
                                                                                                                                           
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(п’ята  сесія сьомого скликання) 

 
30 березня   2017 року  
м. Корюківка 
 
Про визнання повноважень депутата  
Корюківської міської ради сьомого скликання  
Симончук С.В. 
 
 
 Відповідно до ст. 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», на підставі постанови Корюківської міської виборчої комісії 
Корюківського  району  Чернігівської  області від 24.02.2017 року № 14, у 
зв’язку з визнанням обраним депутатом у багатомандатному виборчому окрузі 
наступним  за  черговістю кандидатом в депутати  у  виборчому   списку  
партійної  організації Аграрна партія України Симончук  С.В. на місцевих 
виборах, які відбулися 18.12.2016 року, внаслідок заміщення депутата який 
вибув,  

міська рада в и р і ш и л а : 
 
 1. Прийняти до відома інформацію про визнання обраним депутатом у 
багатомандатному виборчому окрузі на перших місцевих виборах, які 
відбулися 18.12.2016 року, наступного за черговістю кандидата у депутати 
Корюківської міської ради  Симончук Світлану Валентинівну  та визнання її 
повноважень. 
  
 2. Визнати повноваження депутата Корюківської міської ради сьомого 
скликання Симончук  Світлани Валентинівни.  
 
 3. Закріпити  депутата   міської ради  Симончук С.В. за  виборчим 
округом  № 25  в межах  с.  Сядрине, с.Будище, с.Самотуги, с.Тельне.  
 

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



                                                                    

 
                                                        УКРАЇНА 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область  

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(п’ята сесія сьомого скликання) 

 
  

30  березня   2017 року 
м.Корюківка 
 
 
Про звернення до Корюківської 
районної ради та Корюківської  
районної державної адміністрації 
 

З метою вирішення питання реєстрації сезонного позаміського закладу 
оздоровлення та відпочинку «Зелений гай» Відділу освіти, культури, молоді 
та спорту Корюківської міської ради у Державній казначейській службі та 
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 

міська рада в и р і ш и л а: 
 
1. Звернутися до Корюківської районної ради та Корюківської районної 
державної адміністрації щодо внесення змін до кошторисних призначень, а 
саме перенести тимчасово видатки, що передбачені на утримання районного 
сезонного позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Зелений гай» 
за рахунок коштів іншої субвенції з міського бюджету на утримання 
Корюківського центру дитячої та юнацької творчості в сумі 203665 гривень. 

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

 
 

 
Міський голова         Р.Р.Ахмедов 

 



                                                                                                                                              
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(п’ята  сесія сьомого скликання) 

 
30 березня 2017 року  
м. Корюківка 
 
Про  внесення  змін до рішення  першої  сесії   
Корюківської   міської  ради  сьомого скликання   
від 30.12.2016 р. «Про затвердження  персонального    
складу постійних комісій  Корюківської міської  
ради VII  скликання  та обрання їх голів»  
 
 В  зв’язку з  визнанням  повноважень  депутата  Корюківської  міської  
ради  сьомого скликання   Симончук  Світлани  Валентинівни,  відповідно  до 
Положення   про постійні  комісії  міської ради, затвердженого  рішенням  
першої  сесії Корюківської  міської ради   сьомого скликання від                    
30.12.2017 року, керуючись  ст.ст. 26, 47 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 1. Внести зміни  до  рішення   першої  сесії Корюківської  міської  ради  
сьомого скликання  від 30.12.2016 р. « Про  затвердження персонального складу 
постійних комісій  Корюківської міської  ради VII  скликання  та обрання їх 
голів», виклавши п.1 рішення   в новій редакції, а саме: 
 «1. Постійна комісія з питань власності, бюджету, соціально-економічного 
та культурного  розвитку  міста: 
1) Бабич Сергій Володимирович – голова комісії 
2) Станіславський  Максим Ігоревич 
3) Левицький  Олександр Сергійович 
4) Кугук Ірина Іванівна 
5) Карасьов Юрій Валентинович 
6) Земляний  Олег  Васильович 
7) Байдак  Микола  Богданович 
8) Симончук Світлана Валентинівна 
9) Шматок  Геннадій Павлович». 
 

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



                                                                                                         
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(п’ята сесія сьомого скликання) 

 
30 березня   2017 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження на посаду 
 
 Розглянувши пропозиції Корюківського міського голови Ахмедова Р.Р. 
про затвердження на посаду керуючого справами (секретаря) виконавчого 
комітету міської ради, керуючись ст.ст. 3, 10  Закону України "Про службу в 
органах місцевого самоврядування", ст.ст. 26, 42 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні",  
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 

 Затвердити  Пономаренко Зою Юріївну на посаду керуючого справами 
(секретаря) виконавчого комітету міської ради. 
  
  
Міський голова                                                                      Р.Р.Ахмедов  
 
 
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(п’ята  сесія сьомого скликання) 

 
30 березня   2017 року  
м. Корюківка 
 
Про внесення змін до  персонального  
складу виконавчого комітету міської ради 
  
 Враховуючи  кадрові зміни , відповідно до  п. 5 ч.4  ст. 42,  ст. 51 та  
керуючись  п.3 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”,   

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Внести зміни  до персонального складу виконавчого комітету 
Корюківської  міської  ради: 
 -  виключити  зі складу виконавчого комітету міської  ради Охріменко 
Людмилу   Михайлівну - керуючого  справами (секретаря)  виконавчого  
комітету  міської ради, у зв’язку зі зміною місця роботи;  
 -  виключити  зі складу виконавчого комітету міської  ради  Пономаренко 
Зою Юріївну - начальника загального відділу  міської ради; 
 - виключити  зі складу виконавчого комітету міської  ради Яковця  Сергія 
Миколайовича – спеціаліста 1 категорії юридичного  відділу міської ради; 
 - включити до складу виконавчого комітету міської  ради Пономаренко 
Зою Юріївну - керуючого  справами (секретаря)  виконавчого  комітету  міської 
ради; 
 - включити  до складу виконавчого комітету міської  ради  Яковця  Сергія 
Миколайовича – начальника юридичного  відділу  міської ради. 
 
 
Міський голова                                                                      Р.Р.Ахмедов 
 



     
 

                                               
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(п’ята сесія сьомого скликання) 

 
30 березня  2017 року                
м. Корюківка 
 
Про внесення змін до рішення другої  
позачергової сесії Корюківської міської ради  
від 12.01.2017 року «Про міський бюджет на 2017 рік»  
 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 

 
міська рада в и р і ш и л а : 

  
 Внести зміни до рішення другої позачергової сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 12 січня 2017 року «Про міський бюджет на 2017 
рік», а саме: 
 1. Пункти 1, 2, 8 викласти в новій редакції: 
 
 «1. Визначити на 2017 рік : 
- доходи  міського  бюджету у сумі 90420,3 тис. грн., в тому числі доходи 
загального фонду міського бюджету 88998,0 тис. грн., доходи спеціального 
фонду міського бюджету 1422,3 тис. грн.  згідно з додатком № 1 цього рішення; 
 
- видатки міського  бюджету у сумі 94308,2 тис. грн., в тому числі видатки 
загального фонду   міського бюджету  86819,7 тис. грн., видатки спеціального 
фонду міського бюджету 7488,5 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього 
рішення; 
      
- надання кредитів з міського бюджету у сумі 25,0 тис. грн., у тому числі 
надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 25,0 тис. грн. згідно з 
додатком № 4 цього рішення; 
 
- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 5650,2 тис. грн. 
згідно з додатком № 2 до цього рішення; 
 



- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 5650,2 тис. грн. 
згідно з додатком № 2 до цього рішення.» 
 
 «2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 
міського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за 
бюджетними програмами. В тому числі по загальному фонду 86819,7 тис. грн. 
та  спеціальному 7488,5 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.» 
     
 «8. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію 
місцевих (регіональних) програм у сумі 14985,6 тис. грн.  згідно з додатком № 7 
до цього рішення.» 
 
 2. Внести зміни до додатків 1, 2, 3, 6, 7 виклавши їх в новій редакції. 
Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
 
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 
культурного розвитку міста.  

 
Міський голова                                                                    Р.Р.Ахмедов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              
 
 
 
 

                                                                    



Додаток   1

Всього в т.ч.бюджет 
розвитку

10000000 Податкові надходження 48632500 48532500 100000 0

11000000 Податки на доходи,податки на пррибуток,податки на 
збільшення ринкової вартості 30836500 30836500 0 0

11010000 Податок та збір  на доходи з фізичних осіб 30826500 30826500

11020000 Податок на прибуток підприємств 10000 10000 0 0

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 
комунальної власності 10000 10000

13000000 Рентна плата та плата за  використання інших 
природних ресурсів 700000 700000 0 0

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 700000 700000

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 5110000 5110000 0 0

14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами госп. роздр. торг. 
підакцизних товарів

5110000 5110000

18000000 Місцеві податки 11886000 11886000 0 0
18010000 Податок на майно 7023000 7023000 0 0

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. діл. з юр.ос. 
(житлової нерухомості)

30000 30000

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. діл. з фіз. ос. 
(житлової нерухомості)

8000 8000

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. діл. з фіз. ос. 
(нежитлової нерухомості)

0 0

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. діл. з юр. ос. 
(нежитлової нерухомості)

392000 392000

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 1490000 1490000

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 4310000 4310000

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 178000 178000

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 565000 565000

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 0 0

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 50000 50000

18030000 Туристичний збір 13000 13000

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 0 0

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 13000 13000

18050000 Єдиний податок 4850000 4850000
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 355000 355000

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 4460000 4460000

18050500 Єдиний податок з с/г товаровиробників 35000 35000

19000000 Інші податки та збори 100000 0 100000 0

19010000 Екологічний податок 100000 100000

19010101 Надходження від викидів забр. речовин в атмосферне повітря 
стац. джер. забруднення 67000 67000

19010201 Надходження від скидів забр. речовин безпосередньо у водні 
об'єкти 2000 2000

до рішення п’ятої сесії міської ради сьомого скликання від 30 
березня 2017 року "Про внесення змін до рішення  другої 
позачергової сесії міської ради 12 січня 2017 року "Про міський 
бюджет на 2017 рік"

Код Всього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

Доходи  міського бюджету на 2017 рік 

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету



19010301 Надходження від розміщення відходів у спец. відведених для 
цього місцях чи на об'єктах 31000 31000

20000000 Неподаткові надходження 1615000 314000 1301000 501000

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 4000 4000 0 0

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств 3000 3000

21081100 Адміністративні штрафи 1000 1000

22000000 Адміністративні збори та платежі,доходи від 
некомерційної господарської діяльності 277000 277000 0 0

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 100000 100000 0 0

221012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 100000 100000

22080000
Надходження від орендної плати за корист. цілісними 
майновими комплексами та іншим державним майном 150000 150000 0 0

22080400 Надходження від орендної плати за корист. ціл. майн.компл. та 
ін.майном, що перебуває в комунальній  власності

150000 150000

22090000 Державне мито 27000 27000

22090100
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 
оформлення документів, у т.ч. за оформ.док. на спадщину і 
дарування

22000 22000

22090400 Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням 
паспортів 

5000 5000

24000000 Інші неподаткові надходження 534000 33000 501000 501000
24060300 Інші надходження 33000 33000

24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 
населеного пункту

501000 501000 501000

25000000 Власні надходження бюджетних установ 800000 800000

25010000 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 648000 648000

25010100 Плата за послуги, що надаються бюдж. установами згідно з 
функ.повноважень 648000 648000

25020000 Інші джерела власних надходжень бюдж. установ 152000 152000

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними 
установами 152000 152000

30000000 Доходи від операцій з капіталом 20800 0 20800 20800

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів
20800

0
20800 20800

33010000 Кошти від продажу землі  20800 20800 20800

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що перебувають у 
державній або комунальній власності, та земельних ділянок, 
які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 20800 20800 20800

40000000 Офіційні трансферти 40151543 40151543 0 0
41000000 Від органів державного управління 40151543 40151543

41020201
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 
здоров'я

6538800 6538800

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 20002200 20002200
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 13541800 13541800
41035000 Інші субвенції 44000 44000

41035400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами 24743 24743

50000000 Цільові фонди 500 0 500 0

50110000 Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування 500 0 500

90420343 88998043 1422300 521800

Секретар міської ради                                                                                                                 С.О.Олійник



Додаток   2

ФІНАНСУВАННЯ      МІСЬКОГО      БЮДЖЕТУ     НА     2017  РІК
грн.

1 3
600000 3912800
602000 3912800

602100 3912800

602400
0

3912800

Секретар міської ради                                                                                     С.О.Олійник

6066170-2153370

5650170

5991170

КОД Назва Разом Загальний 
фонд

6
5991170
5991170

На початок періоду

6066170

5650170

3496800

-5650170

2 5

416000

4
-2153370
-2153370

                     Спеціальний фонд

Разом у т.ч.бюджет 
розвитку

Всього за типом боргового зобов"язання 

Фінансування за активними операціями
Зміна обсягів бюджетних коштів  

341000
6066170

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

до рішення п’ятої сесії міської ради сьомого скликання 
від 30 березня 2017 року "Про внесення змін до 
рішення  другої позачергової сесії міської ради 12 січня 
2017 року "Про міський бюджет на 2017 рік"



Додаток   3

    

з них

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
12

0100000 24836150 21820150 9510070 2104380 3016000 7046970 815700 0 0 6231270 6231270 31883120

0110000 24836150 21820150 9510070 2104380 3016000 7046970 815700 0 0 6231270 6231270 31883120

Х 0100 Х Державне управління 6876200 6876200 4895700 152500 0 174000 0 0 0 174000 174000 7050200

0110170 0170 0111 6876200 6876200 4895700 152500 174000 174000 174000 7050200
Х 1000 Х 8042450 8042450 4393570 1432310 0 765200 640200 0 0 125000 125000 8807650

0111010 1010 0910 8042450 8042450 4393570 1432310 765200 640200 125000 125000 8807650

Х 3000 Х 171000 171000 171000

0113200 3200 40000 40000 40000

0113202 3202 1030 40000 40000 40000

0113400 3400 131000 131000 131000

0113401 3401 1090 81000 81000 81000

0113402 3402 1090 50000 50000 50000
Х 4000 Х 33000 33000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33000

0114030 4030 0822 33000 33000 33000

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення

Корюківська міська рада (апарат)

Освіта

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

4

Соціальний захист ветеранів війни та 
праці

Надання матеріальної допомоги 
окремим категоріям населення
Надання фінансової підтримки 
учасникам антитерористичної операції 
та членів їх сімей-мешканців громади

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

Інші видатки на соц.захист населення

бюджет 
розвитку

Всього

                                                                                          (грн.)

