповідно на 2016 та 2017 роки та  інших джерел 
фінансування, не заборонених законодавством. 

 
6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ 

 - зменшення  кількості  бродячих  тварин в громадських місцях 
населених пунктів міської ради; 
 - зменшення  стану  безпеки, яку спричиняють бродячі собаки для 
жителів міста, особливо для дітей; 
 -  виховання в людей, особливо у дітей гуманного, відповідального  
ставлення до домашніх тварин (собак, котів). 

 
7. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

 Прогнозний обсяг видатків на виконання  Програми, виходячи з річної 
потреби на проведення заходів складає на 2016 рік -10 тис. грн., на 2017 рік –  
10 тис. грн. 
 

8. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
 Контроль за виконанням Програми здійснюють: профільні комісії міської 
ради, виконавчий апарат міської ради, громадські організації.  
 
 
Секретар міської ради                                                          С.О.Олійник 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(четверта сесія сьомого скликання) 
 
31 березня  2016 року  
м. Корюківка 
 
Про запровадження електронних петицій 
до Корюківської міської ради 
 
 На виконання Закону України "Про звернення громадян", 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. Доручити міському голові Матюсі І.В. підписати меморандум про 
взаєморозуміння між Корюківською міською радою та Міжнародною 
благодійною організацією "Фонд Східна Європа" про співпрацю щодо 
запровадження електронних петицій до Корюківської міської ради (згідно 
додатку). 
 
 2. Затвердити Порядок розгляду електронної петиції, адресованої 
Корюківській міській раді (додається). 
  
 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                                                                        І.В.Матюха 
 

 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до рішення четвертої сесії 
Корюківської міської ради

сьомого скликання від 31.03.2016 р.
 

МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ 
 

між  Корюківською міською радою та 
Міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа» 

 
ПРО СПІВПРАЦЮ 

щодо запровадження електронних петицій до Корюківської міської ради 
 

м. Київ           ____ ___________ 2016 року 
 
Корюківська міська рада, в особі міського голови Матюхи І.В., МБО «Фонд Східна 

Європа», в особі президента Ляха В.В., (далі – сторони), 
 
беручи до уваги той факт, що запровадження інноваційних механізмів участі 

громадян у вирішенні місцевих проблем, налагодження результативної співпраці громадян і 
органів місцевої влади становить спільний інтерес, 

 
ураховуючи потребу у взаємній співпраці щодо розвитку електронної демократії, 
 
домовилися про наступне: 
 
Стаття 1 
Сторони співпрацюють на основі взаємної вигоди та згідно з  чинним законодавством, 

а також відповідно до цього Меморандуму про взаєморозуміння. 
 
Стаття 2 
Сторони співпрацюють з метою запровадження електронних петицій до Корюківської 

міської ради через «Єдину систему місцевих електронних петицій» http://e-dem.in.ua (далі – 
Система), яка дасть можливість громадянам створювати електронні петиції, підписувати 
оприлюднені електронні петиції та відстежувати їх розгляд, а місцевій владі – оперативно 
реагувати на електронні петиції від громадян та здійснювати їх розгляд відповідно до 
чинного законодавства. Система створена в рамках проекту «Електронне врядування задля 
підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що фінансується Швейцарською 
Конфедерацією. 

 
Стаття 3 
Співпраця в рамках цього Меморандуму здійснюватиметься за такими напрямками: 
запровадження електронних петицій до Корюківської міської ради; 
сприяння вирішенню конкретних проблем громади, які знаходяться в компетенції 

міської ради; 
сприяння та допомога міській раді у більш якісному та оперативному реагуванні на 

ініціативи громади; 
спрощення комунікацій між громадянами та міської ради; 
популяризація Системи, здійснення моніторингу процесу та результатів розгляду 

електронних петицій громадян. 
 
Стаття4 
Корюківська міська рада бере на себе зобов’язання: 
затвердити Порядок розгляду електронних петицій до міської ради; 
забезпечити ефективну роботу виконавчих органів міської ради в Системі; 
сприяти проведенню навчання відповідальних працівників виконавчих органів міської 



ради роботі у Системі; 
забезпечити оперативний та ефективний розгляд електронних петицій від громадян, 

що надійшли через Систему; 
заслуховувати на засіданнях виконавчого комітету міської ради авторів електронних 

петицій; 
організувати висвітлення інформації щодо популяризації електронних петицій під час 

інформаційних заходів міської ради (прес-конференції, прес-брифінги, круглі столи тощо); 
забезпечити розміщення модулю (віджета) Системи на офіційному веб-сайті міської 

ради. 
 
Стаття 5 
Фонд Східна Європа бере на себе зобов’язання: 
забезпечити впровадження Системи в роботу виконавчих органів міської ради; 
забезпечити проведення навчальних семінарів та тренінгів для працівників 

виконавчих органів міської ради; 
забезпечити безперебійну роботу, адміністрування, технічну та консультативну 

підтримку роботи Системи; 
забезпечити Сторони необхідною документацією стосовно реалізації проекту та 

роботи з Системою (інструкції, порядок, модель тощо); 
забезпечити належну експертну та технологічну підтримку впровадження Системи; 
забезпечити подальший розвиток та доопрацювання Системи. 
 
Стаття 6 
Цей Меморандум не перешкоджає правам і обов’язкам Сторін у рамках інших 

укладених ними угод, у тому числі міжнародних. 
 
Стаття 7 
Цей Меморандум може бути змінений і доповнений за ініціативи будь-якої зі Сторін 

після погодження та підписання окремого протоколу до нього. 
 
Стаття 8 
Суперечки між Сторонами щодо тлумачення та застосування цього Меморандуму 

регулюються шляхом переговорів і консультацій. 
 
Стаття 9 
Цей Меморандум є дійсним з дня підписання. 
Термін дії меморандуму є необмеженим. Дію меморандуму може бути припинено, 

якщо будь-яка зі Сторін поінформує інші сторони в письмовій формі про своє бажання 
припинити дію цього Меморандуму. У такому разі дія меморандуму припиняється через  три 
місяці після написання такого листа. 

Припинення дії Меморандуму не припиняє здійснення програм і проектів, які будуть 
започатковані протягом терміну його дії. 

 
Меморандум підписано у двох оригінальних примірниках, кожний українською 

мовою. Усі примірники мають однакову юридичну силу.  
 
На підтвердження зазначених положень Меморандум підписали: 
 
Від Корюківської міської ради: 
 

Міський голова 
 

І.В. Матюха 

 
Від Фонду Східна Європа: 

Президент В.В. ЛЯХ 
 



 З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
рішенням четвертої сесії 

Корюківської міської ради
сьомого скликання від 31.03.2016 р.

 
ПОРЯДОК 

розгляду електронної петиції, адресованої Корюківській міській раді 
 

1. Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Корюківській міській раді (далі 
– Порядок) розроблено з метою забезпечення виконання Закону України «Про звернення 
громадян». 

2. Цей Порядок визначає процедуру розгляду електронної петиції до Корюківської 
міської ради. 

3.  Електронна петиція – особлива форма колективного звернення громадян до 
Корюківської міської ради (далі – Петиція), яка подається та розглядається відповідно до 
статті 231 Закону України «Про звернення громадян» та цього Порядку. 

4. Громадяни (мешканці міста) можуть звертатися з Петиціями до Корюківської 
міської ради з урахуванням її компетенції, визначеної Конституцією України, Законом 
України «Про органи місцевого самоврядування», іншими законами України. 

5. Громадяни (мешканці міста) можуть звертатися з Петиціями до Корюківської 
міської ради через веб-сайт Єдиної системи місцевих електронних петицій http://e-dem.in.ua 
(далі – Веб-сайт петицій), який забезпечує: 

можливість створення Петиції автором (ініціатором); 
безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, 

за допомогою якої здійснюється збір підписів; 
електронну реєстрацію громадян для створення та підписання Петиції; 
недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання Петиції, 

без участі громадянина; 
фіксацію дати і часу оприлюднення Петиції та підписання її громадянином. 
6. Автор (ініціатор) Петиції заповнює спеціальну форму, яка розміщена на Веб-сайті 

петицій. При заповнені форми зазначаються прізвище, ім’я, по батькові громадянина або 
назву громадського об’єднання (із зазначенням посадової особи), а також адресу електронної 
пошти. 

Неправдиві відомості, подані автором (ініціатором) Петиції, громадським 
об’єднанням, є підставою для відмови в її оприлюдненні або для виключення з режиму 
оприлюднення. 

7. В Петиції має бути викладено суть порушеного питання, пропозиція щодо його 
вирішення, а в заголовку Петиції зазначено її короткий зміст. 

Петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення 
територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання 
міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, 
посягання на права і свободи людини.  

8. Петиція оприлюднюються на Веб-сайті петицій протягом двох робочих днів з дня 
надсилання її автором (ініціатором) після перевірки Петиції виконавчим апаратом 
Корюківської міської ради (далі – уповноважений виконавчий орган) на відповідність 
вимогам, зазначеним у пунктах 4, 7 цього Порядку. 

Дата оприлюднення Петиції на Веб-сайті петицій є датою початку збору підписів на її 
підтримку. 

9. У разі невідповідності вимогам, зазначеним у пунктах 4, 7 цього Порядку, Петиція 
не оприлюднюється, або може бути виключена з режиму оприлюднення, про що не пізніше 
двох робочих днів з дня її надсилання повідомляється автора (ініціатора) петиції. 

Не оприлюднюється та не розглядається Петиція, яка містить нецензурну лексику та 
лайливі вислови, про що у дводенний строк від дня її надходження повідомляється автору 
(ініціатору) петиції. 

10. Громадянин, який бажає виразити свою позицію щодо Петиції, реєструється на 
Веб-сайті петицій та активує позначку «Підтримую» під обраною ним Петицією. 



