
 

  

                                    
                                                                   
 

 
                                                       У К Р А Ї Н А      
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(восьма сесія сьомого скликання) 

 
26 серпня 2016 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження міської 
«Комплексної програми профілактики  
правопорушень на 2017-2019 роки» 
 
 Розглянувши рішення  виконавчого комітету міської ради  від 18 серпня 
2016 року № 250, рекомендації постійної комісії міської ради з гуманітарних 
питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної 
політики, депутатської етики та  регламенту, керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Затвердити міську «Комплексну програму профілактики 
правопорушень на 2017-2019 роки». 
 
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 
регуляторної політики, депутатської етики та  регламенту. 
 
Міський голова                                                                      І.В.Матюха 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням восьмої сесії  

Корюківської міської ради 
сьомого скликання 

від 26.08.2016 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Міська 
”Комплексна програма  

профілактики правопорушень  
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Міська “Комплексна програма 
профілактики правопорушень на 2017-2019 роки” 

  
Загальна частина 

 
Стан правопорядку в місті 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 місті та удосконалити систему 
профілактики правопорушень. За результатами проведеного аналізу, 
криміногенна ситуація в місті 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. 

Орієнтовні обсяги фінансування Програми на 2017-2019 роки передбачені 
в Додатку 1. 
 

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 міста. 

 
Основні заходи передбачені міською  

«Комплексною програмою профілактики правопорушень  
на 2017-2019 роки» 

 
 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,  

2017-2019 роки 
  

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,  
2017-2019 роки 

 
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,  

2017-2019 роки 
  

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,  

2017-2019 роки 
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,  

                                                             2017-2019 роки  
 

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  
2017-2019 роки 

 
2. проведення комплексу заходів з доставлення трупів одиноких громадян до 

моргу. 
Виконком міської ради, 

Корюківський ВП Менського ВП ГУНП  
в Чернігівській області,  

Корюківська ЖЕК 
2017-2019 роки 

 
3.Забезпечення впровадження технічних засобів для автоматичної фіксації 

номерних знаків, порушень Правил дорожнього руху та нагляду за його 
дотриманням: 

3.1.Забезпечити технічне обслуговування технічних засобів для 
автоматичної фіксації номерних знаків, порушень Правил дорожнього руху та 
нагляду за його дотриманням; 



 

  

3.2.Зебезпечити підйомними механізмами для проведення технічного 
обслуговування технічних засобів для автоматичної фіксації номерних знаків, 
порушень Правил дорожнього руху та нагляду за його дотриманням; 

3.3.Забезпечити енергоживлення до технічних засобів для автоматичної 
фіксації номерних знаків, порушень Правил дорожнього руху та нагляду за 
його дотриманням; 

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

Виконком міської ради,  
Корюківський ВП Менського ВП ГУНП  

в Чернігівській області,  
2017-2019 роки 

 
4. Запровадження системи відеоспостереження за оперативною обстановкою 

в місцях масового відпочинку громадян: 
4.1. Забезпечити технічне обслуговування системи відеоспостереження 

розміщеної на центральній площі міста та в парку за будинком культури КФТП; 
4.2.Зебезпечити підйомними механізмами для проведення технічного 

обслуговування системи відеоспостереження розміщеної на центральній площі 
міста та в парку за будинком культури КФТП; 

4.3.Забезпечити енергоживлення до системи відеоспостереження розміщеної 
на центральній площі міста та в парку за будинком культури КФТП. 

Корюківський ВП Менського ВП ГУНП  
в Чернігівській області,  

2017-2019 роки 
 
     5. Рекомендувати власникам об’єктів різних форм власності, які розташовані 
на території м.Корюківка 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,  

2017-2019 роки 
 
    6. Забезпечення громадської безпеки та публічного порядку на території 
м.Корюківка. 

Корюківський ВП Менського ВП ГУНП 
 в Чернігівській області,  

2017-2019 роки 
 

    7.Проведення заходів із підтримання належного стану благоустрою на 
території м.Корюківка. 

Виконком міської ради,  



 

  

комунальні підприємства міста,  
Корюківський ВП Менського ВП ГУНП  

в Чернігівській області,  
2017-2019 роки 

Фінансові витрати на виконання пунктів 2 та 4 даної програми: 
- придбання системи автоматичної фіксації номерних знаків ТОВ «ЕФ ЕФ» 

м.Київ, вул.Вільямса, 4 (вартість 134 684 грн.); 
- установка системи автоматичної фіксації номерних знаків ТОВ «Фірма Сучасні 

інформаційні технології» м.Чернігів, вул.Чернишевського, 15а  
(вартість 16 760 грн.); 

- технічне обслуговування на рік (вартість 2091 грн.) 
- забезпечення підйомними механізмами для проведення технічного 

обслуговування на рік (вартість 12027 грн.36 коп.); 
- забезпечення енергоживленням на рік (вартість 1300 грн.); 
- послуги інтернету на рік (вартість 2000 грн.). 