всього  видатки 
споживання оплата 

праці

Спеціальний фонд

Видатки Корюківського міського бюджету на 2017 рік

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код КПКВКМБ 
/ ТКАКБМС

Код 
ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця бюджетної 

програми або напрямку  видатків згідно з 
типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС

Корюківська міська рада (апарат)

Культура і мистецтво

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

Дошкільна освіта

видатки 
споживання 

Загальний фонд

            з   них

видатки 
розвитку

комунальні 
послуги та 
енергоносії

          з    них

Всього

до рішення п’ятої сесії міської ради сьомого 
скликання від 30 березня 2017 року "Про внесення 
змін до рішення  другої позачергової сесії міської 
ради 12 січня 2017 року "Про міський бюджет на 
2017 рік"

видатки 
розвиткуоплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії



Х 5000 Х 84400 84400 84400

0115050 5050 84400 84400 84400

0115051 5051 0810 84400 84400 84400

Х 6000 Х 6137300 3341300 0 519570 2796000 1631000 0 0 0 1631000 1631000 7768300

0116060 6060 0620 3341300 3341300 519570 931000 931000 931000 4272300

0116130 6130 0620 2796000 2796000 700000 700000 700000 3496000

Х 6300 Х 0 0 0 0 0 4280470 0 0 0 4280470 4280470 4280470

0116310 6310 0490 3830470 3830470 3830470 3830470

0116430 6430 0443 450000 450000 450000 450000

Х 6600 Х 2731700 2611700 0 0 120000 15000 15000 0 0 0 0 2746700

0116610 6610 0451 120000 120000 120000

0116650 6650 0456 2611700 2611700 15000 15000 2626700

Х 7000 Х 305200 305200 220800 0 0 0 0 0 0 0 0 305200

0117010 7010 0320 305200 305200 220800 305200

Х 7300 Х 168000 68000 0 0 100000 20800 0 0 0 20800 20800 188800

0117310 7310 0421 168000 68000 100000 20800 20800 20800 188800

0117500 7500 0411 27000 27000 27000

Х 8000 Х 259900 259900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259900

0118010 8010 0133 100000 100000 100000
0118600 8600 0133 159900 159900 159900

Х 9100 Х 160500 160500 0 0 0 0 160500

0119140 9140 0540 100000 100000 100000

Підтримка фізкультурно - спортивного 
руху

Сільське і лісове господарство, рибне 
господарство та мисливство

Видатки, не віднесені до основних 
груп

Цільові фонди
Інші видатки

Фізична культура і спорт

Житлово - комунальне господарство

Будівництво

Транспорт, дорожнє господарство, 
телекомунікації та інформатика

Правоохоронна діяльність та 
забезпечення безпеки держави

Регулювання цін на послуги місцевого 
автотранспорту

Розробка схем та проектних рішень 
масового застосування  

Проведення заходів із землеустрою

Місцева пожежна охорона

Інші заходи, пов'язані з економічною 
діяльністю

Інша діяльність у сфері  охорони 
навколишнього природного середовища

Резервний фонд

Утримання та розвиток інфраструктури 
доріг

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

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

Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

Благоустрій міст, сіл, селищ      



0119180 9180 0133 60500 60500 60500
24836150 21820150 9510070 2104380 3016000 7046970 815700 0 0 6231270 6231270 31883120
23379320 23379320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23379320

0118120 8120 0180 256500 256500 256500

0118390 8390 0180 13541800 13541800 13541800

0118680 8680 0180 262000 262000 262000
0118800 8800 0180 9319020 9319020 9319020

1000000 38604203 38604203 25439878 4429670 0 441500 139800 25000 0 301700 281700 39045703

1010000 38604203 38604203 25439878 4429670 0 441500 139800 25000 0 301700 281700 39045703

Х 1000 Х 34359248 34359248 22491658 4101505 0 55600 33600 0 0 22000 22000 34414848

1011010 1010 0910 1403760 1403760 680200 217700 31800 21800 10000 10000 1435560

1011020 1020 0921 30222603 30222603 20159583 3661040 11800 11800 30234403

20002200 20002200 16395300 20002200

1011090 1090 0960 1428925 1428925 763275 180655 12000 12000 12000 1440925

1011170 1170 0990 275615 275615 169915 275615

1011190 1190 0990 377385 377385 276320 377385

1011200 1200 0990 300190 300190 206150 300190

1011210 1210 0990 350770 350770 236215 42110 350770

Х 4000 Х 3731880 3731880 2543175 328165 0 126200 106200 25000 0 20000 0 3858080

1014030 4030 0822 188300 188300 188300

1014070 4070 0827 307580 307580 225680 20230 3200 3200 310780

Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту Корюківської міської ради

Освіта

Культура і мистецтво

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

Інші субвенції

Міжбюджетні трансферти

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

Реверсна дотація
Медична субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам

Разом   видатків       

Здійснення централізованого 
господарського обслуговування

Утримання інших закладів освіти

Музеї і виставки

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

Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту Корюківської міської ради

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

в тому числі за рахунок освітньої 
субвенції

Надання позашкільної освіти 
позашкільними закладами освіти, заходи 

із позашкільної роботи з дітьми

Методичне забезпечення діяльності 
навчальних закладів та інші заходи в 

галузі освіти
Централізоване ведення бухгалтерського 

обліку

Дошкільна освіта



1014090 4090 0828 1717320 1717320 1176050 193140 73000 53000 20000 1790320

1014100 4100 0960 1518680 1518680 1141445 114795 50000 50000 25000 1568680

Х 5000 Х 513075 513075 405045 0 0 0 0 0 0 0 0 513075

1015030 5030 513075 513075 405045 513075

1015031 5031 0810 513075 513075 405045 513075

Х 63000 Х 259700 0 0 0 259700 259700 259700

1016310 6310 0490 259700 259700 259700 259700
86819673 83803673 34949948 6534050 3016000 7488470 955500 25000 0 6532970 6512970 94308143

Секретар міскої ради С.О.Олійник

Фізична культура і спорт

Будівництво

Всього   видатків       

Утримання та навчально - тренувальна 
робота комунальних дитячо - юнацьких 

спортивних шкіл

Розвиток дитячо - юнацького та 
резервного спорту

Палаци і будинки культури, клуби та 
інші заклади клубного типу

Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

Школи естетичного виховання



Додаток   4

грн

Всього
У т.ч. 

бюджет 
розвитку

Всього
У т.ч. 

бюджет 
розвитку

Всього
У т.ч. 

бюджет 
розвитку

0100000 Корюківська міська 
рада (апарат) 25000 25000 25000 25000

0118100 8100

Надання та повернення 
пільгового довгострокового 

кредиту на будівництво 
(реконструкцію) та придбання 

житла

0118106 8106 1060

Надання державного 
пільгового кредиту 

індивідуальним сільським 
забудовникам

25000 25000 25000 25000

Всього 25000 25000 25000 25000

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код КПКВКМБ    /     
ТКВКБМС Код ФКВКБ

Спеціальний фонд 
Загальний 

фонд 
Загальний 

фонд 

до рішення п’ятої сесії міської ради сьомого 
скликання від 30 березня 2017 року "Про внесення 
змін до рішення  другої позачергової сесії міської ради 
12 січня 2017 року "Про міський бюджет на 2017 рік"

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

Найменування головного 
розпорядника, відповідального 
виконавця бюджетної програми 
або напрямку видатків згідно з 

типовою відомчою / ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС  

Надання кредитів Повернення кредитів 

Секретар міської ради                                                                                                                                   С.О.Олійник

Спеціальний фонд 

Разом Разом Загальний 
фонд 

Спеціальний фонд 

Кредитування -всього

Разом 



                Міжбюджетні трансферти з міського бюджету на 2017 рік

Реверсна дотація

Додаткова дотація з 
державного бюджету 

місцевим бюджетам на 
здійснення переданих з 
державного бюджету 
видатків з утримання 

закладів освіти та охорони 
здоров'я

Медична субвенція Інші субвенції

0118120 0118680 0118390 0118800

256500 256500
262000 13541800 9305520 23109320

13500 13500

256500 262000 13541800 9319020 23379320

Секретар міської ради                                                                                                                        С.О.Олійник

Додаток   5

ВСЬОГО:

Дотації

Назва бюджету 
адміністративно-

територіальної одиниці

Субвенції

Сільський бюджет 
Олександрівська с/р

до рішення п’ятої сесії міської ради сьомого 
скликання від 30 березня 2017 року "Про 
внесення змін до рішення  другої позачергової 
сесії міської ради 12 січня 2017 року "Про міський 
бюджет на 2017 рік"

Районний бюджет 
Державний бюджет

РАЗОМ



Додаток  6

Перелік об"єктів,які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету розвитку 
                             по Корюківській міській раді  у 2017 році

(грн.)

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код КПКВКМБ /   
ТКВКБМС Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця бюджетної програми або 

напрямку видатків з типовою відомчою / ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС коштів згідно з типовою 

відомчою\тимчасовою класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету

Назва обєктів  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 7 8 9

0100000 Міська рада (апарат) 6231270

0111070 1070 0111

Організаційне, інформативно-
аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, 
районної ради, районної у місті ради (у 
разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад та їх виконавчих 
комітетів Капітальні видатки 174000

0111010 1010 0910 Дошкільна освіта Капітальні видатки 125000
0116060 6060 0620 Благоустрій міст, селищ, сіл Капітальні видатки 931000

0116130 6130 0620

 Забезпечення функціонування 
комбінатів комунальних підприємств, 
районних виробничих об'єднань та 
інших підприємств, установ та 
організацій житлово-комунального 
господарства  Капітальні видатки 700000

0116310 6310 0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

Реконструкція системи гарячого водопостачання (Д/с 
№1) 91430

0116310 6310 0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території Виготовлення ПКД та будівництво вуличного 

водогону по вул.Молодіжній м.Корюківки 980000

0116310 6310 0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

Реконструкція дороги по вул.Червонохутірській 
м.Корюківки 500000

0116310 6310 0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

Виготовлення ПКД "Реконструкція адмінприміщення 
Корюківської ЖЕК під центр надання 
адміністративних послуг по  вул.Шевченка, 87 
м.Корюківка Чернігівської області" 82000

0116310 6310 0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

ПКД Реконструкція приміщення ДНЗ №4 "Веселка" 103220

0116310 6310 0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

Будівництво артезіанської свердловини для питного 
водопостачання з використанням енергоощадного 
обладнання в с.Сядрине 431580

0116310 6310 0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території Реконструкція каналізаційної насосної станції в 

с.Наумівка 59240

0116310 6310 0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

Реконструкція адмінприміщення Корюківської ЖЕК 
по вул. Г.Костюк, 16 м.Корюківка Чернігівської 
області 783000

0116310 6310 0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території Реконстукція частини адмінприміщень Корюківської 

міської ради по вул.Бульварній,6 м.Корюківка 800000

0116430 6430 0443
Розробка схем та проектних рішень 
масового застосування Розроблення генплану міста 450000

0117310 7310 0421 Проведення заходів із землеустрою Капітальні видатки 20800

1000000
Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту Корюківської міської ради 281700

1011010 1010 0910 Дошкільна освіта Капітальні видатки 10000

1011090 1090 0960

Надання позашкільної освіти 
позашкільними закладами освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми Капітальні видатки 12000

1016310 6310 0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

ПКД по реконструкції системи теплопостачання з 
встановленням енергозберігаючих твердопаливних 
котлів в ЗОШ І-ІІ ст. по вул.Гагаріна , 35 с.Забарівка 
Корюківського району Чернігівської області 28200

1016310 6310 0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

Реконструкція системи теплопостачання з 
встановленням енергозберігаючих твердопаливних 
котлів в ЗОШ І-ІІ ст. по вул.Гагаріна , 35 с.Забарівка 
Корюківського району Чернігівської області 195000

1016310 6310 0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

ПКД на будівниство спортивного майданчику в 
Корюківській ЗОШ І -ІІ ст № 4 20000

1016310 6310 0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

Реконструкція приміщень Корюківської гімназії з 
заміною віконних блоків та дверей на 
енергозберігаючі по вул. Бульварній,5 в м.Корюківка 
Чернігівської області 16500
Всього бюджет розвитку: 6512970

Секретар міської ради                                                                                                              С.О.Олійник

до рішення п’ятої сесії міської ради сьомого скликання від 30 
березня 2017 року "Про внесення змін до рішення  другої 
позачергової сесії міської ради 12 січня 2017 року "Про міський 
бюджет на 2017 рік"



Додаток 7

Код програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів

Код КПКВКМБ /   
ТКВКБМС

Код ФКВКБ

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

/ ТКВКБМС коштів згідно з типовою відомчою\тимчасовою класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої (регіональної) 
програми Загальний фонд Спеціальний 

фонд Всього

1 2 3 4 5 6 7 8

0100000 Корюківська міська рада (апарат)

0113200 3200 Соціальний захист ветеранів війни та праці 40000 40000

0113202 3202 1030

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

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

40000 40000

0113400 3400 Інші видатки на соц.захист населення 131000 131000

0113401 3401 1090
Інші видатки на соціальний захист населення «Соціальний захист  окремих 

категорій населення на 2017 рік» 81000 81000

0113402 3402 1090

Інші видатки на соціальний захист населення "Підтримка учасників 
антитерористичної операції та 
членів їх сімей-мешканців 
Корюківської міської ради"