11. Петиція до Корюківської міської ради розглядається відповідно до статті 231 
Закону України «Про звернення громадян» та цього Порядку, за умови збору на її підтримку 
протягом не більше як 60 днів з дня її оприлюднення не менш ніж 100 підписів громадян, які 
проживають на території, підпорядкованій Корюківській міській раді. 

12. Петиція, яка протягом установлено строку набрала необхідну кількість підписів на 
її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів 
надсилається уповноваженим (відповідно до розпорядження міського голови) працівником 
виконавчого апарату міської ради та її виконкому для розгляду міським головою чи особою, 
яка виконує його обов’язки, із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату 
направлення Петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали Петицію, строк збору 
підписів. 

13. Інформація про початок розгляду Петиції, яка в установлений строк набрала 
необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті  
Корюківської міської ради та Веб-сайті петицій не пізніш як через три робочі дні після 
отримання такої Петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського 
об’єднання, яке проводило збір підписів відповідно до вимог чинного законодавства, − не 
пізніше як через два робочі дні після отримання такої петиції виконавчим апаратом міської 
ради. 

14. Петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її 
підтримку, після завершення строку збору підписів не розглядається як Петиція, про що 
повідомляється автор (ініціатор) петиції з наданням роз’яснень щодо порядку вирішення 
порушеного питання відповідно до Закону України «Про звернення громадян». 

15. Розгляд Петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з 
дня оприлюднення інформації про початок її розгляду. 

16. Організацію розгляду електронних петицій, адресованих Корюківській міській 
раді, забезпечує виконавчий апарат міської ради. 

17. Міським головою чи особою, яка за відсутності міського голови виконує його 
обов’язки, не пізніше одного робочого дня визначається в резолюції до петиції виконавець 
або виконавці петиції із числа працівників виконавчого апарату відповідно до профільного 
спрямування. 

18. На запит виконавця петиції структурні підрозділи міської ради, виконавчі органи 
міської ради, підприємства, установи та організації, що належать до комунальної власності 
відповідної територіальної громади, подають йому пропозиції щодо підтримки або не 
підтримки Петиції та відповіді автору (ініціатору) Петиції із відповідними обґрунтуваннями. 

19. Протягом двох робочих днів профільний виконавчий орган міської ради 
опрацьовує та узагальнює отримані від інших виконавчих органів матеріали та передає до 
уповноваженого виконавчого органу для організації розгляду на засіданні виконавчому 
комітету міської ради або сесії міської ради, якщо вирішення питань піднятих у тексті 
Петиції вимагають скликання сесії міської ради. 

На засідання виконавчого комітету або сесію міської ради, де буде розглядатись 
Петиція, запрошується автор (ініціатор). За бажанням автора (ініціатора) Петиції він може 
зробити виступ щодо питань, піднятих у тексті Петиції. 

 20. Після розгляду Петиції на засідання виконавчого комітету міської ради або сесії 
міської ради у термін, що не перевищує десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації 
про початок її розгляду, на офіційному веб-сайті міської ради та Веб-сайті петицій 
оприлюднюється оголошення щодо підтримки або не підтримки Петиції. 

21. Відповідь на Петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її 
розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради, та Веб-сайті петицій, а 
також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) Петиції. 

У відповіді на Петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній 
питань із відповідним обґрунтуванням. 

22. Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку Петиції, та строки їх 
збору зберігається не менше трьох років з дня оприлюднення петиції. 

 
Секретар міської ради                                                             С.О.Олійник 



 
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківськийрайон 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(четвертасесіясьомогоскликання) 

 
31 березня2016 року 
м. Корюківка 
 
Про створення робочої групи 
з розробки Статуту територіальної  
громади міста Корюківка 
 

Враховуючи історичні, соціально - економічні та інші особливості  
здійснення місцевого самоврядування, необхідність унормування основ 
життєдіяльності територіальної громади  міста Корюківкавідповідно до статей 
10, 19 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
міська рада в и р і ш и л а : 

 
1.Створитиробочугрупу з розробки Статуту 

територіальноїгромадимістаКорюківкау складі: 
 

Матюха Ігор Валерійович - міський  голова; 
Олійник Світлана Олександрівна - секретар міської ради; 
Малиш Леонід Володимирович - перший заступник міського голови; 
Байдак Микола Богданович - заступник  голови постійної комісії 

міської ради з питань власності, 
бюджету, соціально-економічного 
та культурного розвитку міста; 

Рачек Анатолій Євгенійович - заступник голови постійної комісії 
міської ради з питань житлово-
комунального господарства, 
регулювання земельних відносин, 
будівництва та охорони 
навколишнього природного 
середовища; 

Милейко  Сергій Олександрович - голова постійної комісії з 



гуманітарних питань, законності, 
правопорядку, надзвичайних 
ситуацій, регуляторної політики, 
депутатської етики та регламенту; 

 
Кривда Тетяна  Федорівна 

- член виконкому міської ради, 
директор РКП «Рампа»; 

Шумський Віктор Леонтійович - член виконкому міської ради, 
завідувач інформаційно-аналітичним  
відділом Корюківської ЦРЛ; 

Халецький Володимир 
Володимирович  

- секретар  постійної комісії міської 
ради з питань житлово-комунального 
господарства,регулювання земельних 
відносин, будівництва та охорони 
навколишнього  природного 
середовища. 

  
 
 2. В термін до 01.11.2016  року робочій групі розробити проект Статуту 
територіальної громади містаКорюківка з залученням громадських організацій 
та інших зацікавленихосіб  та подати його на розгляд постійним комісіям 
міської ради. 
 
 3.Контроль за виконаннямцьогорішенняпокласти на постійнукомісію 
міської ради з питаньзаконності, правопорядку, надзвичайнихситуацій, 
регуляторноїполітики, депутатськоїетики та регламенту.  
 
Міський головаІ.В.Матюха 
 
 
 
 



  
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківськийрайон 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(четверта сесія сьомого скликання) 
 
31 березня  2016 року 
м. Корюківка 
 
Про створення, організаційне 
та матеріальне забезпечення  
органу реєстрації Корюківської 
територіальної громади 
 
 З метою наближення адміністративних послуг з реєстрації, зняття з 
реєстрації місця проживання до громадян та на виконання Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення 
повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання 
адміністративних послуг»,  розглянувши рішення  виконавчого комітету 
міської ради  від 24 березня 2016 року  № 106, керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування вУкраїні",  
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Створити в складі виконавчого апарату міської ради та її 
виконавчого комітету орган реєстрації територіальної громади, що здійснює 
реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання особи на території  
Корюківської міської ради. 
 
 2. Міському голові Матюсі І.В. покласти виконання  обов’язків із 
здійснення реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання особи, 
відповідальних за роботу з картотеками та їх зберігання на відповідних 
працівників виконавчого апарату міської ради та  її виконкому. 
 
 3. Виконавчому комітету  міської ради, виконавчому апарату міської 
ради та її виконкому забезпечити відповідно до вимог чинного законодавства 
вирішення питань по організаційному та матеріально-технічному 
забезпеченню органу реєстрації та приймання-передачі  картотек від  
територіального  підрозділу  Управління  ДМС в Чернігівській області. 



 4. 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                                                                      І.В.Матюха 
 

 
 



                                                   
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(четверта сесія сьомого скликання) 

 
31 березня 2016 року  
м. Корюківка 

 
Про затвердження переліку нерухомого 
майна міської комунальної власності 
 
 З метою збереження системного обліку і ведення єдиної бази даних 
об’єктів міської комунальної власності, розглянувши рішення виконавчого 
комітету міської ради від 24 березня 2016 року № 110, керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні",  
 

міська рада в и р і ш и л а : 
 
 1. Затвердити Перелік нерухомого майна міської комунальної власності 
(додається). 
 
 2. Рішення десятої сесії Корюківської міської ради шостого скликання від 
14 лютого 2012 року "Про затвердження переліку майна міської комунальної 
власності" зі змінами вважати таким, що втратило чинність. 

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



 
 З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

рішенням четвертої сесії
Корюківської міської ради

сьомого скликання від 31.03.2016 р.
 

 
ПЕРЕЛІК 

нерухомого майна міської комунальної власності 
 

№ 
з/п 

Назва установи, 
підприємства, 
організації, 
користувача 
майном 

Перелік 
інвентарних 
об’єктів 

нерухомого 
 майна 

Адреса Балансова 
вартість, 

грн. 

Залишкова 
вартість, 

грн. 

Рік 
введення 

в 
експлуат
ацію 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Міська рада Земельна 

ділянка  
0,4148 га 

вул. Бульварна, 6 119918  119918  

2 Міська рада Офісне 
приміщення 

вул. Бульварна, 6 1624225 1188004  

3 ПАТ 
"Слов’янські 
шпалери − 
КФТП" 

Котельня вул. Бульварна, 6б 409745,60  407013,96  

4 Міська рада Огорожа 
металева 

вул. Бульварна, 6 831 -  

5 Міська рада Пам’ятник 
жертвам 
фашизму 

вул. Шевченка 508594 -  

6 Міська рада Меморіал 
 в парку Пам’яті 

вул. Садова 
 – 1 шт.  

94116 23529  

7 Міська рада Пам’ятник та 
огорожа по вул. 
Вознесенській 

вул. Вознесенська  
– 1 шт. 

14852 -  

8 Міська рада Пам’ятник біля 
д/с № 1 

вул. Шевченка  
– 1 шт. 

3070 -  

9 Міська рада Мінікомплекс – 
гранітний 
пам’ятник 

в районі вул. 
Індустріальної 

14780 8128  

10 ФОП 
 Грось А.Ю. 

Малі 
архітектурні 
форми (будинки 
в парку) 

вул.Вокзальна 
 № 8 Б – 2 шт. 

4092 449  

11 ФОП  
Грось А.Ю. 

Малі 
архітектурні 
форми (башня і 
будинок) 

вул.Вокзальна  
№ 8 Б – 2 шт. 