 
Секретар міської ради                                                               С.О.Олійник 



 

  

Додаток 1 
до міської “Комплексної 
програми профілактики 

правопорушень на 2017-2019 
роки” 

 
Ресурсне забезпечення міської «Комплексної програми профілактики 

правопорушень на 2017-2019 роки» 
 

Обсяги 
коштів, які 
пропонуєть
ся залучити 

на 
виконання 
програми  

Етапи виконання програми Усього витрат на 
виконання 
програми 

I II III 
2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Міський 
бюджет 

168862  грн.  
36 коп. 

25 000  грн. 30 000 грн.  223862 грн.  
36 коп. 

 
 
 
 

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 

 
(восьма сесія сьомого скликання) 

 
26 серпня 2016 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження звіту про виконання  
міського бюджету Корюківською міською 
радою за І  півріччя 2016 року  
 

 Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради  
від 18.08.2016 р. № 242 «Про виконання міського бюджету за І півріччя                
2016 року», рекомендації  постійної комісії  міської ради з питань власності, 
бюджету, соціально - економічного   та культурного розвитку міста, керуючись 
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

міська рада  в и р і ш и л а : 
 

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету Корюківською 
міською радою за І  півріччя 2016 року:      
 
- по  доходах  у  сумі 9958,3 тис. грн., в тому числі по доходах загального 
фонду міського бюджету у сумі 9037,4 тис. грн. та спеціального фонду 
міського бюджету у сумі 920,9 тис. грн. (додаток 1);  
    
- по  видатках  у сумі 8444,1 тис. грн., а саме: по видатках загального фонду  
міського  бюджету у  сумі 5827,2 тис. грн. та спеціального фонду міського 
бюджету у сумі  2616,9 тис. грн. (додаток 2).     
  
 2. Контроль за виконанням  цього рішення  покласти на постійну комісію   
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 
культурного розвитку міста.                  
 
Міський голова                                                                     І.В.Матюха  



№п/п

ДОХОДИ

Код план на 2016 рік 
уточнений план 

на 2016 рік

план на 
звітний 
період

надійшло за звітний 
період

виконано за 
звітний період 

(грн.)

виконано за 
звітний період 

(%)

виконано до 
річного плану 

(грн)

виконано до 
річного 

плану (%)
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

1 Податок на прибуток підприємств комунальної власності
11020200 40000.00 40000.00 40000.00 15180.00 -24820.00 37.95 -24820.00 37.95

2

Збори та плата зза спеціальне використання природних ресурсів 13000000 101000.00 101000.00 40000.00 21213.98 -18786.02 53.03 -79786.02 21.00
2.1.

«Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне 
використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 
користування)», 13010200 101000.00 101000.00 40000.00 21213.98 -18786.02 53.03 -79786.02 21.00

2.2. Рентна плата(вода) 13020200 0.00 0.00 0.00
2.3. Рентна плата (надра) 0.00 0.00 0.00
3 Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання 14040000 2978000.00 2978000.00 1320000.00 2151382.60 831382.60 162.98 -826617.40 72.24
4 Місцеві податки і збори, в т.ч.:

18000000 6344000.00 6344000.00 2177000.00 4112974.72 1935974.72 188.93 -2231025.28 64.83
Податок на майно 18010000 2596900.00 2596900.00 914000.00 1999766.49 1085766.49 218.79 -597133.51 77.01

4.1.
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 18010100 2300.00 2300.00 1887.23 1887.23 -412.77 82.05

4.2.
«Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 18010200 2600.00 2600.00 0.00 0.00 -2600.00 0.00

4.3
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 18010300 0.00 0.00 0.00

4.4
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  
юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 18010400 286000.00 286000.00 14000.00 165517.43 151517.43 1182.27 -120482.57 57.87
Податок на землю 2206000.00 2206000.00 900000.00 1826111.83 926111.83 202.90 -379888.17 82.78

4.5 Земельний податок з юридичних осіб
18010500 648000.00 648000.00 240000.00 651002.48 411002.48 271.25 3002.48 100.46

4.6 Орендна плата з юридичних осіб 18010600 1223000.00 1223000.00 600000.00 1006067.66 406067.66 167.68 -216932.34 82.26
4.7 Земельний податок з фізичних осіб 18010700 45000.00 45000.00 14703.08 14703.08 -30296.92 32.67
4.8 Реструктиризація боргів по землі 18010800 0.00 0.00 0.00
4.9 Орендна плата з фізичних осіб

18010900 290000.00 290000.00 60000.00 154338.61 94338.61 257.23 -135661.39 53.22
4.10 Транспортний податок з фізичних осіб 18011000 75000.00 75000.00 0.00 0.00 -75000.00 0.00
4.11 Транспортний податок з юридичних осіб 18011100 25000.00 25000.00 6250.00 6250.00 -18750.00 25.00