50000 50000

0116060 6060 0620

Благоустрій міст, сіл, селищ "Організація та проведення 
громадських робіт для населення 
Корюківської міської ради"

100000 100000

0116060 6060 0620

Благоустрій міст, сіл, селищ «Розвиток житлово-комунального 
господарства та благоустрій населених 
пунктів Корюківської міської ради» на 
2017рік"

3081300 810000 3891300

0116060 6060 0620

Благоустрій міст, сіл, селищ "Комплексна програма профілактики 
правопорушень на 2017 рік"

121000 121000

0116060 6060 0620

Благоустрій міст, сіл, селищ Програма раціонального 
використання та охорони водних 
ресурсів

150000 150000

0116060 6060 0620

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

10000 10000

0116130 6130 0620

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

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

2796000 700000 3496000

0116310 6310 0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 
території

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

3830470 3830470

0116610 6610 0451

Регулювання цін на послуги місцевого 
автотранспорту

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

120000 120000

0116650 6650 0456

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

2611700 15000 2626700

0117010 7010 0320

Місцева пожежна охорона "Місцева пожежна охорона у сільській 
місцевості Корюківської громади на 
2017 рік"

305200 305200

0117500 7500 0411

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю Програма забезпечення 
малочисельних та віддалених сіл 
громади товарами першої 
необхідності та хлібом на 2017 рік

27000 27000

0118100 8100
Надання та повернення пільгового довгострокового 

кредиту на будівництво (реконструкцію) та 
придбання житла

25000 0 25000

0118106 8106 1060 Надання державного пільгового кредиту 
індивідуальним сільським забудовникам

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

0118600 8600 0133
Інші видатки 111900 0 111900

0118601 8601 0133
Інші видатки "Членські внески" на 2017 рік

5200 5200

0118603 8603 0133

Інші видатки Нагородження відзнаками 
Корюківської міської ради на 2017 
рік 106700 106700

РАЗОМ 9509100 5476470 14985570

до рішення п’ятої сесії міської ради сьомого скликання від 
30 березня 2017 року "Про внесення змін до рішення  
другої позачергової сесії міської ради 12 січня 2017 року 
"Про міський бюджет на 2017 рік"

               Секретар міської ради                                                                                                      С.О.Олійник

                                                                                                                                                                     (грн.)
            Перелік  місцевих  програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2017 році



                                                                    

 
                                                         УКРАЇНА 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область  

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(п’ята сесія сьомого скликання) 

 
  

30  березня   2017 року 
м.Корюківка 
 
 
Про внесення змін до  
міських Програм на 2017 рік 
 
 
 В зв’язку з внесенням змін до міського бюджету на 2017 рік,  
розглянувши рішення виконавчого комітету від 16 березня 2017 року № 76, 
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 2017 рік, а саме: 
 

 1.1. В Програмі «Місцева пожежна охорона у сільській місцевості 
Корюківської громади на 2017 рік», затвердженої рішенням четвертої сесії 
Корюківської  міської ради сьомого скликання від 22.02.2017 р., пункт 7. 
Паспорту програми «Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідний для реалізації Програми 264,0 тис. грн.» замінити на «Загальний 
орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації Програми 
305,2 тис. грн.».  

 Розділ програми  «Матеріально-технічне забезпечення пожежної 
охорони (за рахунок міського бюджету) на 2017 рік» викласти в новій 
редакції (додаток 1).  

 
 1.2. В Програмі «Нагородження відзнаками Корюківської міської ради 



на 2017 рік», затвердженої  рішенням другою позачерговою сесією 
Корюківської  міської ради  сьомого скликання від 12.01.2017р., в пункті 9 
Паспорту Програми «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для 
реалізації програми» цифру «75000» замінити цифрою «113000».  

 В розділі «Строки виконання Програми, засоби, обсяги та джерела 
фінансування» в абзаці першому слова  «Всього на реалізацію Програми 
передбачається витратити 75000 грн.» замінити словами «Всього на 
реалізацію Програми передбачається витратити 113000 грн.» 

 
 1.3. В Програмі розвитку житлово-комунального господарства та 
благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради на 2017 рік, 
затвердженої рішенням четвертої сесії Корюківської  міської ради  сьомого  
скликання від 22.02.2017р. в пункті 8 Паспорту  Програми цифри            
«22412,847 тис. грн.» замінити цифрами «27151,355тис.грн.». 

Розділ  «ІІ Мета Програми» після абзацу 9 доповнити абзацом такого 
змісту: «Забезпечення захоронення бездомних і безрідних людей». 

В розділі Програми «ІV Заходи Програми та їх фінансове  
забезпечення»:  

- в пункті 4.1. слова «КП Корюківкаводоканал» - 590 тис. грн., кошти 
міського бюджету та залучені кошти» замінити словами                                      
«КП Корюківкаводоканал» - 1290 тис. грн., кошти міського бюджету та 
залучені кошти». 

- в пункті 4.2  абзац 6 викласти в такій редакції: «вивіз сміття -               
180,0 тис. грн.»; 

- пункт 4.2 Програми доповнити абзацом 23 такого змісту: «придбання 
вбиралень – 100 тис. грн.».  

- в пункті 4.4 Освіта в абзаці 3 цифри «91,422 грн.» замінити цифрами 
«91,430 грн.». 

-  в пункті 4.5 Охорона здоров’я абзаци 1 і 2 викласти в такій редакції: 
« - поточний ремонт палат пологового відділення Корюківської центральної 
районної лікарні по вул. Шевченка, 101, м. Корюківка (передача коштів до 
районного бюджету) – 200 тис. грн.; 
- поточний ремонт індивідуальних пологових залів та палат інтенсивної 
терапії новонароджених Корюківської центральної районної лікарні по             
вул. Шевченка, 101, м. Корюківка (передача коштів до районного бюджету) – 
200 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         Р.Р.Ахмедов 
 
  



       Додаток 1 
        до рішення п’ятої сесії 

        Корюківської міської ради 
        сьомого скликання 

        від 30.03.2017р. 
        «Про внесення змін до  

        міських Програм на 2017 рік» 
 
 

 
Матеріально-технічне забезпечення пожежної охорони (за рахунок 

міського бюджету) на 2017 рік 
 
 

№ 
п/п 

Показник витрат Сума, грн. 

1.  Оплата праці 220800 
2. Нарахування на оплату праці 48800 
3. Придбання  предметів, матеріалів, обладнання та 

інвентарю 
35600 

 Всього 305200 
 
 
 
 
 

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 

 
(п’ята  сесія сьомого скликання) 

 
30 березня   2017 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження Комплексної  
програми з реалізації міграційної 
політики Корюківського районного  
сектору Управління Державної  
міграційної служби України  
в Чернігівській області  на 2017  рік  
 
 З метою належної реалізації на території Корюківської громади державної 
політики у сфері міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та 
інших визначених законодавством категорій мігрантів, а також протидії 
нелегальній міграції,  розглянувши  рішення виконавчого комітету міської ради  
від 16 березня  2017 року № 101, рекомендації постійної комісії міської ради 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 Комплексну програму з реалізації міграційної політики 

Корюківського районного сектору Управління Державної міграційної служби 
України в Чернігівській області на 2017  рік (додається). 

 
 2.Виконання завдань Програми покласти на Корюківський районний 

сектор  УДМС  України в Чернігівській області. 
      
 3.Фінансування заходів Програми здійснювати у межах видатків, 

передбачених міським бюджетом на 2017 рік . 
 

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



 
                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 

                       рішенням п’ятої  сесії  
Корюківської  міської  ради  

сьомого скликання  
від 30 березня 2017 року  

 
 
 
 
 
 
 
 

Комплексна програма  
з реалізації міграційної політики   

Корюківського районного  сектору  Управління Державної  
міграційної служби України в Чернігівській області 

на  2017  рік 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м.Корюківка 
2017 рік 



 
ПАСПОРТ 

 
1. Ініціатор розроблення програми Управління Державної 

міграційної служби України в 
Чернігівській області  

2. Розробник програми Корюківський районий сектор 
УДМС України в 
Чернігівській області  

3. Співрозробники програми - 
4. Відповідальний виконавець 

програми 
Корюківський районий сектор 
УДМС України в 
Чернігівській області 

5. Учасники програми Корюківський районий сектор 
УДМС України в 
Чернігівській області, 
Корюківська   міська   рада  

6. 
 
 

Терміни реалізації програми 2017 рік 

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

міський бюджет та інші, не  
заборонені законодавством, 
джерела 

9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації 
програми, усього: 

В  межах  фінансових  
можливостей  міського 
бюджету  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РОЗДІЛ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Затвердження  Комплексної  програми з реалізації міграційної політики  
Корюківського районного  сектору  Управління Державної міграційної служби 
України в Чернігівській області на 2017 рік дасть можливість забезпечити 
розвиток, належне виконання функціональних завдань та удосконалення  
діяльності  Корюківського районного сектору  УДМС  України в Чернігівській 
області. 

З метою належного виконання працівниками Корюківського районного 
сектору  УДМС  України в Чернігівській області  Законів України «Про Єдиний 
державний демографічний реєстр та документів, що підтверджують 
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», «Про 
захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних систем», «Про порядок 
виїзду з України і в’їзду  в Україну громадян України», розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 09.10.2013 «Про затвердження плану заходів щодо 
оформлення і видачі паспорта громадянина України та реєстрації місця 
проживання/перебування фізичних осіб в Україні», розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 20.08.2014 № 780-р «Про затвердження плану заходів із 
запровадження документів, що підтверджують громадянство України, 
посвідчують особу чи її спеціальний статус, у які імплантовано безконтактний 
електронний носій, і створення національної системи біометричної верифікації 
та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства на 2014-
2017 роки», постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2014 № 79 «Деякі 
питання оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка 
переміщується з тимчасово окупованої території  України або району 
проведення антитерористичної операції», реалізації на практиці принципів 
державної політики у сфері надання адміністративних послуг, а саме 
забезпечення їх зручності, доступності і прозорості необхідно вжити певних 
заходів для забезпечення умов роботи працівників сектору. 

РОЗДІЛ II 
Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

 

Корюківський районний сектор Управління Державної міграційної 
служби України в Чернігівській області, реалізуючи державну політику у 
сферах міграції (імміграції та еміграції), громадянства, реєстрації фізичних 
осіб, біженців, інших визначених законодавством категорій мігрантів, надає 
адміністративні послуги населенню і забезпечує надходження коштів до 
міського бюджету об’єднаної громади. 

Одним із найважливіших факторів, що безпосередньо впливає на 
покращення обслуговування населення при наданні адміністративних послуг є 
належне матеріально-технічне забезпечення Корюківського районного сектору  
УДМС  України в Чернігівській області.  



Відповідно до ст. 6 Декрету Кабінету Міністрів України «Про Державне 
мито» державне мито зараховується до бюджету місцевого самоврядування, а у 
відповідності до ст. 36, ст. 64 Бюджетного кодексу України зі змінами, 
внесеними згідно Закону від 15.01.2015, плата за надання адміністративних 
послуг сплачується за місцем розгляду та оформлення документів і 
включається до складу доходів загального фонду місцевих бюджетів 
(міського).  

За 2017 рік Корюківський РС УДМС України в Чернігівській області до 
місцевих бюджетів перерахував 77 885,05  гривень. В 2017 році очікується 
збільшення суми надходжень за адмінпослуги  мінімум вдвічі. 

Враховуючи, що Управління Державної міграційної служби в 
Чернігівській області за надання адміністративних послуг на постійній основі 
перераховує кошти до місцевих бюджетів, то кошторисом Державної 
міграційної служби України не передбачено виділення  коштів з державного 
бюджету  на забезпечення належних умов праці співробітників, забезпечення їх 
канцелярським приладдям та бланковою продукцією, утримання 
адмінприміщення. Тому  для  надання якісних та своєчасних адміністравтиних 
послуг населенню громади,    кращої взаємодії з органами місцевого 
самоврядування з цих питань необхідне виділення коштів в рамках даної 
програми. 

РОЗДІЛ IIІ 
Мета Комплексної програми 

 

Програма передбачає надання фінансової підтримки Корюківському      
районному  сектору  Управління Державної міграційної служби України в      
Чернігівській області з метою  реалізації на території громади державної 
політики у сфері міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та 
інших визначених законодавством категорій мігрантів. 

 Мета Комплексної програми: 
- покращення обслуговування населення громади шляхом забезпечення 

зручності, доступності, прозорості та своєчасності надання громадянам  
адміністративних послуг з оформлення паспорта громадянина України у формі 
пластикової ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон; 

- сприяння у влаштуванні біженців та осіб без громадянства у тимчасові 
місця їхнього проживання; 

- участь у реалізації проектів з питань громадянства, імміграції біженців 
та взаємодія з міграційними службами сусідніх держав; 

- контроль за дотриманням законодавства у сфері міграції. 
 

РОЗДІЛ IIІ 
Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 
джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми 

 

 Виконання Програми здійснюється на місцевому рівні, що передбачає: 



Забезпечення діяльності спільних мобільних груп співробітників 
Корюківського РС УДМС, Корюківського ВП ГУНП для проведення перевірок 
осіб на вокзалах, ринках, гуртожитках та інших людних місцях на території 
Корюківської громади з метою перекриття каналів проникнення нелегальних 
мігрантів  та притягнення до відповідальності осіб, винних у їх вчиненні. 

Забезпечення поширення серед іноземців та осіб без громадянства 
інформації про особливості національної культури, звичаї, традиції та розвиток 
демократії в українському суспільстві. 

 Забезпечення проведення спільних нарад, засідань за круглим столом з 
питань організації співпраці та обміну інформацією між відповідними 
державними органами виконавчої влади, правоохоронними органами, органами 
місцевого самоврядування,  тощо. 