2161 346  

12 ФОП  
Грось А.Ю. 

Танцювальний 
майданчик 

вул.Вокзальна  
№ 8 Б 

14265 2286  



13 ФОП 
 Грось А.Ю. 

Заасфальтовані 
площадки 

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

 
 

7117 
7303 

 
 

5930 
6087 

 

14 Міська рада Парки і сквери 
загального 
користування 

по м. Корюківка – 
13,4 га 
 

12709 12709  

15 Міська рада Зелені 
насадження 

по м. Корюківка 
 – 167,7 га 

35873 35873  

вул. Шевченко 20191 2028  
вул. Вокзальна 5455 1008  
вул. Передзаводська 1196 -  
вул. 
Червонохутірська 

3161 -  

вул. Нова 593 241  
вул. Слов’янська 1423 582  

16 Міська рада Тротуари 

вул. Бульварна 2285 949  
вул. Шевченко 
 – 1 шт.  

3330 -  

вул.Вокзальна 
 – 1шт. 

14163 -  

вул. Зарічна  
– 1 шт. 

3790 -  

вул. Нова – 1 шт. 44551 9705  

17 Міська рада Мости 

вул.Індустріальна 
 –1шт. 

10735 -  

18 Міська рада Паркові містки вул. Вокзальна, 8 
 − 2 шт. 

7582 4550  

вул.Бульварна 
 – 1 шт. 

7894 -  

вул.Шевченко 
 – 1 шт. 

2142 -  

19 Міська рада Водойми 

пр. Індустріальний 
 – 2 шт. 

33317 13327  

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

2 шт. 2609918 348027  

21 Міська рада ОС Бреч 1 шт. 119834 -  
22  Міська рада Верхня гребля 

(плотина) 
пров. Індустріальна 72102 -  

23 Міська рада Колодязі   Шахтні по місту 
 – 100 шт. 

1553 -  

24 Міська рада Площа Жертвам 
фашизму 

вул. Шевченка 246833 155504  

25 Міська рада Площа героїв 
України 

вул. Шевченка 9232 -  

26 Міська рада Площа 
Передзаводська 

вул.Передзаводська 13652 -  

27 Міська рада Кладовища (в вул. Г.Костюк, 16/1, 164943 58592  



5,1620 га 
вул. Г.Костюк  
(за маслозаводом), 
незавершене 
будівництво,  
8,9244 га 

1345590,67 1345590,67  

вул. Молодіжна, 30/1, 
0,7253 га 

   

вул. Нова, 17/1,  
1,2288 га 

   

т.ч. земельні 
ділянки та 
огорожі) 

вул. Шкільна, 9/1, 
0,3358 га 

   

вул. Передзаводська  
– 1800 м2 

14813 -  

вул. Шевченка  
– 16174 м2 

80334 -  

вул. Вокзальна 
 – 16200 м2 

61882 -  

вул. Слов’янська 
 – 1500 м2 

6088 -  

вул. Соборна  
– 13620 м2 

81205 -  

вул.Червонохутірська
– 14400 м2 

30730 -  

вул.Вознесенська 
 –2400 м2 

11115 -  

вул. Чернігівська 
 – 11550 м2 

55257 -  

вул.Франка - 15000 м2 49171 -  
вул.Бульварна-9600м2 47499 -  
вул. Нова – 4800 м2 77660 -  
вул.Зарічна -9800 м2 47220 11946  
вул. Дудка – 12000 м2 57838 18352  
вул. Українська  
- 130 м2 

19900 7960  

вул. Сагайдачного 
 – 2400 м2 

11564 4630  

пров. Г.Костюк-150м2 723 291  
вул.Чкалова – 3000 м2 14455 5778  
вул. Б.Хмельницького 
– 3000 м2 

14455 5778  

вул.ДовженкаО.  
– 2400 м2 

11564 4630  

вул.Ринкова – 4930 м2 23754 -  
пров. Вокзальний 
 – 1800 м2 

8673 3467  

вул. Бібліотечна – 
1920 м2 

9251 3694  

пров. Бібліотечний 
 – 1200 м2 

5782 2315  

28 Міська рада Дороги 
асфальтобетонні 

вул.Калинова  10118 4048  



- 2100 м2 

вул. Зелена – 290 м2 1397 559  
вул.Мічуріна - 6000м2 28910 11567  
вул.Індустріальна 
 – 3900 м2 

18791 7511  

пров.Індустріальний 
 – 4800 м2 

23128 8963  

вул. Братчикова  
– 3000 м2 

14455 5778  

пров. Шевченко 
 – 1800 м2 

8673 3467  

вул.Стржалковського 
– 3300 м2 

15900 6359  

пров. Бульварний  
– 1800 м2 

8673 3467  

пров. Зарічний 
 – 1200 м2 

5782 2315  

вул. Молодіжна 
 – 6000 м2 

28910 11571  

вул. Патріотів  
– 3600 м2 

17346 6941  

вул. 8-го березня – 
30900 м2 

148886 59493  

вул. Кошового-3000м2 14455 5778  
І пров. Садовий 
 – 1800 м2 

8673 3467  

вул. Садова – 4200 м2 20237 8093  
29 Міська рада Ґрунтові дороги по місту 275300 м2 00   
30 Міська рада Вуличне 

освітлення 
по м. Корюківка 
 –88,377км 

37085 14017  

31 ПП  
«Торг СВ» 

Лінія 
електрозабезпеч
ення щоденного 
ринку 

вул. Передзаводська 11721 -  

32 ПП  
«Торг СВ» 

Огорожа 
території 
міського 
щоденного 
ринку 

вул. Вокзальна, 5а 5098 928  

33 ПП  
«Торг СВ» 

Асфальтове 
покриття ринку 

вул. Вокзальна, 5а 15549 9459  

34 Міська рада Пірс для забору 
води /р-н к-пу 
ім. Горького 

вул. Зарічна 15312 11001  

35 Міська рада Незавершене 
будівництво 
каналізаційно-
насосної станції 
та земельна 
ділянка 

вул. Вокзальна, 8 
 − 1 шт. 

1582818 1582818  

36 Міська рада Одноквартирний вул. Дудка, 131 15875 10635  



житловий 
будинок 

37 Міська рада Комплект 
дорожнього 
туалету 

вул. Вокзальна, 8 16216 14731  

38 КП 
"Корюківкаводо
канал" 

Цілісний 
майновий 
комплекс, 
системи мереж 
водопостачання 
та 
водовідведення 

пров. Вокзальний, 9 6059723,55   

39 Корюківська 
ЖЕК 

Цілісний 
майновий 
комплекс, 
адміністративні 
та виробничі 
приміщення, 
полігон твердих 
побутових 
відходів 

пров. Індустріальний, 
12, 
вул. Шевченка, 87, 
вул. Г.Костюк, 16 
вул. Паркова, 31 

1388472   
 

40 ДНЗ № 1 
"Дельфін" 

Цілісний 
майновий 
комплекс 

вул. Шевченка, 98а 2041403   

41 ДНЗ № 4 
"Веселка" 

Цілісний 
майновий 
комплекс 

пров. Бульварний, 8а 1067643   

42 Міська рада Приміщення 
котельні з 
димовою трубою

вул. Г.Костюк, 22 33823 1191  

43 Міська рада Котельня з 
обладнанням, 
цілісний 
майновий 
комплекс, 
приміщення та 
обладнання 
котелень, 
теплопункти та 
обладнання, 
теплові мережі 

вул. Бульварна. 25 54509 19946  

44 ПАТ 
"Облтеплокому
ненерго" 

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

вул. Шевченка, 68, 
вул. Шевченка, 80,  
вул. Шевченка, 99 

6043036   

45 Центр 
поштового 

Колишня 
адмінбудівля 

вул. Дудка, 64 119189,83 -  



зв’язку № 4, 
Релігійна 
громада УПЦ 
Свято – Іоанно 
Богословської 
Парафії,  
ФОП 
Макаренко О.О. 

МПДМК та 
водонапірна 
вежа 

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

вул. Шевченка 126000 98475  

47 Міська рада Водовідвідна 
споруда 

вул. Нова 63746 58699  

48 Міська рада Гараж міської 
ради 

вул. Бульварна, 6 189652 166896  

49 Міська рада Дамба вул. Бульварна 14847 12572  
50 Міська рада Труби ПП 29 шт.  31446 27516  
51 Міська рада Т/траса  по місту, 489 ра 23417 4334  
52 Міська рада Т/траса по місту, 525 ра 36183 2049  
53 Міська рада Автобусна 

зупинка 
вул. Шевченка 
(Олімп) − 1шт. 

25000 18750  

54 Міська рада Автобусна 
зупинка 

вул. Шевченка − 1 шт. 20220   

55 Міська рада Автобусна 
зупинка 

с. Трудовик −1 шт. 10680   

56 Міська рада Дитяча карусель вул. Бульварна 30410 2  
57 Міська рада Дитячий ігровий 

майданчик 
вул. Бульварна 40236 27734  

 
 
Секретар міської ради                                                               С.О.Олійник 
 



                                                                                                                                          
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(четверта сесія сьомого скликання) 
 
31 березня 2016 року  
м. Корюківка 
 
Про передачу майна  
міської комунальної власності  
 
 Розглянувши клопотання  Будянської сільської ради, Корюківської  
районної  ради ветеранів  щодо безкоштовної  передачі  оргтехніки  для 
подальшого  використання в роботі  та рішення  виконавчого комітету міської 
ради  від 24 березня 2016 року № 113, враховуючи  рекомендації постійної 
комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного 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. Передати безкоштовно з міської комунальної власності в сільську  
комунальну власність  Будянської сільської ради два  системні блоки:  
-  Celeron 3/06 GHz/DDRII, інвентарний № 10420144; 
-  AMD Athlon 64x2 4000+/1GB DDR 667, інвентарний   № 10420149.  
 
 2. Передати безкоштовно з міської комунальної власності до 
Корюківської  районної ради ветеранів монітор LG FLATRON т 71ОН  та 
системний блок, інвентарний   № 10420143. 
 
 3. Пункт 1  цього рішення  набуває чинності після прийняття  
відповідного рішення  Будянською  сільською радою про прийняття майна. 
 
 4. Фінансово-господарському відділу міської ради (Кіктєва І.Л.) здійснити  
передачу  майна  у відповідності  до вимог  чинного законодавства.  
 
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 
культурного розвитку міста. 
 
Міський голова                                                                      І.В.Матюха 



 
У К Р А Ї Н А                            

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківськийрайон 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(четверта сесія сьомого скликання) 
 
31 березня 2016 року 
м. Корюківка 
 
Про прийняття в міську  
комунальну власність Комплектної  
трансформаторної підстанції 
по вул.Костюк Г.,16, м.Корюківка 
 
 Розглянувши інформацію публічного акціонерного товариства 
«Чернігівобленерго» ВП Корюківський район електричних мереж, 
Корюківської районної ради, регіонального відділення Фонду Державного  
майна України по Чернігівській області щодо перебування на балансі та у 
власності комплектної трансформаторної підстанції  (КТП-393-160 КВА), що  
знаходиться  за адресою: м.Корюківка, вул.Костюк Г.,16, та враховуючи, що  
вищезазначена  КТП -393-160 КВА  помилково не увійшла до складу майна, яке 
передавалось із  спільної власності територіальних громад міста, селища та сіл 
Корюківського району та перебуває у складі  цілісного  майнового комплексу 
(колишнього Корюківськогорайсількомунгоспу) до міської комунальної 
власності відповідно до  рішення  двадцятої сесії Корюківської міської ради   
шостого скликання  від 15 жовтня 2013 року «Про  прийняття  в міську 
комунальну власність об’єктів  та передачу їх в господарське відання  
Корюківської ЖЕК», розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради 
від 24 березня 2016 року № 111,керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", 

 
міська рада в и р і ш и л а :  

 
 1. Прийняти в міську комунальну власністькомплектну трансформаторну 
підстанцію (КТП) -393-160-КВА за адресою м.Корюківка вул. Костюк Г.,16. 
 
 2.Виконавчому апарату міської ради та її виконкому:  
 2.1.Здійснити експертну оцінку вищезазначеного майна та прийняти на 
баланс Корюківської міської ради. 



 
 2.2.Після здійснення заходів передбачених пунктами  1 та 2.1  цього 
рішення передати КТП-393-160 КВА по вул.Костюк Г.,16 м. Корюківка в 
господарське відання  та на баланс Корюківської  ЖЕК  Корюківської міської 
ради відповідно до вимог чинного законодавства. 
 
 3.Корюківській ЖЕК Корюківської міської ради включити вищезазначене 
майно до статутного фонду підприємства та  внести відповідні зміни до Статуту 
підприємства відповідно до вимог чинного законодавства. 
 
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської радиз питань житлово-комунального господарства, регулювання 
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
Міський голова                                                    І.В. Матюха 
 
 



                                                                                                                                          
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(четверта сесія сьомого скликання) 
 
31 березня 2016 року  
м. Корюківка 
 
Про внесення змін до рішення  
другої сесії Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 11.12.2015 р. 
"Про план діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2016 рік" 
 
 Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з гуманітарних 
питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної 
політики, депутатської етики та  регламенту, 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. Внести зміни до рішення другої сесії Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 11.12.2015 р. "Про план діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2016 рік", а саме доповнити план діяльності міської ради 
та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік 
пунктами 3 та 4 наступного змісту: 
 

 
№ 
з/п 

 
Вид проекту 

 
Назва проекту 

 

 
Мета прийняття 

 

 
Термін 

підготовки 

 
Розробник 
проекту 

3 Рішення 
Корюківської 
міської ради 

Про затвердження 
Положення про порядок 
відведення земельних 
ділянок у власність на 
території Корюківської 
міської ради. 

Забезпечення 
прав та законних 
інтересів 
фізичних та 
юридичних осіб 
у сфері 
користування 
земельними 

Квітень − 
травень 

Виконавчий 
апарат міської 
ради 



ділянками 
4 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" 

Упорядкування 
правил 
розміщення 
об’єктів 
зовнішньої 
реклами на 
території міста 

Квітень − 
травень 

Виконавчий 
апарат міської 
ради 

 
 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                                                                      І.В.Матюха 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківськийрайон 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(четверта  сесія сьомого скликання) 
 
31 березня  2016 року 
м. Корюківка 
 
Про затвердження  граничних сум   
витрат на придбання легкових автомобілів, 
меблів, іншого обладнання та устаткування, 
мобільнихтелефонів, комп’ютерів 
установами  та організаціями,які  
утримуються за рахунок бюджету  
Корюківської міської ради 
 

На виконання  постанови Кабінету Міністрів України від  4 квітня           
2001 року № 332 (зі змінами) «Про граничні суми витрат на придбання 
автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних 
телефонів, комп’ютерів державними органами, а  також установами  та 
організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету», 
розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради  від 24 березня 2016 
року № 107, враховуючи  рекомендації постійної комісії з питань власності, 
бюджету, соціально-економічного та культурного  розвитку  міста, 
керуючись ст.ст.26,60 Закону України «Про місцеве  самоврядування в 
Україні», 

 
міська рада в и р і ш и л а : 

 
1. Затвердити граничні суми витрат на придбання  легкових 

автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, 
придбання  і утримання мобільних телефонів установами  та організаціями, 
які утримуються  за рахунок міського  бюджету (додається). 

 
2. Керівникам  підприємств Корюківської міської ради забезпечити  

дотримання граничних сум  витрат, передбачених цим рішенням. 
 



 3.Установити, що бюджетні установи, які утримуються за рахунок 
коштів міського бюджету, здійснюють витрати на придбання легкових 
автомобілів, придбання і утримання мобільних телефонів за наявності 
бюджетних  асигнувань на зазначені цілі у кошторисах  та відсутності 
простроченої  кредиторської заборгованості на останню звітну дату як за  
загальним,  так і за спеціальним  фондами міського бюджету.  

 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного  
розвитку  міста. 

 

Міський голова                                                                      І.В.Матюха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
      рішенням  четвертої  сесії  

Корюківської міської ради 
сьомого скликання  

         від 31 березня 2016 р. 
 
 

ГРАНИЧНІ СУМИ ВИТРАТ  
на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та 
устаткування, комп'ютерів, придбання і утримання мобільних 
телефонів установами та організаціями, які утримуються за 

рахунок бюджету  Корюківської міської ради  
 

 Сума, гривень 
за одиницю 

Легковіавтомобілі:  
для керівниківіншихорганіввиконавчоївлади, 
бюджетнихустанов і організацій 

 
390000 

Мобільний телефон:  
придбання 1200 
утримання (на місяць) 1500 
Персональнийкомп'ютер (системний блок, монітор, 
клавіатура, маніпулятор "миша"), ноутбук 

 
17000 

Комплект меблів для:  
службовогокабінетукерівникаіншогомісцевого органу 
виконавчоївлади, бюджетної установи та організації 

 
13500 

Меблі для обладнанняробочихмісцьпрацівників:  
стілписьмовий 3000 
кріслоофісне 2800 
стілець 980 
шафа для одягу 3500 
шафа для паперів 3200 
сейф 3000 
стіл для комп’ютера 3000 
Теле- і радіоапаратура, відеотехніка для службовихкабінетів 12000 

 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(четверта сесія сьомого скликання) 
 
31 березня 2016 року  
м. Корюківка 
 
Про внесення змін до рішення 
третьої сесії Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 29.01.2016 р. 
"Про іншу субвенцію районному бюджету" 
 
 Розглянувши спільне звернення Корюківської районної державної 
адміністрації та Корюківської районної ради щодо необхідності внесення змін 
до рішення третьої сесії міської ради сьомого скликання від 29.01.2016 р. "Про 
іншу субвенцію" з метою уточнення назв об’єктів Корюківської ЦРЛ, на які   
були виділені та передані кошти для виготовлення проектно-кошторисної 
документації з міського до районного бюджету, враховуючи рекомендації 
постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціально-
економічного 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 третьої сесії Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 29.01.2016 р. "Про іншу субвенцію районному 
бюджету", а саме п. 1 даного рішення викласти в такій редакції: 
 "1. Передати з міського бюджету до районного бюджету кошти "Іншої 
субвенції" в сумі 332 000,00 (триста тридцять дві тисячі) гривень на 
коригування і співфінансування та виготовлення проектно-кошторисної 
документації, а саме: 
- для реконструкції приміщення поліклінічного відділення Корюківської 
центральної лікарні по вул. Шевченка, 101, м. Корюківка − 218 000,00 (двісті 
вісімнадцять тисяч) гривень (виготовлення ПКД); 
- для реконструкції покрівлі дитячого відділення Корюківської центральної 
районної лікарні  по вул. Шевченка, 101, м. Корюківка − 34 000,00 (тридцять 
чотири тисячі) гривень (виготовлення ПКД); 



- для реконструкції приміщення дитячого відділення Корюківської центральної 
районної лікарні з застосуванням енергозберігаючих технологій по        
вул. Шевченка, 101, м. Корюківка − 40 000,00 (сорок тисяч) гривень 
(виготовлення ПКД); 
- для реконструкції приміщення інфекційного відділення Корюківської 
центральної районної лікарні з застосуванням енергозберігаючих технологій по 
вул. Шевченка, 101, м. Корюківка − 40 000,00 (сорок тисяч) гривень 
(виготовлення ПКД)". 
 