З метою реалізації другої фази Плану дій щодо лібералізації ЄС візового 
режиму для України забезпечення підвищення кваліфікації працівників 
Корюківського РС УДМС України в Чернігівській області,  рівня володіння 
ними іноземними мовами, у тому числі забезпечення мовної підготовки 
працівників,які працюють з біженцями та особами, які потребують додаткового 
або тимчасового захисту.                                                                                         

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з метою підвищення 
рівня обізнаності громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які 
перебувають на території України, щодо їх прав на свободу пересування 
територією України та адміністративної відповідальності, у разі порушення 
міграційного законодавства. 

 Надання інформаційно-консультативної допомоги громадянам України, 
які повертаються в Україну за процедурою добровільного повернення, 
видворення або у порядку реадмісії. 

Реалізація даної Програми буде проводитись за рахунок надходжень до 
міського бюджету. 

 

РОЗДІЛ V 
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

 

Виконання Комплексної програми дасть змогу покращити 
обслуговування населення міста та громади шляхом доступності та зручності, 
оперативності та своєчасності надання адміністративних послуг, стабілізувати 
міграційні процеси шляхом запобігання нелегальній міграції, виявляти та 
вживати заходи щодо видворення нелегальних мігрантів, активізувати роботу з 
протидії незаконній міграції, уникнути передумов, які сприяють утворенню 
корупційних схем між співробітниками міграційної служби та населенням 
району, покращення взаємодії з органами місцевого самоврядування. 

  
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 

 
(п’ята сесія сьомого скликання) 

 
30 березня  2017 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження Комплексної  
програми профілактики  
правопорушень на 2017рік 
 
 Розглянувши рішення  виконавчого комітету міської ради  від 16 березня  
2017 року № 100, 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 Комплексну програму профілактики правопорушень на 
2017 рік. 
 
 2. Вважати  таким, що  втратило  чинність  рішення  восьмої сесії  
Корюківської  міської  ради  сьомого  скликання  від 26.08.2016 року  «Про  
затвердження    міської «Комплексної програми профілактики  правопорушень 
на 2017-2019 роки»». 
 

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



  

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням п’ятої сесії  

Корюківської міської ради 
сьомого скликання 

від 30.03.2017 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Комплексна програма  
профілактики правопорушень  

на 2017  рік  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м.Корюківка  
2017рік 

 



  

 
 

ПАСПОРТ  
Комплексної програми профілактики  

правопорушень на 2017 рік  
 

1. Ініціатор розроблення програми Корюківська міська рада 
 

2. Нормативно-правові  акти, на підставі 
яких розроблена  програма 

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 

Кримінальний  кодекс 
України, Кодекс  України  

про адміністративні  
правопорушення 

3. Розробник програми 
 

Корюківська міська рада 

4. Співрозробники програми  
 

- 

5.  Відповідальний виконавець програми Виконавчий комітет 
Корюківської міської ради 

6. Учасники програми 
 

Корюківська міська рада 

7. Термін реалізації програми 
 

2017 рік 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 
участь у виконанні програми  
 

міський бюджет 

9.  Загальний орієнтовний обсяг 
фінансових  ресурсів, необхідний для 
реалізації програми, всього 
 

136 тис.грн. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Комплексна програма 
профілактики правопорушень на 2017рік 

 
Загальна частина 

 

Стан правопорядку в громаді  впливає на соціально-економічний розвиток. 
Забезпечення правопорядку здійснюється шляхом виявлення винних у вчиненні 
протиправних дій осіб та притягнення їх до передбаченої законом 
відповідальності, а також запровадження форм і методів профілактики 
правопорушень з метою усунення причин та запобігання виникненню умов, що 
сприяють їх вчиненню. 

Здійснення заходів з профілактики злочинності у 2013 - 2015 роках дало 
змогу покращити стан правопорядку в громаді та удосконалити систему 
профілактики правопорушень. За результатами проведеного аналізу, 
криміногенна ситуація в громаді стала більш стабільною порівняно з 2015 
роком. Зменшилась кількість зареєстрованих вбивств, зґвалтувань, грабежів, 
розбійних нападів, порушень правил безпеки дорожнього руху, у т.ч., що 
спричинило смерть потерпілого, незаконних заволодінь транспортними 
засобами. 

Значно покращились результати роботи у протидії наркозлочинності.  
Разом з тим, не зважаючи на вжиті правоохоронними органами заходи, а 

саме проведення комплексних відпрацювань міста, ряду оперативно-
профілактичних операцій, криміногенна ситуація потребує покращення і 
консолідації зусиль як органів поліції так і органів місцевого самоврядування. 

В структурі злочинності домінуючу роль продовжують відігравати 
злочини майнової спрямованості. Практично в два рази набув поширення такий 
вид злочину як крадіжки і тенденція до їх збільшення є прогресуючою. 

Спільних зусиль як на загальнодержавному, обласному, районному так і на 
міському рівні потребують вирішення питання протидії наркоманії, насамперед 
в підлітковому і молодіжному середовищі, торгівлі людьми, проституції. 
Кількість викритих таких злочинів правоохоронними органами зростає, хоча їх 
частка не в повній мірі відповідає реальному стану справ, що зумовлене 
соціально - економічним розвитком як держави, області, району так і міста. 

Соціальне значення проблеми, пов'язаної з профілактикою правопорушень, 
зумовлює необхідність як централізованого бюджетного фінансування, так і 
виділення коштів з міського бюджету на виконання цієї Програми.  

Ця Програма спрямована на забезпечення ефективності здійснення 
узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин, 
що зумовили вчинення протиправних дій. 

 
Мета та основні завдання Програми 

 
Метою Програми є: 

- підвищення координуючої ролі органів місцевого самоврядування в 
розв’язанні проблем боротьби зі злочинністю та її негативними наслідками; 



  

- усунення передумов для вчинення правопорушень і забезпечення 
конституційних прав та свобод людини на основі чітко визначених пріоритетів, 
поступового нарощування у цій справі зусиль органів поліції, місцевих органів 
виконавчої влади та громадськості; 

- удосконалення методів організації роботи і шляхів запобігання 
вчиненню правопорушень; 

-    активізація роботи, щодо профілактики рецидивної злочинності;   
- покращання роботи з протидії наркозлочинності, профілактики дитячої 

бездоглядності, злочинного впливу на неповнолітніх в молодіжному 
середовищі та в сім’ях; 

- дієва протидія злочинності серед неповнолітніх, у тому числі 
рецидивної.  

 
Основними завданнями Програми є: 

 - охорона публічного порядку та попередження правопорушень; 
 - захист життя, здоров’я, честі і гідності особи, її майна від злочинних 
посягань; 
 - протидія корупції; 
 - протидія нелегальній міграції; 
 - мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне 
середовище; 
 - запобігання поширенню наркозлочинності, пияцтва та алкоголізму; 
 - протидія рецидивній та побутовій злочинності.  
 

Фінансове забезпечення Програми 
 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 
міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Обсяги 
фінансових ресурсів міського бюджету та напрямки їх використання можуть 
корегуватися в залежності від потреби та фінансової можливості. 

Орієнтовний обсяг  коштів міського бюджету, необхідний  на  виконання  
Програми у 2017році складає 136 тис.грн.  
 
Очікувані результати 
 Виконання Програми дасть змогу: 
 - покращити результати роботи з охорони публічного порядку, 
попередження правопорушень, протидії рецидивній та побутовій злочинності; 
 - стабілізувати криміногенну ситуацію в місті шляхом запобігання 
криміналізації населення; 
 - підвищити оперативність реагування на вчинені правопорушення та їх 
виявлення шляхом удосконалення технічних засобів контролю за ситуацією в 
публічних місцях, створення відповідних систем накопичення та обміну 
інформацією; 
 - захистити життя, здоров’я, честь і гідність особи, її майно від злочинних 
посягань; 
 - активізувати роботу з протидії корупції, нелегальній міграції; 
 - мінімізувати злочинний вплив на неповнолітніх та молодіжне 
середовище; 
 - запобігти поширенню наркозлочинності, пияцтва та алкоголізму на 
території громади. 

 



  

 
Основні заходи передбачені Комплексною програмою профілактики 

правопорушень на 2017 рік 
 

1. Розроблення нових форм і методів профілактики правопорушень та 
запровадження їх у практику 
1. Проведення додаткової роботи з посилення протидії незаконному обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, недопущення їх 
розкрадання на підприємствах, в установах та організаціях, яким видана 
ліцензія на провадження діяльності, пов'язаної з виробленням, виготовленням, 
зберіганням, транспортуванням, відпуском та знищенням таких засобів, 
речовин і прекурсорів, а також культивуванням, використанням для 
промислових цілей нарковмісних рослин. 

Корюківське ВП Менського ВП 
ГУНП в Чернігівській області,  

2017рік  
  

2. Удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з місць     
позбавлення волі 

1. Сприяння особам, які звільняються з місць позбавлення волі, у видачі 
та оформленні документів, необхідних для вирішення соціальних питань; 
активізація роботи спостережних комісій з надання такій категорії осіб 
допомоги в соціальній адаптації. 

Виконком міської ради, Корюківське 
ВП Менського ВП ГУНП в 

Чернігівській області,  
 2017 рік 

 
3. Забезпечення захисту законних інтересів неповнолітніх, зокрема 

захисту від жорстокого поводження, експлуатації та насильства 
1. Організація та проведення спільних профілактичних рейдів ("Діти 

вулиці", "Вокзал", "Підліток", "Канікули", "Літо", "Урок"), спрямованих на 
соціальний та правовий захист дітей, запобігання їх бездоглядності та 
безпритульності, профілактику правопорушень, влаштування безпритульних і 
бездоглядних дітей до закладів соціального захисту, вжиття заходів впливу до 
дітей, які вживають спиртні напої, наркотичні засоби або психотропні 
речовини. 

Корюківське ВП Менського ВП 
ГУНП в Чернігівській області,  

                                                                      2017рік 
  

2. Забезпечення соціального супроводу та контролю за поведінкою 
неповнолітніх, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, 
засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, відбули покарання 
та звільнилися з місць позбавлення волі. 

Корюківське ВП Менського ВП 
ГУНП в Чернігівській області,  

2017рік 



  

 
3. Забезпечення інформування населення про виявлені схеми заволодіння 

чужим майном або придбання права на майно фізичних чи юридичних осіб 
шляхом шахрайства, у тому числі залучення до "фінансових пірамід". 

Корюківське ВП Менського ВП 
ГУНП в Чернігівській області,  

                                                                 2017рік  
 
 
4. Удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріально-

технічного забезпечення профілактичної діяльності 
1. Встановлення порядку заохочення громадян у разі їх участі в запобіганні 

злочинам та їх розкритті; передбачення під час підготовки проектів місцевих 
бюджетів відповідно до Закону України "Про участь громадян в охороні 
громадського порядку і державного кордону" виділення коштів для 
забезпечення діяльності громадських формувань з охорони публічного порядку 
та заохочення громадських помічників дільничних офіцерів поліції. 

Виконком міської ради  
2017рік 

 
2. Забезпечення впровадження технічних засобів відеоспостереження за 

оперативною обстановкою  в місцях найбільш уражених вуличною 
злочинністю, зі значним скупченням людей та місцях, де найчастіше 
проводяться масові заходи та місцях масового відпочинку громадян, а також 
порушень Правил дорожнього руху та нагляду за його дотриманням: 

2.1.Забезпечити технічне обслуговування технічних засобів для 
відеоспостереження за оперативною обстановкою  в місцях найбільш уражених 
вуличною злочинністю, зі значним скупченням людей та місцях, де найчастіше 
проводяться масові заходи та місцях масового відпочинку громадян та 
порушень Правил дорожнього руху та нагляду за його дотриманням. 

2.2.Забезпечити енергоживлення до технічних засобів для 
відеоспостереження за оперативною обстановкою  в місцях найбільш уражених 
вуличною злочинністю, зі значним скупченням людей та місцях, де найчастіше 
проводяться масові заходи та місцях масового відпочинку громадян та 
порушень Правил дорожнього руху та нагляду за його дотриманням. 

2.3.Забезпечити послуги інтернету для надходження даних на центральний 
сервер.   

Виконком міської ради, 
Корюківський ВП Менського ВП 

ГУНП в Чернігівській області,  
2017рік 

 
3. Запровадження системи відеоспостереження за оперативною обстановкою  

в місцях найбільш уражених вуличною злочинністю, зі значним скупченням 
людей та місцях, де найчастіше проводяться масові заходи та місцях масового 
відпочинку громадян. 

3.1. Забезпечити технічне обслуговування  вказаних вище систем відео  
спостереження. 



  

3.2.Забезпечити енергоживлення до вказаних вище систем відео 
спостереження. 

Виконком міської ради 
Корюківський ВП Менського ВП 

ГУНП в Чернігівській області,  
2017рік 

 
     4. Рекомендувати власникам об’єктів різних форм власності, які розташовані 
на території Корюківської  міської ради для захисту життя та здоров’я людей, 
профілактики різних адміністративних правопорушень, недопущення крадіжок, 
грабежів та розбоїв, впровадження новітніх технічних засобів охорони, 
тривожної сигналізації з підключенням на пункт централізованого 
спостереження та відео спостереження з подальшим його технічним 
обслуговуванням. 

Корюківський ВП Менського ВП 
ГУНП в Чернігівській області,  

2017рік 
 

    5. Забезпечення громадської безпеки та публічного порядку на території 
Корюківської  міської ради. 

Корюківський ВП Менського ВП 
ГУНП в Чернігівській області,  

2017 рік 
 

    6. Проведення заходів із підтримання належного стану благоустрою на 
території Корюківської  міської ради . 

Виконком міської ради, комунальні 
підприємства міста, Корюківський 

ВП Менського ВП ГУНП в 
Чернігівській області,  

2017 рік 
 
 
Секретар  міської ради                           С.О.Олійник  



                                                                    

 
                                                        УКРАЇНА 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область  

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(п’ята сесія сьомого скликання) 

 
 

30  березня  2017 року 
м.Корюківка 
 
 
Про затвердження Положення про 
цільовий фонд Корюківської міської ради 
 
 Враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста, 
відповідно  до статті 13 Бюджетного кодексу України,  керуючись ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 

 міська рада в и р і ш и л а: 
 

 1. Затвердити Положення про цільовий фонд Корюківської міської 
ради. 
 