 2. Корюківському міському голові Матюсі І.В. укласти з Корюківською 
районною радою додаткову угоду до договору № 5 про міжбюджетні 
трансферти від 19.02.2016 р. на підставі п. 1 цього 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                                                                      І.В.Матюха 
 
 

 
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(четверта сесія сьомого скликання) 
 
31 березня  2016 року  
м. Корюківка 
 
Про передачу майна 
в господарське відання 
та до статутного фонду 
Корюківської  ЖЕК 
 
 В зв’язку із завершенням будівництва та на підставі Декларації про 
готовність до експлуатації об’єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності 
"Будівництво кладовища в м. Корюківка, Чернігівської обл., (виділення 
чотирьох черг. Перша черга будівництва" за адресою: вул. Костюк Г.,26,         
м. Корюківка, розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від         
24 березня 2016 року № 112, враховуючи рекомендації постійної комісії міської 
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного  
розвитку  міста, керуючись ст. 26, 60 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні",  
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Прийняти в міську комунальну власність та включити до Переліку 
нерухомого майна міської комунальної власності об’єкт нерухомості 
закінчений будівництвом, а саме: "Будівництво кладовища в м. Корюківка, 
Чернігівської обл., (виділення чотирьох черг). Перша черга будівництва" за 
адресою: вул. Костюк Г.,26, м. Корюківка, загальною вартістю основних 
фондів, які прийняті в експлуатацію 1304,537  тис. грн. 
 
 2. Передати  зазначений в п. 1 цього рішення об’єкт в господарське 
відання та до статутного фонду  Корюківської житлово-експлуатаційної контори  
Корюківської міської  ради. 
 



 3. Корюківській ЖЕК Корюківської міської ради (Полях М.Ф.) відповідно 
до цього рішення внести зміни до Статуту підприємства та здійснити державну 
реєстрацію. 
 
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 
культурного  розвитку  міста. 
 
Міський голова                                                                      І.В.Матюха 
 
 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(четверта сесія сьомого скликання) 
 
31 березня 2016 року 
м. Корюківка 
 
ПроПрограму модернізації  
систем цілісного майнового   
комплексу  по теплопостачанню  
м.Корюківка 
 
 Враховуючи  необхідність модернізації систем цілісного майнового 
комплексу по теплопостачанню м.Корюківка, розглянувши рішення  
виконавчого комітету міської ради від 24 березня 2016 року №98 «Про 
Програму модернізації систем цілісного майнового комплексу по 
теплопостачанню м.Корюківка», рекомендації  постійної комісії міської ради з 
питань житлово-комунального 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 Програму модернізації систем цілісного майнового  
комплексу по теплопостачанню м.Корюківка на 2016 рік (додається). 
 
 2.Затвердити Положення про  порядок  надання  матеріальної допомоги 
власникам  та наймачам квартир, які будуть відключені від централізованого 
опалення в зв’язку з  модернізацією систем  по  теплопостачанню. 
 
 3.Виконавчому комітету  міської ради та  виконавчому апарату міської 
ради та її виконкому здійснити заходи з  організації та порядку відключення 
житлових будинків від  систем централізованого опалення. 
 Визначити та затвердити список власників та наймачів квартир, яким 
буде надана матеріальна допомога при відключенні помешкань від  систем 
централізованого  опалення. 
 



 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської радиз питань житлово-комунального господарства, регулювання 
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
Міський голова                                                    І.В.Матюха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
рішенням четвертої сесії

Корюківської міської ради
сьомого скликання від 31.03.2016 р.

 
ПРОГРАМА 

модернізації систем цілісного майнового  комплексу по теплопостачанню 
м. Корюківка на 2016 рік 

 
1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 Регулярне підвищення ціни на природній газ та підвищення заробітних 
плат, значна зношеність систем по теплопостачанню і необхідність проведення 
капітальних ремонтів, використання застарілого, енергозатратного обладнання 
при виробництві тепла та підігріву води, ці та інші чинники мають 
визначальний вплив на постійне підвищення тарифів з виробництва та 
постачання теплової енергії та гарячої води до житлових будинків і квартир, 
підприємств та організацій міста Корюківки. 
 З метою відносної стабілізації тарифів та з метою зменшення затрат на 
виробництво теплової енергії та підігрів води Корюківській міській раді, як 
власнику цілісного майнового комплексу систем по теплопостачанню, 
виконавчому комітету міської ради в поточному році необхідно здійснити 
заходи по модернізації котелень, приведенню систем по теплопостачанню до 
інженерно-обґрунтованих норм, а саме: 
- з метою своєчасного проведення робіт по переведенню квартир на 
індивідуальне опалення надати з міського бюджету власникам та користувачам 
квартир матеріальну допомогу в межах коштів, передбачених міським 
бюджетом на ці цілі та на підставі Положення про порядок надання 
матеріальної допомоги при проведенні модернізації систем теплопостачання по 
вул. Червонохутірській м. Корюківки. 
  

2.Мета Програми 
 Головна мета Програми: модернізація існуючих систем централізованого 
опалення, приведення її до інженерно-обґрунтованих норм, зменшення витрат 
на  виробництво теплової енергії, стабілізація тарифів на тепло для громадян, 
надання можливості відключення приміщень від систем централізованого 
опалення. 
 Основною метою Програми є своєчасне проведення робіт по 
переведенню квартир громадян на автономне опалення у зв’язку із 
відокремленням житлових будинків одноповерхової забудови від мереж 
централізованого опалення по вул. Червонохутірській м. Корюківки. 
 

3. Основні завдання Програми: 
 - модернізація цілісного комплексу з теплопостачання шляхом 
відокремлення частини теплопроводів від систем, заміна зношених на нові по 
вулицях Бульварній, Червонохутірській, провулку Зарічному м. Корюківки; 



 - зменшення витрат теплоопалювального підприємства на виробництво 
теплової енергії та стабілізація тарифів для громадян; 
 - відокремлення частини тепломереж по вулиці Червонохутірській від 
систем централізованого опалення, заміна на нові по частинах вулицях 
Бульварній, Червонохутірській, провулку Зарічному відповідно до проектно-
кошторисної документації; 
 - надання матеріальної допомоги жителям вул. Червонохутірській, 
будинки яких будуть відключатись від мереж централізованого опалення, та 
своєчасне переведення квартир в будинках на автономне опалення. 
 

4. Ресурсне забезпечення Програми 
 Сума коштів на виконання Програми складає 90 тис. грн., які будуть 
розподілені та надаватись в рівних частинах на підставі Положення про 
порядок надання матеріальної допомоги власникам та наймачам квартир, які 
відключені від централізованого опалення в зв’язку з відокремленням частини 
тепломереж по вул. Червонохутірській м. Корюківки. 
 

5. Очікувані результати 
 Виконання Програми надасть можливість: 
 - модернізувати системи цілісного майнового комплексу по 
теплопостачанню м. Корюківки; 
 - оперативно та вчасно відключити квартири від централізованого 
теплопостачання та забезпечити їх автономним опаленням; 
 - зняття соціальної напруги у зв’язку із незадовільним тепловим режимом 
в квартирах будинків, які розташовані по вулицях, де будуть проводитись 
роботи із модернізації. 
 
Секретар міської ради                                       С.О.Олійник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
рішенням четвертої сесії

Корюківської міської ради
сьомого скликання від 31.03.2016 р.

 
 

ПОЛОЖЕННЯ  
про порядок надання матеріальної допомоги власникам та наймачам 
квартир, які відключені від централізованого опалення в зв’язку з 

модернізацією систем по теплопостачанню 
 
 1. З метою забезпечення оперативного та вчасного відключення квартир 
від централізованого опалення в будинках по вул. Червонохутірській м. 
Корюківки, які будуть відключатись від мереж в зв’язку із модернізацією 
систем централізованого теплопостачання, власникам та наймачам квартир 
(згідно затвердженого списку) надається з міського бюджету матеріальна 
допомога в сумі,   визначеній  виконавчим комітетом міської ради  на кожну 
квартиру. 
 2. Положення розроблено з метою забезпечення прозорості при наданні 
допомоги, запобігання непорозумінь при переході на автономне опалення  та 
вчасного завершення робіт до початку опалювального періоду, щоб жодна 
квартира не залишилась без опалення на початок опалювального сезону 2016 
року  
 3. Виплата коштів здійснюється з міського бюджету згідно затвердженого 
списку в безготівковому вигляді шляхом перерахування на особові рахунки в 
будь – якому з банків м. Корюківка. 
 4.Один з власників або наймачів квартири звертається із відповідною 
письмовою заявою до Корюківської міської ради (зразок додається). 
Підставами для звернення є наявність копії паспорта (з обов’язковою 
пропискою), домова книга, ідентифікаційний код та копія розрахункового 
рахунку з реквізитами банку. Відсутність хоч одного документа є підставою 
для відмови у виплаті. 
 5. При подачі вище зазначених документів власником підписується 
зобов’язання завершити роботи по переобладнанню квартири на автономне 
опалення в термін до 15.09.09. ( чи зазначається, що вже роботи завершені )  
 6. Кошти громадянам виплачуються в термін до 15.08.2016 р.  
 
 
Секретар міської ради                                                         С.О.Олійник 
 
 
 
 
 
 



 

Зразок 
                                                                                 Корюківському 
                                                                                 міському голові 
                                                                                 Матюсі І.В.  
                                                                                 Гр.____________ 
                                                                                   ______________ 
                                                                                   ______________ 
 
 
 

ЗАЯВА  
 Прошу надати матеріальну допомогу на переобладнання квартири № ___         
по вулиці Червонохутірській м. Корюківка на автономне опалення в сумі 
______ грн. 
 
Додаток: на ________аркушах  
 
 
 
Дата                                                                                    ( підпис ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Зразок 
                                                                                 Корюківському 
                                                                                 міському голові 
                                                                                 Матюсі І.В.  
                                                                                 Гр.____________ 
                                                                                   ______________ 
                                                                                   ______________ 
 
 
 

Зобов’язання 
 Я, __________________зобов’язуюсь в термін до 15.09.2016. завершити 
роботи  
( прізвище, ім’я, по батькові ) 

( роботи завершені ) по переобладнанню  
квартири №___ по вулиці Червонохутірській м. Корюківка на автономне 
опалення  
Претензій до Корюківської міської ради не маю. 
Написано власноручно. 
 