 2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Корюківської міської 
ради  від 30.06.2016 року «Про затвердження Положення про цільовий фонд 
Корюківської міської ради».  
 
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію  міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного 
та культурного розвитку міста. 
 
 
Міський голова         Р.Р.Ахмедов 
 

 
 
 



 
З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 

        рішенням  п’ятої  сесії 
        Корюківської міської ради  

сьомого   скликання  
від 30 березня 2017 року  

         
 

П О Л О Ж Е Н Н Я 
про цільовий фонд Корюківської міської ради 

 
 

1.Загальні положення  
1.1. Цільовий фонд Корюківської міської ради (далі – цільовий фонд) 

створюється відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України, статті 68 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

1.2. Формування, розподіл та використання коштів Фонду проводиться 
у відповідності  до вимог положень Бюджетного кодексу України, 
підзаконних актів, положень та інструкцій, що мають статус нормативних 
документів за даним напрямком фінансово-господарської діяльності. 
  1.3. Порядок формування і використання коштів Фонду визначається 
цим Положенням. 
 

2. Джерела формування цільового фонду 
 Цільовий фонд формується за рахунок таких надходжень: 

2.1. Плата за укладання договору оренди земельної ділянки. 
2.2. Плата від відшкодування вартості знесених зелених насаджень у 

громаді згідно із Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року 
№1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і 
квітників у несених пунктах» (зі змінами). 

2.3. Залишки коштів цільових фондів з бюджетів територіальних 
громад, що об’єдналися. 

2.4. Кошти самооподаткування, які справляються з господарського 
двору, по ставці, яка затверджується рішенням міської ради на підставі 
протоколу зборів жителів сіл, які ввійшли в громаду.  

2.5. Залучених на договірній основі коштів підприємств та організацій 
різних форм власності. 

2.6. Інших надходжень, визначених окремими рішеннями міської ради 
та виконавчого комітету, а також іншими нормативно-правовими актами, не 
забороненими законодавством.  
 

3. Напрями використання коштів цільового фонду 
3.1. Обсяг надходжень та розподіл видатків цільового фонду 

планується  при  складанні  проекту бюджету міста на відповідний 
бюджетний рік та уточнюється в процесі виконання бюджету. 



3.2. Кошти цільового фонду використовуються за наступними 
напрямками: 

3.2.1. Зміцнення матеріально-технічної бази міської ради та об’єднаної 
територіальної громади. 

3.2.2. Відновлення насаджень дерев, кущів, газонів та квітників. 
3.2.3. Захист зелених насаджень від шкідників та збудників хвороб. 
3.2.4. Підживлення зелених насаджень.  
3.2.5. Закупівля квіткової розсади, насіння газонних трав і квітів, 

родючого ґрунту.  
3.2.6. Проведення робіт пов’язаних з утриманням вулиць, доріг, місць 

загального користування, дезінфекція колодязів громадського користування 
та благоустрій території сіл (відповідно до суми коштів, зібраних жителями 
конкретного села). 

3.2.7. Кошти залучені на договірній основі відповідно до п.2.5. 
Положення – на цілі, вказані в договорах. 
 

4. Порядок управління коштами 
4.1. Кошти цільового фонду обліковуються в складі спеціального 

фонду бюджету міста відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України 
на спеціальному рахунку,  відкритому в Управлінні державної казначейської 
служби України в Корюківському районі по коду доходів 50110000 «Цільові 
фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами 
виконавчої влади». 

4.2.  Касові видатки здійснюються  в межах надходження коштів на 
рахунок по  КПКВМБ 0119180 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої влади». 

4.3. Невикористані у звітному році кошти цільового фонду вилученню 
не підлягають, переходять на наступний рік і використовуються  на цілі, 
визначені цим Положенням. 

4.4. Бухгалтерський облік фінансово-господарський операцій  
цільового фонду за напрямками використання коштів здійснюється відділом 
бухгалтерського обліку та звітності Корюківської міської ради , який складає 
звіт про надходження та використання коштів в порядку та за формами 
визначеними Державним казначейство України.   

4.5. Контроль за використанням коштів цільового фонду здійснює 
постійна комісія з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 
культурного розвитку міста. 
 

5. Прикінцеві положення 
5.1. Положення про цільовий фонд Корюківської  міської  ради, а також 

зміни та доповнення до нього затверджується виключно міською радою. 
 
 
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 

 
(п’ята сесія сьомого скликання) 

 
30 березня 2017 року  
м. Корюківка 
 
Про внесення змін до рішення 
другої позачергової сесії Корюківської міської ради  
сьомого скликання від 12.01.2017 р. 
«Про затвердження структури та чисельності  
працівників виконавчого апарату  
Корюківської міської ради та її виконавчого комітету» 
 
 З метою забезпечення належного рівня діяльності міської ради, 
виконавчого комітету міської ради, структурних підрозділів та забезпечення 
належного рівня життєдіяльності підприємств, установ та закладів, 
підпорядкованих міській раді, враховуючи пропозиції міського голови 
Ахмедова Р.Р. щодо визначення структури та чисельності виконавчого апарату 
міської ради та її виконавчого комітету, керуючись п. 5 ст. 26, ст.ст. 54, 60 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету 
Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та 
умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 
прокуратури, судів та інших органів»(зі змінами),  

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Внести зміни до рішення другої позачергової сесії Корюківської 
міської ради сьомого скликання від 12.01.2017 р. «Про затвердження структури 
та чисельності працівників виконавчого апарату Корюківської міської ради та її 
виконавчого комітету», а саме: 
- в п. 1 рішення в частині визначення структури відділу бухгалтерського обліку 
та звітності:  

- слова «Провідний спеціаліст – 1» замінити словами «Провідний 
спеціаліст – 2»; 

- слова «Спеціаліст 1 категорії – 1» замінити словами «Спеціаліст 1 
категорії – 2»; 

- слова «Спеціаліст 2 категорії – 1» виключити; 
- слова «Спеціаліст – 1» виключити; 

 



- в п. 1 рішення в частині визначення технічних службовців слова 
«Прибиральник службових приміщень – 3» замінити словами «Прибиральник 
службових приміщень – 1». 
 
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 
регуляторної політики, депутатської етики та  регламенту. 
 
Міський голова                                                                      Р.Р.Ахмедов 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(п’ята сесія сьомого скликання) 

 
30 березня 2017 року  
м. Корюківка 
 
Про внесення змін до рішення 
другої позачергової сесії Корюківської міської ради  
сьомого скликання від 12.01.2017 р. 
«Про затвердження Положень  
про відділи Корюківської міської ради» 
 
 З метою забезпечення належного рівня діяльності міської ради та її 
виконавчого комітету, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради 
з питань гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 
ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та  регламенту, керуючись 
ст. 26, 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 

 1. Внести зміни до рішення другої позачергової сесії Корюківської 
міської ради шостого скликання від 26.08.2016 р. «Про затвердження Положень 
про  відділи Корюківської міської ради», а саме: 
- доповнити Положення про загальний відділ виконавчого апарату 
Корюківської міської ради та її виконавчого комітету пунктом 2.2.16 
наступного змісту: 
«2.2.16. працівники загального відділу виконують доручення та обов’язки, 
покладені на них рішеннями міської ради, виконавчого комітету, 
розпорядженнями міського голови.»; 
-  пункт 1.3 Положення про юридичний відділ виконавчого апарату 
Корюківської міської ради та її виконавчого комітету викласти в новій редакції, 
а саме: 
«1.3. До складу юридичного відділу входять:  
- начальник відділу – 1;  
- провідний спеціаліст – 2;  
- спеціаліст І категорії – 1.». 
  
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 
регуляторної політики, депутатської етики та  регламенту. 
 
Міський голова                                                                      Р.Р.Ахмедов 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(п’ята сесія сьомого скликання) 

 
30 березня 2017 року  
м. Корюківка 
 
Про внесення змін до рішення 
восьмої сесії Корюківської міської ради  
сьомого скликання від 26.08.2016 р. 
«Про затвердження Положення 
про тендерний комітет 
Корюківської міської ради» 
 
 З метою організації та проведення процедур закупівель для забезпечення 
потреб територіальної громади, враховуючи рекомендації постійної комісії 
міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 
ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та  регламенту відповідно 
до ч. ч. 1, 2 ст.11 Закону України “Про публічні закупівлі”, Примірного 
положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб), 
затвердженого наказом Мінекономрозвитку України від 30.03.2016 № 557, 
керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  

 
міська рада в и р і ш и л а :  

 
 1. Внести зміни до рішення восьмої сесії Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 26.08.2016 р. «Про затвердження Положення про 
тендерний комітет Корюківської міської ради», а саме п. 2 рішення викласти в 
такій редакції: 
  

«2. Створити тендерний комітет Корюківської міської ради у складі: 
1) голова тендерного комітету – Биков Олександр Миколайович, заступник 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради; 
2) заступник голови тендерного комітету – Яковець Сергій Миколайович, 
начальник юридичного відділу міської ради; 
3) секретар тендерного комітету – Лагодна Діана Олегівна, провідний 
спеціаліст відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму міської ради; 
4) члени тендерного комітету: 
- Пономаренко Зоя Юріївна, керуючий справами (секретар) виконавчого 
комітету міської ради; 



- Барсук Олена Іванівна, начальник фінансового відділу міської ради; 
- Кожема Оксана Миколаївна, начальник відділу бухгалтерського обліку та 
звітності міської ради.» 
 
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 
регуляторної політики, депутатської етики та  регламенту. 
 
Міський голова                                                                      Р.Р.Ахмедов 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(п’ята сесія сьомого скликання) 

 
30 березня 2017 року  
м. Корюківка 
 
Про внесення змін до рішення 
четвертої сесії Корюківської міської ради  
сьомого скликання від 22.02.2017 р. 
«Про план діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2017 рік» 
 
 Розглянувши рекомендації адміністративної колегії Чернігівського 
обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 
20.03.2017 р. № 43-рк/к «Про припинення дій, які містять  ознаки законодавства 
про захист економічної конкуренції», а саме встановити порядок розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності під час 
проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових 
заходів на території м. Корюківка, враховуючи, що прийняття цього порядку 
спрямоване на правове регулювання господарських відносин, а також 
адміністративних  відносин  між міською радою, як регуляторним органом, та 
суб’єктами господарювання, заслухавши рекомендації постійної комісії міської 
ради з питань гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 
ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та  регламенту, керуючись 
п. 1.11 наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 21.10.2011 р. № 244,  ст. 7 Закону 
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності,  ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 

 1. Внести зміни до рішення четвертої сесії Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 22.02.2017 р. «Про план діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2017 рік», а саме доповнити план діяльності міської ради 
та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік 
пунктами 6 наступного змісту: 



 
 
№ 
з/п 

 
Вид проекту 

 
Назва проекту 

 

 
Мета прийняття 

 

 
Термін 

підготовки 

 
Розробник 

проекту 
6 Рішення 

Корюківської 
міської ради 

Про затвердження 
Порядку розміщення 
тимчасових споруд 
для провадження 
підприємницької 
діяльності під час 
проведення ярмарок, 
державних та 
місцевих святкових, 
урочистих масових 
заходів на території 
м. Корюківка 

Забезпечення прозорості 
та відкритості для 
суб’єктів 
господарювання 
порядку, 
регламентуючого 
розміщення тимчасових 
споруд, засобів дрібно-
роздрібної торговельної 
мережі та пересувних 
об’єктів з надання 
послуг під час 
проведення ярмарків, 
місцевих святкових, 
урочистих та інших 
масових заходів, що 
надасть можливість 
залучити більшу 
кількість суб’єктів 
господарювання до 
участі у масових заходах 

Травень - 
червень 

Виконавчий 
апарат міської 
ради та її 
виконкому 

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



                                                                                                                                   
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(п'ята сесія сьомого скликання) 

 
30 березня 2017 року 
м. Корюківка 
 
Про внесення змін до  рішення  
двадцять восьмої 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 населених  
пунктів Корюківської міської ради» 
 
 З метою уточнення положень Порядку надання  одноразової матеріальної 
допомоги учасникам, постраждалим учасникам антитерористичної операції та 
сім’ям загиблих, які є мешканцями населених пунктів Корюківської міської 
ради, враховуючи рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань, 
законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, 
депутатської етики та  регламенту, керуючись ст. 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", 

 
міська рада в и р і ш и л а :  

 
 1. Внести зміни до рішення двадцять восьмої сесії Корюківської міської 
ради шостого скликання від 11 грудня 2014 року «Про затвердження порядку 
надання одноразової  матеріальної допомоги учасникам, постраждалим 
учасникам антитерористичної  операції та сім’ям загиблих, які є мешканцями 
населених пунктів Корюківської міської ради», а саме п. 4 Порядку викласти в 
такій редакції: 
 «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.». 
  



 2. Виконавчому комітету  міської ради, виконавчому апарату міської ради 
та її виконкому враховувати положення пункту 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 
гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 
регуляторної політики, депутатської етики та  регламенту.   
 
Міський голова                                                                 Р.Р.Ахмедов 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(п’ята сесія сьомого скликання) 

 
 
30 березня 2017 року  
м. Корюківка 
 
Про надання дозволу на передачу  
майна міської комунальної власності 
 
 Розглянувши звернення Корюківської житлово-експлуатаційної контори 
про надання дозволу на передачу трактора Т 40 М з балансу Відділу освіти, 
культури, молоді та спорту Корюківської міської ради з метою його 
подальшого використання для благоустрою сіл Наумівка, Турівка, Андроники, 
Переділ, Високе,  ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Надати дозвіл Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 
міської ради на передачу до Корюківської житлово-експлуатаційної контори 
трактора Т 40 М, двигун № 2160513, реєстраційний № 12062 ЯО, балансовою 
вартістю 3374 грн. для благоустрою сіл Наумівка, Турівка, Андроники, Переділ, 
Високе. 
 
 2. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 
(Наумчик І.В.), Корюківській житлово-експлуатаційній конторі (Полях М.Ф.) 
забезпечити передачу та прийняття майна міської комунальної власності у 
відповідності до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів 
Корюківської міської ради. 
 
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 
культурного  розвитку  міста. 
 
Міський голова                                                                      Р.Р. Ахмедов 
 



 
 У К Р А Ї Н А                                 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(п’ята сесія сьомого скликання) 

 
30  березня 2017 року  
м. Корюківка 
 
Про встановлення  розміру  плати  
за оформлення  договорів оренди землі  
 

 Розглянувши рішення  виконавчого  комітету    міської ради  № 75 від  
16 березня  2017 року «Про  встановлення розміру  плати за  оформлення  
договору  оренди» , враховуючи  рекомендації постійних комісій міської ради 
з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку 
міста та з питань житлово-комунального господарства, регулювання 
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", 

міська рада в и р і ш и л а :    
 

1. Встановити   плату за оформлення договорів оренди  земельних 
ділянок: 

- для фізичних осіб в розмірі 60 гривень; 
- для юридичних осіб в розмірі 200 гривень.  
 
2. Вважати  таким, що  втратило  чинність  рішення   двадцять  першої  

сесії Корюківської міської ради   п’ятого  скликання    від 04 грудня 2008 року  
«Про  встановлення розміру плати за  оформлення  договору оренди». 

 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища. 
  
 
Міський голова                                                                                Р.Р. Ахмедов 



 
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(п’ята сесія сьомого скликання) 

 
30 березня 2017 року  
м. Корюківка 
 
Про надання дозволу на проведення  
експертної грошової оцінки земельних ділянок  
 

Розглянувши заяви фізичної особи-підприємця 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, 81, 
79-1, 122, 127, 128  Земельного кодексу України,  ст. 9 Закону України «Про 
оренду землі», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,   

міська рада в и р і ш и л а: 
                                                               

 1. Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки орендованої  
земельної ділянки ФОП Нековалем Сергієм Володимировичем для  
подальшого  придбання її у власність, яка розташована за адресою:            
вул. Франка, 71-а, м. Корюківка, площею 0,0179 га, кадастровий номер 
земельної ділянки 7422410100:01:002:0716, цільове призначення – для 
комерційної діяльності. 

1.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти договір з 
ФОП Нековалем Сергієм Володимировичем про сплату авансового внеску за 
виготовлення експертної оцінки земельної ділянки вказаної в п. 1 даного 
рішення.  
 
 2. Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки орендованої  
земельної  ділянки ФОП Нековалем Сергієм Володимировичем для  
подальшого  придбання її у власність, яка розташована за адресою:             
вул. Дудка, 64, м. Корюківка, площею 0,1998 га, кадастровий номер 
земельної ділянки 7422410100:01:003:0084, цільове призначення – для 
виробничих потреб. 
 2.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти договір 
про сплату авансового внеску з ФОП Нековалем Сергієм Володимировичем 



за виготовлення експертної оцінки земельної ділянки вказаної в п. 2 даного 
рішення.  
 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища. 
 
 
Міський голова                                                                     Р.Р. Ахмедов 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(п’ята сесія сьомого скликання) 

 
30  березня 2017 року  
м. Корюківка 
 
Про розірвання  та поновлення  
договорів оренди землі  
 
 Розглянувши заяви юридичних та фізичних 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, 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 Остапенко Оленою Анатоліївною договір оренди 
земельної ділянки від 01 червня 2007 року, яка розташована за адресою:       
вул. К.Маркса, 3, кв. 27, м. Корюківка, площею 81,6 м.кв, кадастровий номер 
7422410100:01:003:0208, 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 Корюківською житлово-експлуатаційною конторою 

договір оренди земельної ділянки від 10 липня 2015 року, яка розташована за 
адресою: вул. Франка, 5-в, м. Корюківка, площею 4563 м.кв, кадастровий 
номер 7422410100:01:002:1498, шляхом його розірвання за згодою сторін у 
зв’язку з готовністю до експлуатації об’єкта «будівництво доступного житла – 
багатоквартирного житлового будинку з розміщенням об’єктів соціальної 
інфраструктури, господарськими приміщеннями, автономним джерелом 
теплопостачання в кожній кватирі та поруч розташованими гаражами по      
вул. Франка, 5-в в м. Корюківка». 

2.1. Перевести земельну ділянку вказану в п. 2 даного рішення до земель 
комунальної власності Корюківської міської ради. 

 



3. Продовжити дію п. 7 договору оренди землі від 14.08.2007 р. з                     
ТОВ «РІК» на земельну ділянку площею 0,0020 га по                                                                                                                                   
вул. Вокзальна, 5-в, м. Корюківка, на тих самих умовах, терміном на 5 років. 
Кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:0218. 

 
4. Припинити з Белашко Ніної Федорівною договір оренди земельних 

ділянок від 30 вересня 2016 року, які розташовані за адресою:                         
вул. Центральна, 45, с. Буда, площею 0,2500 га, кадастровий номер 
7422482000:01:000:0010 – для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та площею 0,3200 га 
кадастровий номер 7422482000:01:000:0011 – для ведення особистого 
селянського господарства, шляхом його розірвання за згодою сторін. 

4.1. Перевести земельні ділянки вказані в п. 4 даного рішення до земель 
запасу (земель не наданих у власність або постійне користування в межах 
населених пунктів Корюківської міської ради). 

 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища. 
  
 
Міський голова                                                                                Р.Р. Ахмедов 



 
                                                                  У К Р А Ї Н А                                             
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(п’ята сесія сьомого скликання) 

 
30 березня 2017 року  
м. Корюківка 
 
Про надання земельних  
ділянок в оренду 
 
 Розглянувши заяви громадян та додані матеріали, враховуючи 
рекомендації постійної комісії міської ради з питань  житлово-комунального 
господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 
навколишнього природного  середовища, керуючись ст. 12, 79-1, 122, 123, 142 
Земельного кодексу України, ст. 15, 21, 24, 25 Закону України "Про оренду 
землі", ст. 288 Податкового кодексу України, ст. 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", 

міська рада в и р і ш и л а : 
 

1. Затвердити Олейник Антоніні Василівні 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), (КВЦПЗ 
02.01.), площею 0,1000 га, по вул. Молодіжна, 23/2, м. Корюківка. 
 1.1. Надати Олейник Антоніні Василівні (зареєстрована за адресою:      
вул. Гагаріна, 132, кв. 18, м. Краснодар Російська Федерація, ідентифікаційний 
номер 1447923808) в оренду земельну ділянку площею 0,1000 га, кадастровий 
номер 7422410100:01:002:1625, за адресою: вул. Молодіжна, 23/2,                       
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. 
Оформити договір оренди у встановленому законодавством порядку.  
 

2. Затвердити  Нодю Федору Федоровичу 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), (КВЦПЗ 
02.01.), площею 0,0647 га, по вул. Соборна, 152-а, м. Корюківка. 
 2.1. Надати Нодю Федору Федоровичу (зареєстрований за адресою:      
вул. Братчикова, 69, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2808702278) в 
оренду земельну ділянку площею 0,0647 га, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1368, за адресою: вул. Соборна, 152-а, 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. Оформити договір оренди у 
встановленому законодавством порядку. 
 

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



 
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(п’ята сесія сьомого скликання) 

 
30  березня 2017 року  
м. Корюківка 
 
Про припинення права  
постійного користування  
земельними ділянками 
 
 Розглянувши листа Корюківської районної ради Чернігівської області, 
враховуючи рішення четвертої сесії Корюківської міської ради сьомого 
скликання від 22.02.2017 року «Про прийняття об’єктів спільної власності 
територіальних громад міста, селища та сіл Корюківського району у міську 
комунальну власність», рекомендації постійної комісії міської ради з питань  
житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись 
ст. 12, 79-1, 92, 141 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", 

міська рада в и р і ш и л а :    
 

1. Припинити право постійного користування земельною ділянкою, яка 
перебуває у постійному користування Корюківської районної ради – 
Корюківського міжшкільного навчально-виробничого комбінату професійної 
орієнтації учнів згідно державного акту на право постійного користування 
земельною ділянкою від 30.12.2010 року, яка розташована по вул. Богдана 
Хмельницького, 4 м. Корюківка площею 0,1641 га, кадастровий номер 
земельної ділянки 7422410100:01:001:0882. 

1.1. Передати у постійне користування Відділу освіти, культури, молоді 
та спорту Корюківської міської ради земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування будівель закладів освіти площею 0,1641 га, яка розташована 
по вулиці Хмельницького Б., 4 м. Корюківка. Кадастровий номер земельної 
ділянки 7422410100:01:001:0882. 

 
2. Припинити право постійного користування земельною ділянкою, яка 

перебуває у постійному користування Корюківської районної ради – 
Корюківського міжшкільного навчально-виробничого комбінату професійної 
орієнтації учнів згідно державного акту на право постійного користування 
земельною ділянкою від 30.12.2010 року, розташована по вул. Богдана 



Хмельницького, 4 м. Корюківка площею 0,4955 га, кадастровий номер 
земельної ділянки 7422410100:01:001:0881. 

2.1. Передати у постійне користування Відділу освіти, культури, молоді 
та спорту Корюківської міської ради земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування будівель закладів освіти площею 0,4955 га, яка розташована 
по вулиці Хмельницького Б., 4 м. Корюківка. Кадастровий номер земельної 
ділянки 7422410100:01:001:0881. 

 
3. Припинити право постійного користування земельною ділянкою, яка 

перебуває у постійному користування Територіальної громади міста, селища 
та сіл Корюківського району в особі Корюківської районної ради, розташована 
по вул. Зарічна, 8 м. Корюківка площею 0,3060 га, кадастровий номер 
земельної ділянки 7422410100:01:003:1208. 

3.1. Передати у постійне користування Відділу освіти, культури, молоді 
та спорту Корюківської міської ради земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування закладів культурно-просвітницького обслуговування площею 
0,3060 га, яка розташована по вулиці Зарічна, 8 м. Корюківка. Кадастровий 
номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1208. 

 
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                                                                                Р.Р. Ахмедов 



 
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(п’ята сесія сьомого скликання) 

 
30 березня 2017 року       
м. Корюківка 
 
Про дозвіл на виготовлення  
проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки 
у постійне користування 
 

Розглянувши заяву Відділу освіти, культури, молоді та спорту 
Корюківської міської ради 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, 89, 92, 116, 120, 122, 123, 
186 Земельного кодексу України, ст. 25, 50 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 розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі її у постійне користування : 
- для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, (КВЦПЗ 
03.02.): 

- Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 
(зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. Бульварна, 6) орієнтовною 
площею 1,1 га, яка розташована за адресою: вул. Гагаріна, 35 с. Забарівка. 

2. Фактичний розмір та місце розташування земельної ділянки, на яку 
відповідно до вимог чинного законодавства Корюківською міською радою 
надається дозвіл на оформлення у користування, встановлюється та 
затверджується після виготовлення проекту землеустрою.  

3.Зобов’язати Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 
міської ради укласти договір на виконання робіт по розробці документації із 
землеустрою та подати розроблену документацію із землеустрою на сесію 
Корюківської міської ради для прийняття рішення про надання земельної 
ділянки у користування. 

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                                                                             Р.Р. Ахмедов 



 
                                                      У К Р А Ї Н А                                       

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(п’ята сесія сьомого скликання) 

 
30 березня 2017 року       
м. Корюківка 
 
Про дозвіл на виготовлення  
документації із землеустрою  
 

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, 89, 116, 118, 
120, 121, 122, 186 Земельного кодексу України, ст. 25, 55 Закону України 
"Про землеустрій", ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні», 

міська рада в и р і ш и л а : 
1. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що посвідчує право власності на земельну ділянку: 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.): 

- Кудіну Олександру Івановичу (зареєстрований за адресою:                 
вул. Червонохутірська, 42, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка 
розташована за адресою: вул. Садова, 33, м. Корюківка. 
 - Петрикей Володимиру Михайловичу (зареєстрований за адресою:       
с. Тютюнниця, вул. Богдана Хмельницького, 68А) площею орієнтовно 0,25га, 
яка розташована за адресою: вул. Хмельницького Б., 68а с. Тютюнниця. 
 - Єрмоленку Євгенію Володимировичу (зареєстрований за адресою: 
пров. Пушкіна, 2 м. Корюківка) площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована 
за адресою: вул. Кузьминського, 1 с. Маховики. 
 - Масалику Петру Кириловичу (зареєстрований за адресою: Зої 
Космодем’янської, 29) орієнтовною площею 0,06 га, яка розташована за 
адресою: вул. Космодем’янської З., 29 м. Корюківка. 
 - Сахуті Валентину Афанасійовичу (зареєстрований за адресою:        
вул. Матросова, 29 с. Сахутівка) орієнтовною площею 0,25 га, яка 
розташована за адресою: вул. Матросова, 29 с. Сахутівка. 



 - Іваненку Дмитру Миколайовичу (зареєстрований за адресою:            
вул. Валентини Ткаченко, 41) орієнтовною площею 0,10 га, яка розташована 
за адресою: вул. Ткаченко В., 41 м. Корюківка.  
 - Кожушко Надії Іванівні (зареєстрована за адресою: вул. Польова, 42, 
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,06 га, яка розташована за адресою:            
вул. Польова, 42, м. Корюківка. 
  

2. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для передачі в оренду: 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.): 

- Підгорному Анатолію Михайловичу (зареєстрований за адресою:            
вул. Молодіжна, 1, кв. 2, с. Сядрине) площею орієнтовно 0,25 га, яка 
розташована за адресою: вул. Шевченка, 9, с. Сядрине. 

- Бабулевич Тетяні Миколаївні (зареєстрована за адресою:                        
вул. Лучка, 21 с. Наумівка) площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована         
с. Наумівка, вул. Лучка, 21. 