 
__________________                                                              ( підпис )  
( число, місяць, рік ) 

 



                                                                                                                                                             
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(четверта сесія сьомого скликання) 
 
31 березня 2016 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження проекту  
землеустрою  щодо відведення  
земельної ділянки право оренди  
якої пропонується для продажу  
на конкурентних засадах 
(земельних тогах) 
  

 Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
право оренди якої пропонується для продажу на конкурентних засадах 
(земельних тогах) по вул. Садова, 2а/1, м. Корюківка, враховуючи рекомендації 
постійної комісії міської ради з питань  житлово-комунального господарства, 
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища та керуючись ст. 134, 135 Земельного Кодексу України, 
ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
  

міська рада в и р і ш и л а :  
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення, вільної від забудови, право оренди якої 
пропонується для продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код 
КВЦПЗ 11.02.) за рахунок земель не наданих у власність або користування в 
межах населених пунктів Корюківської міської ради за адресою: вул. Садова, 
2а/1, м. Корюківка, площею орієнтовно 0,1250 га. 

 
1.1. Передати Корюківській міській раді (юридична адреса:         

вул. Бульварна, 6, м. Корюківка, код ЄДРПОУ 04061760) у комунальну 
власність земельну ділянку площею 0,1250 га, по вул. Садова, 2а/1,         
м. Корюківка, право оренди якої пропонується для продажу на конкурентних 



засадах (земельних торгах) для розміщення та експлуатації основних, підсобних 
і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості (код КВЦПЗ 11.02.) за рахунок земель не наданих у 
власність або користування в межах населених пунктів Корюківської міської 
ради, кадастровий номер 7422410100:01:002:1561, цільове призначення - для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, 
категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення. 

 
1.2. Виконавчому апарату міської ради здійснити державну реєстрацію 

земельної ділянки. 
 
1.3. Встановити стартовий розмір річної орендної плати у розмірі –         

5 (п’ять) % (відсотків) від нормативної грошової оцінки землі м. Корюківка, яка 
станом на 01.01.2016 р. становить 139 грн. 88 коп. за 1 м 2 - 8742 (вісім тисяч 
сімсот сорок дві) грн. 50 коп. Розмір орендної плати може переглядатися кожні 
наступні 3 (три) роки. 

1.3.1. Крок торгів (0,499 % (відсоток) від стартового розміру річної 
орендної плати) – 43 (сорок три) грн. 63 коп. 

1.3.2. Гарантійний внесок (5 (п’ять) % (відсотків) від стартового розміру 
річної орендної плати) –  437 (чотириста тридцять сім) грн. 13 коп. 

 
1.4. Встановити строк оренди земельної ділянки – 49 (сорок дев'ять) 

років. 
 

  1.5. Використання земельної ділянки здійснювати за призначенням, 
визначеним міською радою на підставі документації із землеустрою у 
встановленому законодавством порядку. 
                                                                  

1.6. Уповноважити міського голову Матюху І.В. здійснити укладення    
договору оренди земельної ділянки, вказаної в п. 1-1.5. даного 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                                                                                     І.В.Матюха 
 



                                                                                                          
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(четверта сесія сьомого скликання) 

 
31 березня  2016  року 
м. Корюківка 
 
Про визначення земельної ділянки,  
право оренди якої пропонується для 
продажу окремим лотом на конкурентних  
засадах (земельних торгах) 
 
 Розглянувши клопотання ПАТ "Слов’янські шпалери − КФТП" щодо 
відведення земельної ділянки в оренду на конкурентних засадах (земельних 
торгах), враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань  
житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись 
ст. 12, 79-1, 134-139 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а :     
 

 1. Визначити та затвердити земельну ділянку несільськогосподарського 
призначення, вільну від забудови, право оренди якої пропонується для 
продажу окремим лотом на конкурентних засадах (земельних торгах) для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 
(цільовий класифікатор земельних ділянок 11.02) за адресою: вул. Соборна, 
241-а (раніше вул. Кірова), м. Корюківка площею орієнтовно 7,5000 га. 
 1.1. Дати дозвіл Корюківській міській раді на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, несільськогосподарського 
призначення, вільної від забудови, право оренди якої пропонується для 
продажу окремим лотом на конкурентних засадах (земельних торгах) для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 



(цільовий класифікатор земельних ділянок 11.02) за адресою: вул. Соборна, 
241-а (раніше вул. Кірова), м. Корюківка площею орієнтовно 7,5000 га. 
 1.2. Виконавчому апарату міської ради забезпечити виконання заходів 
щодо укладення договору на виконання робіт по виготовленню та 
погодженню в установленому законодавством порядку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки, право оренди якої пропонується для 
продажу на земельних торгах з переможцем конкурсу з відбору виконавця 
послуг з виконання робіт із землеустрою. 
 
 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                                                                                І.В.Матюха    



                                                                                                                                      
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(четверта сесія сьомого скликання) 

 
31 березня  2016  року 
м. Корюківка 
 
Про надання дозволу на  
виготовлення проектів землеустрою 
під об’єктами інфраструктури 
 
 Розглянувши клопотання ПАТ "Слов’янські шпалери − КФТП" та        
ПАТ "Укртелеком" щодо відведення земельних ділянок в оренду під 
об’єктами інфраструктури, враховуючи висновки постійної комісії міської 
ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних 
відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
керуючись ст. 12, абз. 13 ст. 134 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а :     
 

 1.  Дати дозвіл ПАТ "Слов’янські шпалери − КФТП" (юридична адреса: 
вул. Передзаводська, 4, м. Корюківка, код ЄДРПОУ 00278876) на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для надання її в 
оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (цільовий 
класифікатор земельних ділянок 14.02.) площею орієнтовно 0,0200 га по          
вул. Соборна, 190-а (раніше вул. Кірова), м. Корюківка. 

 
2. Дати дозвіл ПАТ «Укртелеком» (юридична адреса: бульвар 

Т.Шевченка, 18, м. Київ, код ЄДРПОУ 21560766) на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для надання її в оренду для  

розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій (цільовий 
класифікатор земельних ділянок 13.01.) площею орієнтовно 0,0004 га по          
вул. 8-го Березня, 35-а, м. Корюківка. 

 



 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                                                                       І.В.Матюха 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(четверта сесія сьомого скликання) 

 
31 березня  2016 року 
м. Корюківка 
 
Про відміну деяких  
рішень міської ради 
 
 Розглянувши заяви громадян та юридичних осіб, 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 двадцять шостої сесії Корюківської міської ради 

п’ятого скликання від 10.11.2009 р. «Про дозвіл на виготовлення технічної 
документації із землеустрою по безоплатному оформленню та видачі 
державних актів на право власності на земельні ділянки» в частині надання 
дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою по 
безоплатному оформленню та видачі державних актів на право власності на 
земельні ділянки громадянам: 
- для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд: Савченку Володимиру Степановичу - розміром 0,06 га по             
вул. Братчикова, 26, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:            
вул. Братчикова, 26, м. Корюківка, в зв’язку з поданою заявою.  
 

2. Відмінити п. 7 рішення двадцять другої сесії Корюківської міської 
ради п’ятого скликання від 24.02.2009 р. «Про дозвіл на виготовлення 
проектно – технічної документації на земельні ділянки» в частині надання 
дозволу Корюківському районному відділу внутрішніх справ України в 
Чернігівській області на виготовлення технічної документації для 



встановлення фактичного розміру земельної ділянки, яка розташована за 
адресою: вул. Миру, 7, м. Корюківка з наступним наданням її в оренду для 
добудови житлового будинку. 

 
3. Відмінити рішення двадцять сьомої сесії Корюківської міської ради 

п’ятого скликання від 11.12.2009 р. «Про дозвіл на виготовлення технічної 
документації із землеустрою по безоплатному оформленню та видачі 
державних актів на право власності на земельні ділянки» в частині надання 
дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою по 
безоплатному оформленню та видачі державних актів на право власності на 
земельні ділянки Тихоновському Сергію Васильовичу. 
 
 4. 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                                                                                  І.В.Матюха 
 



                                                                                                                   
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 (четверта сесія сьомого скликання) 

 
31 березня 2016 року       
м. Корюківка 
 

Про внесення змін до рішень 
Корюківської міської ради 
 

 Розглянувши заяву гр. Батюка В.О. 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. 4 та п. 4.1. рішення тридцять першої сесії 
Корюківської міської ради п’ятого скликання від 17.09.2010 року "Про 
приватизацію земельних ділянок" в частині адреси земельної ділянки, 
виклавши її в новій редакції, а саме:  
 1) земельна ділянка за адресою: пров. Л.Українки 1-й, 10А/1, м. Корюківка; 
 2) присвоїти об’єкту нерухомості (земельній ділянці та житловому 
будинку, що на ній розташований) поштову адресу: пров. Л.Українки 1-й, 10А/1, 
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                                                                                    І.В.Матюха 



  
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(четверта сесія сьомого скликання) 
 
31 березня 2016 року  
м. Корюківка 
 
Про розірвання 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 Плющ Ларисою Петрівною договір оренди земельної 
ділянки від 26.09.2010 р., яка розташована за адресою: вул. Шевченка, 266,         
м. Корюківка,  площею 0,1000 га, 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 Ковалем Михайлом Іллічем договір оренди земельної 
ділянки від 29.12.2014 р., яка розташована за адресою: вул. Трудова, 16,         
с. Трудовик,  площею 0,2500 га, 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. 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                                                                              І.В.Матюха 
 
 



                                                                                                                                     
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(четверта сесія сьомого скликання) 
 
31 березня 2016 року       
м. Корюківка 
 
Про затвердження  акту  
обстеження земельної ділянки 
 
 Розглянувши акт обстеження земельної ділянки комісії 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. 107, 158-
161 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а : 
 
 1. Затвердити акт обстеження земельної ділянки від 17.02.2016 р., яка 
передається безоплатно у власність Булавко Ніні Анатоліївні для будівництва 
і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) площею орієнтовно 0,0809 га по вул. Шевченка, 126,          
м. Корюківка /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                                                                                  І.В. Матюха 



                                                                                                                                   
                                                                  У К Р А Ї Н А                               
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(четверта сесія сьомого скликання) 

 
31 березня  2016 року  
м. Корюківка 
 
Про поділ  
земельної ділянки  
 
 Розглянувши заяву ФОП Єременка Сергія Миколайовича 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, Земельного кодексу України, ст. 15, 21, 24, 25 
Закону України "Про оренду землі", ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", 
 

міська рада вирішила: 
 

1. Дати дозвіл ФОП Єременку Сергію Миколайовичу на поділ земельної 
ділянки по  вул. Костюк Г., 20, м. Корюківка, площею 1995 м2, кадастровий 
номер – 7422410100:01:001:0093. 