 
3. 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), (КВЦПЗ 02.01.): 

- Єфіменку Миколі Івановичу (зареєстрований за адресою:                 
вул. Шкільна, 61 с. Воловики) площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована за 
адресою: вул. Шкільна, 61 с. Воловики. 
- для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.): 

- Кудіну Олександру Івановичу (зареєстрований за адресою:                 
вул. Червонохутірська, 42, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка 
розташована за адресою: вул. Садова, 33, м. Корюківка. 

- Савенку Леоніду Михайловичу (зареєстрований за адресою:                   
вул. Вокзальна, 88А м. Корюківка) площею орієнтовно 0,05 га, яка 
розташована за адресою: вул. Вокзальна, 88А м. Корюківка. 

- Петрикей Володимиру Михайловичу (зареєстрований за адресою:       
с. Тютюнниця, вул. Богдана Хмельницького, 68А) площею орієнтовно 1,75га, 
яка розташована за адресою: вул. Хмельницького Б., 68а с. Тютюнниця. 

- Охріменку Андрію Віталійовичу (зареєстрований за адресою:          
вул. Вокзальна, 90 м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка 
розташована за адресою: вул. Вокзальна, 90 м. Корюківка. 

- Єфіменко Ірині Петрівні (зареєстрована за адресою: вул. Шкільна, 61 
с. Воловики) площею орієнтовно 2,00 га за адресою: вул. Зарічна, 23а             
с. Воловики. 

- Устименку Олександру Олександровичу (зареєстрований за адресою: 
вул. Гагаріна, 120А с. Забарівка) площею орієнтовно 0,70 га: земельна 
ділянка 1 площею орієнтовно 0,30 га, яка розташована за адресою:              
вул. Гагаріна, 120А с. Забарівка та земельна ділянка 2 площею орієнтовно 
0,40 га, яка розташована за адресою: вул. Гагаріна, 55А с. Забарівка. 



-  Єрмоленку Євгенію Володимировичу (зареєстрований за адресою: 
пров. Пушкіна, 2 м. Корюківка) площею орієнтовно 0,40 га, яка розташована 
за адресою: вул. Кузьминського, 1 с. Маховики. 

- Масалику Петру Кириловичу (зареєстрований за адресою: Зої 
Космодем’янської, 29) орієнтовною площею 0,02 га, яка розташована за 
адресою: вул. Космодем’янської З., 29 м. Корюківка. 

- Єфіменку Миколі Івановичу (зареєстрований за адресою:                  
вул. Шкільна, 61 с. Воловики) площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована за 
адресою: вул. Зарічна, 23б с. Воловики. 

- Сахуті Валентину Афанасійовичу (зареєстрований за адресою:        
вул. Матросова, 29 с. Сахутівка) орієнтовною площею 0,60 га, яка 
розташована за адресою: вул. Матросова, 29 с. Сахутівка. 

- Давидовій Аллі Володимирівні (зареєстрована за адресою:               
вул. Мічуріна, 29 м. Корюківка) площею орієнтовно 0,50 га , яка розташована 
за адресою: с. Сахутівка Корюківського району. 

4. 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.  

5.Зобов’язати фізичних та юридичних осіб укласти договори на 
виконання робіт по розробці документації із землеустрою та подати 
розроблені документації із землеустрою на сесію Корюківської міської ради 
для прийняття рішення про надання земельних ділянок у власність чи 
користування. 

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



 
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(п’ята сесія сьомого скликання) 

 
30 березня 2017 року  
м. Корюківка 
 
Про приватизацію 
земельних ділянок 
 
 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 
земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення особистого 
селянського господарства, 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 Феську Сергію Борисовичу 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), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по                        
вул. Першотравнева, 6, м. Корюківка. 

1.1. Передати Феську Сергію Борисовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 
вул. Першотравнева, 6, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1359, цільове призначення – для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія 
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою: 
вул. Першотравнева, 6, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2784416892. 
 

2. Затвердити Балабатько Наталії Анатоліївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по вул. Мирна, 18, 
м. Корюківка. 

2.1. Передати Балабатько Наталії Анатоліївні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по                                    
вул. Мирна, 18, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1227, 
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. Мирна, 18, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2208318926. 
 

3. Затвердити Мойсієнко 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) (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0846 га, по вул. Сіверська, 1, 
м. Корюківка. 

3.1. Передати Мойсієнко Світлані Леонідівні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0846 га, по                                   
вул. Сіверська, 1, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1360, 
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. Сіверська, 1, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2566908764. 

 
4. Затвердити Олійнику Миколі Васильовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0600 га, по вул. Паркова, 46, 
м. Корюківка. 

4.1. Передати Олійнику Миколі Васильовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0600 га, по                                   
вул. Паркова, 46, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1228, 
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. Паркова, 46, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2335515334. 

 
5. Затвердити Абакумець Наталії Володимирівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по            
вул. Гагаріна, 112, с. Забарівка. 

5.1. Передати Абакумець Наталії Володимирівні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 



господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по                                   
вул. Гагаріна, 112, с. Забарівка, кадастровий номер 7422483500:01:000:0047, 
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. Гагаріна, 101, с. Забарівка, ідентифікаційний номер 2370107729. 

 
6. Затвердити Микулі Миколі 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) (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по вул. Шкільна, 30, 
с. Воловики. 

6.1. Передати Микулі Миколі Михайловичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по                                   
вул. Шкільна, 30, с. Воловики, кадастровий номер 7422483500:02:001:0037, 
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. Шкільна, 30, с. Воловики, ідентифікаційний номер 2188809496. 

 
7. Затвердити Споднікайлу Тарасу Михайловичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність для 
ведення особистого селянського господарства, (КВЦПЗ 01.03.), площею 
1,6000 га, по вул. Гагаріна, 1, с. Забарівка. 

7.1. Передати Споднікайлу Тарасу Михайловичу безоплатно у 
власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства 
площею 1,6000 га, по вул. Гагаріна, 1, с. Забарівка, кадастровий номер 
7422483500:01:000:0046, цільове призначення - для ведення особистого 
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 
призначення. Зареєстрований за адресою: вул. Вокзальна, 88, с. Воловики, 
ідентифікаційний номер 2648110632. 

 
8. Затвердити Пилипець Оксані Федосіївні 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), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по вул. Лучка, 19, 
с. Наумівка. 

8.1. Передати Пилипець Оксані Федосіївні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по 
вул. Лучка, 19, с. Наумівка, кадастровий номер 7422485500:01:001:0135, 
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою:                 
с. Наумівка, ідентифікаційний номер 1711714962. 



9. Затвердити Батирову Миколі Ахмадовичу 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), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по вул. Лучка, 23    
с. Наумівка та для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 
01.03.) площею 0,0720 га по вул. Лучка, 23, с. Наумівка. 

9.1. Передати Батирову Миколі Ахмадовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по 
вул. Лучка, 23, с. Наумівка, кадастровий номер 7422485500:01:001:0130, 
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:                 
с. Наумівка, вул. Лучка, 23, ідентифікаційний номер 1775313672. 

9.2. Передати Батирову Миколі Ахмадовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 
0,0720 га, по вул. Лучка, 23, с. Наумівка, кадастровий номер 
7422485500:01:001:0131, цільове призначення - для ведення особистого 
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 
призначення. Зареєстрований за адресою: с. Наумівка, вул. Лучка, 23, 
ідентифікаційний номер 1775313672. 

 
10. Затвердити Солохненку Анатолію Васильовичу та Солохненко 

Ганні Володимирівні 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), 
(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0600 га по вул. Сіверська, 13 м. Корюківка. 

10.1. Передати Солохненку Анатолію Васильовичу (зареєстрований за 
адресою: вул. Сіверська, 13 м. Корюківка, ідентифікаційний номер 
2012818250) та Солохненко Ганні Володимирівні (зареєстрована за адресою: 
вул. Сіверська, 13, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2046209201) 
безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) площею 0,0600 га по вул. Сіверська, 13, м. Корюківка, 
кадастровий номер 7422410100:01:001:1363, цільове призначення - для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови.  

 
11. Затвердити Солохненко Ганні Володимирівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність для 
ведення особистого селянського господарства, (КВЦПЗ 01.03.), площею 
0,0256 га по вул. Сіверська, 13 м. Корюківка. 

11.1. Передати Солохненко Ганні Володимирівні безоплатно у 
власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,0256 га по вул. Сіверська, 13, м. Корюківка, кадастровий номер 



7422410100:01:001:1362, цільове призначення - для ведення особистого 
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 
призначення. Зареєстрована за адресою: вул. Сіверська, 13 м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 2046209201. 

 
12. Затвердити Бабичу Олександру Віталійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства, (КВЦПЗ 01.03.), площею 2,0000 га у с. Сахутівка 
Корюківського району. 

12.1. Передати Бабичу Олександру Віталійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства 
площею 2,0000 га в с. Сахутівка Корюківського району, кадастровий номер 
7422489200:06:000:0075, цільове призначення - для ведення особистого 
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 
призначення. Зареєстрований за адресою: вул. Матросова, 3 с. Сахутівка, 
ідентифікаційний номер 2734010670. 

 
13. Затвердити Рудій Надії Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по вул. Лісна, 43    
с. Буда. 

13.1. Передати Рудій Надії Василівні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по вул. Лісна, 43, 
с. Буда, кадастровий номер 7422482000:01:000:0012, цільове призначення - 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Зареєстрована за адресою: м. Чернігів,                      
вул. Рокосовського, 10, кв. 21, ідентифікаційний номер 1872022169. 

 
14. Затвердити Рудій Надії Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для передачі у власність для ведення особистого 
селянського господарства, (КВЦПЗ 01.03.), площею 0,2200 га, по                          
вул. Лісна, 43, с. Буда. 

14.1. Передати Рудій Надії Василівні безоплатно у власність земельну 
ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0,2200 га, 
по вул. Лісна, 43, с. Буда, кадастровий номер 7422482000:01:000:0013, 
цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, 
категорія земель – землі сільськогосподарського призначення. Зареєстрована 
за адресою: м. Чернігів, вул. Рокосовського, 10, кв. 21, ідентифікаційний 
номер 1872022169. 

 
15. Затвердити Терницькій Ользі Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0762 га, по                        
вул. Першотравнева, 1, м. Корюківка. 

15.1. Передати Терницькій Ользі Миколаївні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0762 га по 
вул. Першотравнева, 1, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1364, цільове призначення - для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 
забудови. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. Першотравнева, 1, 
ідентифікаційний номер 2849809449. 

 
16. Затвердити Тюкачову Миколі Даниловичу 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), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0600 га, по                        
вул. Перемоги, 8, м. Корюківка. 

16.1. Передати Тюкачову Миколі Даниловичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0600 га по 
вул. Перемоги, 8, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1365, 
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:                
м. Корюківка, вул. Перемоги, 8, ідентифікаційний номер 1823906637. 

 
17. Затвердити Півторацькій Вірі Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва 
індивідуальних гаражів, (КВЦПЗ 02.05.), площею 0,0031 га, по                        
вул. Кошового, гараж № 142-а, м. Корюківка. 

17.1. Передати Півторацькій Вірі Іванівні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва індивідуальних гаражів площею 0,0031 га 
по вул. Кошового, гараж № 142-а, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1627, цільове призначення - для будівництва 
індивідуальних гаражів, категорія земель – землі житлової та громадської 
забудови. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. Франка, 5, кв. 9, 
ідентифікаційний номер 1962209425. 

 
18. Затвердити Харченку Олексію Михайловичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність для ведення 
особистого селянського господарства, (КВЦПЗ 01.03.), площею 0,0519 га, по 
вул. 8-го Березня, 15, м. Корюківка. 

18.1. Передати Харченку Олексію Михайловичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 
0,0519 га, по вул. 8-го Березня, 15, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1626, цільове призначення - для ведення особистого 
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 



призначення. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. 8 го Березня, 15, 
ідентифікаційний номер 3185512339. 

 
19. Затвердити Панирку Василю Миколайовичу 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), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0882 га, по                        
вул. 40 років Перемоги, 4, м. Корюківка. 

19.1. Передати Панирку Василю Миколайовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0882 га по 
вул. 40 років Перемоги, 4, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1630, цільове призначення - для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 
забудови. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. 40 р. Перемоги, 4, 
ідентифікаційний номер 2133810217. 

 
20. Затвердити Вовк Тетяні Валеріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по                        
вул. Земська, 6, м. Корюківка. 

20.1. Передати Вовк Тетяні Валеріївні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га по вул. Земська, 6, 
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1367, цільове 
призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою:               
м. Корюківка, вул. Земська, 6, ідентифікаційний номер 2682222045. 

 
21. Затвердити Скрипці Надії Іванівні 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), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0913 га, по                        
пров. Пушкіна, 1, м. Корюківка. 

21.1. Передати Скрипці Надії Іванівні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0913 га по                                
пров. Пушкіна, 1, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1366, 
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою:               
м. Корюківка, провул. Пушкіна, 1, ідентифікаційний номер 2228511009. 

 



22. Затвердити Наумчику Федору Івановичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га та для ведення 
особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.) площею 0,3568 га по                        
вул. Шевченка, 40 с. Сахутівка. 

22.1. Передати Наумчику Федору Івановичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га по 
вул. Шевченка, 40 с. Сахутівка, кадастровий номер 7422489200:06:000:0087, 
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:               
с. Сахутівка, вул. Шевченка, 40, ідентифікаційний номер 2557108375. 

22.2. Передати Наумчику Федору Івановичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 
0,3568 га по вул. Шевченка, 40 с. Сахутівка, кадастровий номер 
7422489200:06:000:0086, цільове призначення - для ведення особистого 
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 
призначення. Зареєстрований за адресою: с. Сахутівка, вул. Шевченка, 40, 
ідентифікаційний номер 2557108375. 

 
23. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища.  
 