 
 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                                                                                      І.В. Матюха 
 
 



                                                                                                                                                                 
                                                                  0BУ К Р А Ї Н А                      
 

1BКОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
2BКорюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(четверта сесія сьомого скликання) 

 
31 березня  2016 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 Чорному Сергію Володимировичу 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  0,1000 га, 
по вул. Молодіжна, 34, м. Корюківка. 
 1.1. Надати Чорному Сергію Володимировичу, ідентифікаційний номер 
3411605692, що зареєстрований за адресою: вул. Генерала Білого, 13,         
с. Сядрине, Корюківський район, в оренду земельну ділянку площею 0,1000 га, 
кадастровий номер 7422410100:01:002:1551, за адресою: вул. Молодіжна, 34,         
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.  
 
 



2. Затвердити Миснику Віталію Миколайовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
з подальшим наданням її в оренду для будівництва і обслуговування будівель 
торгівлі (цільовий класифікатор земельних ділянок 03.07.) площею  0,0205 га, 
по вул. Дудка, 35, м. Корюківка. 
 2.1. Надати Миснику Віталію Миколайовичу, ідентифікаційний номер 
3077120898, що зареєстрований за адресою: вул. Першотравнева, 30,         
м. Корюківка, в оренду земельну ділянку площею 0,0205 га, кадастровий номер 
7422410100:01:003:1032, за адресою: вул. Дудка, 35, м. Корюківка, терміном на 
49 (сорок дев’ять) років, для будівництва і обслуговування будівель торгівлі. 
Цільове призначення – для обслуговування будівель торгівлі, категорія земель – 
землі житлової та громадської забудови. Встановити орендну плату у розмірі -         
12 (дванадцять) % (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 Василенко Вірі Тимофіївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
з подальшим наданням її в оренду для індивідуального гаражного будівництва 
(цільовий класифікатор земельних ділянок 02.05.) площею 0,0033 га, по        
вул. Кошового, гараж № 23, м. Корюківка. 
 3.1. Надати Василенко Вірі Тимофіївні, ідентифікаційний номер 
1728727583, що зареєстрована за адресою: вул. Шевченка, 56, кв. 28,        
м. Корюківка, в оренду земельну ділянку площею 0,0033 га, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1568, за адресою: вул. Кошового, гараж № 23, м. Корюківка, 
терміном на 1(один) рік, для індивідуального гаражного будівництва. Цільове 
призначення – для індивідуального гаражного будівництва, 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. 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                                                                                      І.В. Матюха 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

                                     (четверта сесія сьомого скликання) 
 
31 березня  2016 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  житлово-
комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва 
та охорони навколишнього природного  середовища, керуючись ст. 12, 79-1, 
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.): 
- Мойсієнку Анатолію Борисовичу (зареєстрований за адресою:             
вул. Вокзальна, 3, кв. 2, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка 
розташована за адресою: вул. Франка, 140, м. Корюківка. 
- Головач Любові Миколаївні (зареєстрована за адресою: вул. Вокзальна, 34,             
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка розташована за адресою: 
вул. Вокзальна, 28, м. Корюківка. 
- Плющ Ларисі Петрівні (зареєстрована за адресою: вул. Шевченка, 266,             
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка розташована за адресою: 
вул. Шевченка, 266, м. Корюківка.  



- Мураю Олександру Михайловичу (зареєстрований за адресою:             
вул. Вишнева, 3, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка 
розташована за адресою: вул. Вишнева, 3, м. Корюківка.  
- Філіповій Валентині Василівні (зареєстрована за адресою:             
вул. Соборна, 213, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка 
розташована за адресою: вул. Соборна, 188, м. Корюківка. 
- Савченку Володимиру Степановичу (зареєстрований за адресою:             
вул. Братчикова, 26, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0600 га, яка 
розташована за адресою: вул. Братчикова, 26, м. Корюківка. 
- Тосенко Тамарі Михайлівні (зареєстрована за адресою:             
вул. М.Закревського, 35-а, кв. 127, м. Київ) площею орієнтовно             
0,0600 га, яка розташована за адресою: вул. Гагаріна, 53, м. Корюківка. 
- Матюсі Володимиру Васильовичу (зареєстрований за адресою:             
вул. Сагайдачного, 12, кв. 1, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка 
розташована за адресою: вул. Сагайдачного, 12/1, м. Корюківка. 
- Бойку Івану Івановичу (зареєстрований за адресою: пров. Суворова, 4,             
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка розташована за адресою: 
пров. Суворова, 4, м. Корюківка. 
- Мороз Валентині Луківні (зареєстрована за адресою:             
вул. 8-го Березня, 32, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка 
розташована за адресою: вул. 8-го Березня, 32, м. Корюківка. 
- Лантуху Віктору Володимировичу (зареєстрований за адресою:             
вул. Мічуріна, 36, кв. 2, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка 
розташована за адресою: вул. Мічуріна, 36/2, м. Корюківка. 
- Бабичу Івану Сергійовичу (зареєстрований за адресою: вул. Мічуріна, 36,             
кв. 1, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка розташована за 
адресою: вул. Мічуріна, 36/1, м. Корюківка. 
- Степанець Світлані Борисівні (зареєстрована за адресою:             
вул. Робітнича, 32, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0600 га, яка 
розташована за адресою: вул. Робітнича, 32, м. Корюківка. 
- Давиденку Віктору Анатолійовичу (зареєстрований за адресою:             
вул. Партизанська, 9, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка 
розташована за адресою: вул. Партизанська, 9, м. Корюківка. 
- Тихоновському Сергію Васильовичу (зареєстрований за адресою:             
вул. Чернігівська, 16, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка 
розташована за адресою: вул. Чернігівська, 16, м. Корюківка 
 

1.1. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що посвідчує право спільної сумісної власності на земельну 
ділянку: 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (цільовий класифікатор земельних 
ділянок 02.01.): 



- Чалому Володимиру Федоровичу (зареєстрований за адресою:             
вул. Молодіжна, 37, кв. 2, м. Корюківка), Чалій Валентині Степанівні 
(зареєстрована за адресою: пров. Бульварний, 5, кв. 3, м. Корюківка)  та Чалій 
Діні Володимирівні (зареєстрована за адресою: вул. Молодіжна, 37, кв. 2,             
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка розташована за адресою: 
вул. Молодіжна, 37/2, м. Корюківка. 
 
 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.): 
- Тройні Дмитру Івановичу (зареєстрований за адресою:             
вул. Шевченка, 243, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000  га, яка 
розташована за адресою: вул. Сонячна, 5, м. Корюківка. 
- Махутіну Максиму Володимировичу (зареєстрований за адресою:             
вул. Вокзальна, 98, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000  га, яка 
розташована за адресою: вул. Вокзальна, 98-а, м. Корюківка. 
- для індивідуального гаражного будівництва (цільовий класифікатор 
земельних ділянок 02.05): 
- Рачеку Андрію Анатолійовичу (зареєстрований за адресою: вул. 
Чернишевського, 2, с. Трудовик, Корюківський район) площею орієнтовно 
0,0100 га, яка розташована за адресою: вул. Зарічна, 4/2а, м. Корюківка. 
- для ведення особистого селянського господарства (цільовий 
класифікатор земельних ділянок 01.03.): 
- Власенко Тетяні Петрівні (зареєстрована за адресою:             
вул. Кошового, 1-а, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1300  га, яка 
розташована за адресою: вул. Кошового, 1-а, м. Корюківка. 
- Хоменку Олександру Вікторовичу (зареєстрований за адресою:             
вул. 8-го Березня, 28-А, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,2000  га, яка 
розташована за адресою: вул. 8-го Березня, 28-А, м. Корюківка. 
- Чалій Валентині Степанівні (зареєстрована за адресою:             
пров. Бульварний, 5, кв. 3, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1250  га, яка 
розташована за адресою: вул. Молодіжна, 37/2, м. Корюківка. 
- Мороз Валентині Луківні (зареєстрована за адресою:             
вул. 8-го Березня, 32, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0500 га, яка 
розташована за адресою: вул. 8-го Березня, 32, м. Корюківка. 
- Головач Любові Миколаївні (зареєстрована за адресою: вул. Вокзальна, 34,             
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка розташована за адресою: 
вул. Вокзальна, 28, м. Корюківка. 
- Махутіну Максиму Володимировичу (зареєстрований за адресою:             
вул. Вокзальна, 98, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000  га, яка 
розташована за адресою: вул. Вокзальна, 98-а, м. Корюківка. 



- Тихоновському Сергію Васильовичу (зареєстрований за адресою:             
вул. Чернігівська, 16, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0500 га, яка 
розташована за адресою: вул. Чернігівська, 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                                                                                  І.В. Матюха 



                                                                                                                                                                
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(четверта сесія сьомого скликання) 

 
31 березня 2016 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 Отчич Катерині Сергіївні 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. Чернігівська, 36, м. Корюківка. 
 1.1. Передати Отчич Катерині Сергіївні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 
вул. Чернігівська, 36, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1143, цільове призначення - для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія 
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою: 
вул. Гагаріна, 36, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 3583504023. 