Міський голова                                                                                 Р.Р.Ахмедов 
  



 
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 (п’ята сесія сьомого скликання) 

 
30 березня 2017 року       
м. Корюківка 
 
Про внесення змін до рішення 
четвертої сесії Корюківської міської ради  
сьомого скликання від 22.02.2017 року 
«Про затвердження містобудівної документації 
«Генеральний план м. Корюківка Чернігівської області» 
 
 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. 18 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності»,  ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування 
в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 

1. Пункт 1 рішення четвертої сесії Корюківської міської ради сьомого 
скликання від 22.02.2017 року викласти у новій редакції, а саме: «Затвердити 
містобудівну документацію «Генеральний план м. Корюківка Чернігівської 
області» та план зонування (зонінг) території». 

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних 
відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища. 
 
Міський голова                                                                                     Р.Р. Ахмедов 



 

 
                                                      У К Р А Ї Н А      
  

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(п’ята  сесія сьомого скликання) 

 
 
30 березня  2017 року  
м. Корюківка 
 
Про надання матеріальної допомоги  
учаснику антитерористичної операції 
Метлі  Павлу Володимировичу 
 
 Розглянувши рішення  виконавчого комітету Корюківської міської ради           
№ 97 від 16.03.2017 року «Про надання матеріальної допомоги учасникам 
АТО»,  враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста,  
враховуючи те,що на час участі в антитерористичній операції Метли Павла 
Володимировича,  жителя  с.Бреч, Корюківського району, с.Бреч не  входило  
до  складу  Корюківської  міської ради, але на  сьогодні є звернення  заявника  
про  те що  він не отримував матеріальної допомоги, як це передбачено 
Порядком надання одноразової матеріальної допомоги учасникам, 
постраждалим учасникам антитерористичної операції та сім’ям загиблих, які є 
мешканцями населених пунктів  Корюківської  міської ради,   керуючись            
ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

міська рада в и р і ш и л а: 
 
 1.Надати матеріальну допомогу учаснику антитерористичної операції 
Метлі  Павлу Володимировичу, в розмірі 1000,00(одну тисячу) грн. 
  
 2. Відділу бухгалтерського  обліку та звітності  міської ради                 
(Кожема О.М.) забезпечити виплату матеріальної допомоги, вказаної в п. 1 
даного рішення, відповідно до вимог чинного законодавства. 
 
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного 
розвитку міста. 
 
Міський голова                                                                     Р.Р. Ахмедов  



                                                                                     

 
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(п’ята  сесія сьомого скликання) 

 
30 березня 2017 року  
м. Корюківка 
 
Про надання матеріальної 
допомоги на лікування 
 
 Розглянувши  рішення  виконавчого  комітету  Корюківської  міської ради  
№ 98 від16.03.2017 року  щодо   вирішення питання   про надання  матеріальної 
допомоги Качурі  Василю Миколайовичу, заяву та додані  документи 
Боцманова  Сергія Анатолійовича , враховуючи  рекомендації  постійної  
комісії  міської ради  з питань  власності, бюджету, соціально-економічного  та 
культурного розвитку міста, керуючись ст.ст.25,26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Надати: 
 1.1.Качурі  Василю Миколайовичу  одноразову матеріальну допомогу на 
лікування в розмірі в розмірі 1000,00(одну тисячу) грн. 
 1.2. Боцманову  Сергію Анатолійовичу одноразову матеріальну допомогу 
на лікування дитини  в розмірі в розмірі 6000,00(шість тисячу) грн. 
 
 2. Відділу бухгалтерського  обліку та звітності  міської ради                 
(Кожема О.М.) забезпечити виплату матеріальної допомоги, вказаної в п. 1 
даного рішення, відповідно до вимог чинного законодавства. 
 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань  власності, бюджету, соціально-економічного  та 
культурного розвитку міста.  
 
 
Міський голова                                                                      Р.Р.Ахмедов 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(п’ята сесія сьомого скликання) 

 
30 березня 2017 року  
м. Корюківка 
 
Про зміни установчих документів  
комунальних підприємств 
 
 
 З метою забезпечення належного рівня діяльності комунальних 
підприємств, що здійснюють свою діяльність на території сільських населених 
пунктів Корюківської міської ради, враховуючи рішення четвертої сесії міської 
ради сьомого скликання від 22.02.2017 р. в частині прийняття в міську 
комунальну власність комунальних підприємств колишніх сільських рад, 
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
міська рада в и р і ш и л а :  

 
 1. Перейменувати:  
- Комунальне підприємство «Наумівка-сервіс» Наумівської сільської ради на 
комунальне підприємство «Наумівка-сервіс» Корюківської міської ради, 
скорочена назва – КП «Наумівка-сервіс»; 
- Комунальне підприємство «Убідьське» Сядринської сільської ради на 
комунальне підприємство «Убідьське» Корюківської міської ради, скорочена 
назва – КП «Убідьське»; 
- Комунальне підприємство «Батьківщина» Тютюнницької сільської ради на 
комунальне підприємство «Батьківщина» Корюківської міської ради, скорочена 
назва – КП «Батьківщина»; 
- Комунальне підприємство Брецької сільської ради «Турбота» на комунальне 
підприємство «Турбота» Корюківської міської ради, скорочена назва – КП 
«Турбота»; 
- Комунальне підприємство «Сяйво» Забарівської сільської ради на комунальне 
підприємство «Сяйво» Корюківської міської ради, скорочена назва – КП 
«Сяйво»; 
- Комунальне підприємство «Вікторія» Хотіївської сільської ради на 
комунальне підприємство «Вікторія» Корюківської міської ради – скорочена 
назва – КП «Вікторія». 
 



 2. Затвердити в новій редакції:  
- Статут комунального підприємства «Наумівка-сервіс» Корюківської міської 
ради в новій редакції (додається); 
- Статут комунального підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради в 
новій редакції (додається); 
- Статут комунального підприємства «Батьківщина» Корюківської міської ради 
в новій редакції (додається); 
- Статут комунального підприємства «Турбота» Корюківської міської ради 
(додається); 
- Статут комунального підприємства «Сяйво» Корюківської міської ради 
(додається); 
- Статут комунального підприємства «Вікторія» Корюківської міської ради 
(додається). 
 
 3. КП «Наумівка-сервіс» (Корінь Т.М.), КП «Убідьське» (Макаренко 
Н.М.), КП «Батьківщина» (Гусейнов В.З.) здійснити державну реєстрацію 
вищезазначених змін відповідно до вимог чинного законодавства. 
 3.1. Доручити відповідно до вимог чинного законодавства здійснити 
державну реєстрацію змін до Статутів: 
- КП «Турбота» - виконуючому обов’язки старости на території сіл Бреч, 
Гуринівка, Лубенець, Нова Гуринівка, Озереди, Ховдіївка Гончаренко І.В.; 
- КП «Сяйво» - виконуючому обов’язки старости на території сіл Воловики, 
Забарівка, Кирилівка, Нова Буда Козелу В.І.; 
- КП «Вікторія» - виконуючому обов’язки старости на території села Хотіївка 
Пилипенко Р.Г. 
 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 
культурного  розвитку  міста. 
  
Міський голова                                                                      Р.Р.Ахмедов 



                                                
                                                       У К Р А Ї Н А      
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(п’ята  сесія сьомого скликання) 

 
30 березня  2017 року  
м. Корюківка 
 
Про  звернення депутатів   
Корюківської міської ради 
 
 
 Відповідно до ст.ст.25 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні",  

міська рада в и р і ш и л а : 
   
 1. Схвалити текст звернення  депутатів Корюківської міської ради, що 
додається.  
 
 2. Направити звернення  депутатів Корюківської міської ради  до редакції   
телеканалу ICTV.  
  
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію  
міської ради  з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних  
ситуацій, регуляторної  політики, депутатської етики  та регламенту. 
 
 
Міський голова                                                                      Р.Р.Ахмедов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Звернення депутатів Корюківської міської ради 
до  редакції  телеканалу ICTV 

 
Шановна редакціє телеканалу ICTV! 

  
 Жителі Корюківського району Чернігівської області з величезним 
хвилюванням дивилися ваш репортаж програми «Факти» о 18:45  27.03.2017 
року з м. Мени Чернігівської області (надалі – сюжет) стосовно створення 
госпітальних округів (автори – Олег Корнієнко, Ігор Шатайло).  
 Розуміємо що репортаж є рекламним, так як в ньому чітко 
відслідковується формування позитивного іміджу однієї політичної сили, яка 
бере участь у виборах до Менської міської ради 30 квітня 2017 року.  
 Разом з тим в репортажі була вказана відверта брехня та маніпуляція 
фактами, зокрема було зазначено, що Корюківську лікарню (адже саме її було 
попередньо визначено центром госпітального округу, мова про який йде в 
сюжеті) давно не ремонтували та обладнання тут застаріле.  
 Щодо ремонтів то впродовж останніх 3-х років було капітально 
відремонтовано клінічну та бактеріологічну лабораторії, операційний блок, 
реанімаційне відділення, приймальне відділення, центральне стерилізаційне 
відділення, поліклінічне відділення, дитяче відділення, дитячу консультацію, 
харчоблок, хірургічне, гінекологічне та терапевтичне відділення. Корюківська 
ЦРЛ розміщена в єдиному п’ятиповерховому корпусі, який є кращим з-поміж 
всіх районних лікарень області. Наразі тривають ремонтні роботи в 
пологовому, інфекційному та неврологічному відділеннях, які будуть впродовж 
першого півріччя поточного року завершені.  
 Стосовно обладнання, то за його сучасністю та наповненням Корюківська 
ЦРЛ, без сумніву, є найкращою серед всіх районних лікарень області та 
достойно конкурує з лікарнями обласного рівня. І жодна сусідня, а тим паче 
Менська лікарня, не має у своєму розпорядженні такого медичного обладнання. 
Ні в якому разі не хочемо образити менських лікарів, просто констатуємо факт, 
що медицина в Україні фінансується вкрай неефективно і на обладнання 
фактично не передбачено значних бюджетних видатків вже впродовж 20 років. 
Корюківка в цьому аспекті не є виключенням. Саме тому наш найбільший 
меценат – ПАТ «Слов’янські шпалери – КФТП» впродовж останніх років 
спрямувало на розвиток медицини Корюківки понад 4 млн. дол. США.  
 За останні роки придбано: цифровий рентген-апарат з мережею, 
пересувний рентген-апарат, відеогастроскоп, сучасний реанімобіль, 
портативний апарат УЗД, лапароскопічну стійку, гістероскоп, операційні столи, 
операційні лампи, багато сучасних фізіотерапевтичних апаратів, сучасний 16-
зрізовий комп’ютерний томограф (кращий за характеристиками в Чернігівській 
області) та багато іншого обладнання. 
 Наша Корюківська лікарня не сюжетами на телеканалах, не громадськими 
обговореннями, а реальними кроками покращує якість та своєчасність надання 
медичної допомоги. Медики не вдаються до обману чи перекручування фактів, 
а щодня з року в рік разом з органами місцевого самоврядування працюють над 
залученням не лише фінансових, а й кадрових ресурсів. Вже десять років за 
кошти місцевого бюджету навчаються молоді спеціалісти, які потім 
працевлаштовуються у нашій лікарні. Разом з меценатами для корюківських 



лікарів впродовж останніх років придбано понад 20 квартир та будинків, 
зокрема 12 квітня поточного року буде передано чергові 4 квартири у тому 
числі лікарям, які приймали безпосередню участь в проведенні АТО на 
території Донецької та Луганської областей України. 
 Усі ці досягнення були гідно оцінені МОЗ під час акредитації закладу, і 
як результат, лікарні присвоєна вища категорія. Це оцінили і пацієнти. Вже 
зараз Корюківська ЦРЛ фактично працює як центр госпітального округу. В 
Корюківці лікуються жителі більшості прилеглих районів, у тому числі і 
Менського. Вони їдуть як по амбулаторну допомогу в поліклініку, так і 
оперуватись, народжувати і т. д. Враховуючи все вище перераховане 
Управлінням охорони здоров’я та Чернігівською ОДА було прийняте зважене 
та об’єктивне рішення, що центр госпітального округу має бути в Корюківці. І 
назва госпітального округу була передбачена в проекті розпорядження КМУ – 
«Корюківський». І лише через певні політичні моменти у тому числі через 
перекручування фактів такими поважними телеканалами, як  ICTV і нагнітання 
соціальної напруги внаслідок, округ назвали не «Корюківським», а 
«Північним». 
 Ми розуміємо бажання і намагання наших сусідів з Менського району 
теж стати центром округу, але переконані, навіть у такій ситуації неприпустимо 
вдаватися до обману чи перекручування фактів. Наприклад, стосовно закриття 
лікарні в м. Мена та залишення людей без медичної допомоги. Численні 
роз’яснення МОЗу щодо процесу реформування заперечують цей факт, крім 
того чинне законодавство забороняє закриття будь-яких лікарень. У 
госпітальному окрузі передбачено лікарню ІІ рівня, вимогам якої у Північному 
госпітальному окрузі відповідає лише Корюківська ЦРЛ, а також лікарень І 
рівня у тому числі і на базі Менської ЦРЛ.  
 Ми, депутати Корюківської міської ради щиро сподіваємось, що це 
повідомлення про закриття Менської лікарні по вині чернігівських обласних 
чиновників (як сказано в сюжеті) є лише прикрим одиноким випадком, який 
пов'язаний з тим, що кореспондентам популярного серед корюківчан 
телеканалу ICTV, які готували сюжет, надано інформацію, що не відповідає 
дійсності. 
 Розуміємо, що матеріал вийшов на правах реклами та на платній основі, 
проте вважаємо що для такого матеріалу є спеціально відведені програми, а не 
випуски новин з назвою «Факти».  
 Ми дуже сподіваємось, що такий поважний та шанований глядачами 
телеканал, як ICTV, завітає до м. Корюківки, щоб його журналісти на власні очі 
пересвідчились у правдивості нашої інформації. Щиро запрошуємо і чекаємо 
якомога швидше у гості, зокрема і на вручення житла корюківським медикам.  
  
З повагою, депутати Корюківської міської ради 
 
 

Ухвалено на пленарному засіданні   
п’ятої  сесії  Корюківської міської ради   

сьомого скликання  30 березня  2017 року  
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