 
2. Затвердити Солодкій Валентині Леонідівні 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 0,0755 га, по вул. Братчикова, 67, м. Корюківка. 
 2.1. Передати Солодкій Валентині Леонідівні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0755 га, по 
вул. Братчикова, 67, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1287, 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, 67, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 1931010681. 
 

3. Затвердити Лашину Павлу Володимировичу 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 0,0025 га, по вул. Передзаводська, гараж № 26, м. Корюківка. 
 3.1. Передати Лашину Павлу Володимировичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва індивідуальних гаражів площею 0,0025 га, 
по вул. Передзаводська, гараж № 26, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:003:1135, цільове призначення - для будівництва 
індивідуальних гаражів, категорія земель – землі житлової та громадської 
забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Зарічна, 1, кв. 81, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 3172307177. 
 

4. Затвердити Чіаурелі Анатолію Михайловичу 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 
0,1000 га,  по вул.  Каштанова, 3, м. Корюківка. 
 4.1. Передати Чіаурелі Анатолію Михайловичу 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 0,1000 га, по            
вул. Каштанова, 3, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1538, 
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. Чехова, 13, кв. 2, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1742111275. 
 

5. Затвердити Козіку Андрію Валерійовичу 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 
0,1000 га, по вул. Каштанова, 5, м. Корюківка. 
 5.1. Передати Козіку Андрію Валерійовичу 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 0,1000 га, по            
вул. Каштанова, 5, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1537, 
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. Передзаводська, 20, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2570117132. 
 

6. Затвердити Кожедубу Анатолію Павловичу  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. Польова, 60, м. Корюківка. 
 6.1. Передати Кожедубу Анатолію Павловичу  безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0600 га, по 
вул. Польова, 60, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1547, 
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Польова, 60,             
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1982614732. 
 

7. Затвердити Милейку Олексію Андрійовичу 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, за адресою: ІІ – й пров. Садової, 5-в, м. Корюківка. 
 7.1. Передати Милейку Олексію Андрійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0600 га,             



за адресою: ІІ – й пров. Садової, 5-в, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1546, цільове призначення - для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 
забудови. Зареєстрований за адресою: ІІ-й пров. Садової, 5-в, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 1993008410. 
 

8. Затвердити Милейко Світлані Леонідівні 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, за адресою:вул. Малинова, 19-А (раніше             
вул. Петровського), м. Корюківка. 
 8.1. Передати Милейко Світлані Леонідівні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га,             
за адресою: вул. Малинова, 19-А (раніше вул. Петровського), м. Корюківка, 
кадастровий номер 7422410100:01:003:1172, 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. Малинова, 19-А 
(раніше вул. Петровського), м. Корюківка, ідентифікаційний номер 
2809503741. 
 

9. Затвердити Науменку Ігорю 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 0,1000 га, за адресою:вул. Молодіжна, 26, м. Корюківка. 
 9.1. Передати Науменку Ігорю Михайловичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га,             
за адресою: вул. Молодіжна, 26, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1560, цільове призначення - для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія 
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою: 
вул. Молодіжна, 26, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2817508039. 
 

10. Затвердити Кугук Любові Валентинівні 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, за адресою: вул. Незалежності, 41,  м. Корюківка. 
 10.1. Передати Кугук Любові Валентинівні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га,             
за адресою: вул. Незалежності, 41, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1562, 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, 42, кв. 54, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 2585609287. 
 

11. Затвердити Андрієнко Наталії Олексіївні та Андрієнко Ганні 
Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у 
спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (цільовий 
класифікатор земельних ділянок 02.01.) площею 0,0600 га, за адресою:           
вул. Червонохутірська, 107, м. Корюківка. 
 11.1. Передати Андрієнко Наталії Олексіївні, що зареєстрована за 
адресою: с. Тельне, вул. Шевченка, 51, Корюківський район, 
ідентифікаційний номер 2868606566 та Андрієнко Ганні Іванівні, що 
зареєстрована за адресою: вул. Червонохутірська, 107, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 1772315425  безоплатно у спільну сумісну  власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0600 га, за 
адресою: вул. Червонохутірська, 107, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:003:1169, цільове призначення - для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 
забудови.  
 

12. Затвердити Рубан Валентині Федорівні та Магоні Вячеславу 
Олександровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у 
спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (цільовий 
класифікатор земельних ділянок 02.01.)  площею 0,0600 га, за адресою:       
вул. Бібліотечна, 24, м. Корюківка. 
 12.1. Передати Рубан Валентині Федорівні, що зареєстрована за 
адресою: вул. Бібліотечна, 24, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 
2087311645 та Магоні Вячеславу Олександровичу, що зареєстрований за 
адресою: вул. Аскольдівська, 6-б, кв. 63, м. Харків, ідентифікаційний номер 
2965405939 безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 



споруд (присадибна ділянка) площею 0,0600 га, за адресою:             
вул. Бібліотечна, 24, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:003:1080, цільове призначення - для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія 
земель – землі житлової та громадської забудови.  
 

13. Затвердити Труніну Юрію Єфремовичу 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, за адресою: вул. Незалежності, 43, м. Корюківка. 
 13.1. Передати Труніну Юрію Єфремовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га,             
за адресою: вул. Незалежності, 43, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1563, 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. Незалежності, 43, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 1896513512. 
 

14. Затвердити Савченко Ірині Вікторівні 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 0,0549 га, за адресою: вул. Незалежності, 46/1, м. Корюківка. 
 14.1. Передати Савченко Ірині Вікторівні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0549 га,             
за адресою: вул. Незалежності, 46/1, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1565, 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. Незалежності, 46/1, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 2304610481. 
 

15. Затвердити Мисник Лідії Сергіївні проект землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок безоплатно 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(цільовий класифікатор земельних ділянок 01.03.) площею 
0,1000 га за рахунок земель запасу – земель не наданих у власність або 



постійне користування в межах населених пунктів Корюківської міської ради 
по вул. Незалежності, 2А, м. Корюківка. 
 15.1. Передати Мисник Лідії Сергіївні безоплатно у власність земельні 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1554 та для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,1000 га, кадастровий номер 7422410100:01:002:1555,  за рахунок 
земель запасу – земель не наданих у власність або постійне користування в 
межах населених пунктів Корюківської міської ради за адресою:             
вул. Незалежності, 2А, м. Корюківка, цільове призначення - для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 
забудови та цільове призначення – для ведення особистого селянського 
господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення. 
Зареєстрована за адресою: вул. Першотравнева, 30, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 2204905161. 
 

16. Затвердити Васильченко Валентині Андріївні 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 
0,1000 га, по вул. Європейській, 13/1 (раніше пров. Колгоспний 2-й),            
м. Корюківка. 
 16.1. Передати Васильченко Валентині Андріївні 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 0,1000 га, по            
вул. Європейській, 13/1 (раніше пров. Колгоспний 2-й), м. Корюківка, 
кадастровий номер 7422410100:01:001:1291, 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. 61 , 
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1840416087. 
 

17. Затвердити Васильченко Валентині Андріївні проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для ведення 
особистого селянського господарства (цільовий класифікатор земельних 
ділянок 01.03.)  за рахунок земель запасу – земель не наданих у власність або 
постійне користування в межах населених пунктів Корюківської міської ради 
площею 0,0938 га, яка розташована за адресою: вул. Дружби, 40 (раніше вул. 
Піонерська), м. Корюківка. 



 17.1. Передати Васильченко Валентині Андріївні безоплатно у 
власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства 
за рахунок земель запасу – земель не наданих у власність або постійне 
користування в межах населених пунктів Корюківської міської ради площею 
0,0938 га, яка розташована за адресою: вул. Дружби, 40 (раніше             
вул. Піонерська), м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1288, 
цільове призначення – для ведення особистого селянського господарства, 
категорія земель – землі сільськогосподарського призначення. Зареєстрована 
за адресою: вул. Шевченка, 48, кв. 61 , м. Корюківка, ідентифікаційний номер 
1840416087. 
 

18.1. Затвердити Литвин Наталії Сергіївні 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 
0,1000 га, по вул. Вокзальній, 118, м. Корюківка. 
 18.1. Передати Литвин Наталії Сергіївні 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 0,1000 га, по            
вул. Вокзальній, 118, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1292, 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, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 3125909863. 
 

19. Затвердити Шемет Надії Іларіонівні 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, за адресою: вул. Франка, 63, м. Корюківка. 
 19.1. Передати Шемет Надії Іларіонівні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га,             
за адресою: вул. Франка, 63, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1566, 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, 74, кв. 9, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 2285510061. 



 
20. Затвердити Шемет Надії Іларіонівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для ведення особистого 
селянського господарства (цільовий класифікатор земельних ділянок 01.03.) 
за рахунок земель запасу – земель не наданих у власність або постійне 
користування в межах населених пунктів Корюківської міської ради площею 
0,1197 га, яка розташована за адресою: вул. Франка, 63, м. Корюківка. 
 20.1. Передати Шемет Надії Іларіонівні безоплатно у власність 
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства за 
рахунок земель запасу – земель не наданих у власність або постійне 
користування в межах населених пунктів Корюківської міської ради площею 
0,1197 га, яка розташована за адресою: вул. Франка, 63, м. Корюківка, 
кадастровий номер 7422410100:01:002:1567, цільове призначення – для 
ведення особистого селянського господарства, категорія земель – землі 
сільськогосподарського призначення. Зареєстрована за адресою:             
вул. Шевченка, 74, кв. 9, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2285510061. 
 
 21. 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                                                                           І.В.Матюха 
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	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:
	1.1. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право спільної сумісної власності на земельну ділянку:
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