5 Туристичний  збір 18030000 3400.00 3400.00 0.00 1857.68 1857.68 -1542.32 54.64
5.1 Туристичний податок з юридичних осіб

18030100 0.00 0.00 0.00
5.2 Туристичний податок з фізичних осіб 18030200 3400.00 3400.00 1857.68 1857.68 -1542.32 54.64

 Додаток 1                                                                                               
до рішення 8 сесії Корюківської міської ради 7 скликання                   
"Про затвердження звіту про виконання міського бюджету 

Корюківською міською радою за І півріччя 2016 року"                       
від 26.08.2016

Надходження  доходів до бюджету
  Корюківської міської  ради  за І півріччя    2016 року

Загальний фонд



6 Єдиний податок 18050000 3743700.00 3743700.00 1263000.00 2111350.55 848350.55 167.17 -1632349.45 56.40
6.1 Єдиний податок з юридичних осіб 18050300 262000.00 262000.00 54000.00 118441.31 64441.31 219.34 -143558.69 45.21
6.2 Єдиний податок з фізичних  осіб 18050400 3443000.00 3443000.00 1200000.00 1978787.46 778787.46 164.90 -1464212.54 57.47
6.3

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких 
частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній 
податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 18050500 38700.00 38700.00 9000.00 14121.78 5121.78 156.91 -24578.22 36.49

7 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 
підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного 
місцевого бюджету 21010302 9000.00 9000.00 9000.00 3179.00 -5821.00 35.32 -5821.00 35.32

8

Адміністративня штрафи та інші санкції 21081100 1360.00 1360.00 1360.00
9 Плата за надання  адміністративних послуг 22010000 56000.00 56000.00 12000.00 36011.86 24011.86 300.10 -19988.14 64.31

9.1. Плата за надання інших адміністративних послуг 22012500 56000.00 56000.00 12000.00 27169.86 15169.86 226.42 -28830.14 48.52
9.2 Адміністративний збір за державне реєстрацію речових прав не 

нерухоме майно та їх лбтяжень 22012600 5530.00 5530.00 5530.00
9.3

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб та 
фізичних осіб - підприємців, а також плата за надання інших платних послуг, 
пов'язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень і державною реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців  22012900 3312.00 3312.00 3312.00

10 Надходження від орендної плати за користування цілісним 
майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 
комунальній власності 22080402 105000.00 105000.00 45000.00 67317.18 22317.18 149.59 -37682.82 64.11

11 Державне мито 22090000 97000.00 97000.00 21000.00 36759.60 15759.60 175.05 -60240.40 37.90
11.1 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 
дарування 22090100 24000.00 24000.00 3000.00 9187.30 6187.30 306.24 -14812.70 38.28

11.2

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних 
паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 22090400 73000.00 73000.00 18000.00 27572.30 9572.30 153.18 -45427.70 37.77

12
Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, 22130000 0.00 0.00 0.00

13 Інші надходження 24060300 20000.00 20000.00 1800.00 14312.50 12512.50 795.14 -5687.50 71.56
14

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового 
майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку 
спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові 
кошти, власники яких невідомі 31010200 300.00 300.00 300.00
Разом власні доходи

х 9750000.00 9750000.00 3665800.00 6459991.44 2794191.44 176.22 -3290008.56 66.26
Інша субвенція 41035003 2940000.00 3922000.00 3007800.00 2577395.71 -430404.29 85.69 -1344604.29 65.72

ВСЬОГО ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 12690000.00 13672000.00 6673600.00 9037387.15 2363787.15 261.91 -4634612.85 66.10



1 Власні надходження бюдж. установ 25000000 622000.00 622000.00 0.00 356404.41 356404.41
-265595.59 57.30

а) Плата за послуги, що надаються бюдж. установами 25010000 470000.00 470000.00 0.00 268737.40 268737.40
-201262.60 57.18

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

25010100 470000.00 470000.00 268737.40 268737.40
-201262.60 57.18

Плата за оренду майна бюдж. установами 25010300 0.00 0.00
0.00

Кошти, що отримуються бюджетними установами від 
реалізації майна

25010400 0.00 0.00
0.00

б) Інші джерела власних надходжень бюдж. установ 25020000 152000.00 152000.00 0.00 87667.01 87667.01
-64332.99 57.68

Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані 
бюджетними установами

25020100 152000.00 152000.00 87667.01 87667.01
-64332.99 57.68

Кошти, що отр-ся бюдж. уст. на виконання окремих 
доручень

25020200 0.00 0.00
0.00

2 Цільові фонди, утворені органами місц. самоврядування 50110000 700.00 700.00 200.00 330.00 130.00

165.00
-370.00 47.14

3 Екологічний податок 19010100 100000 100000 60000 73067.72 13067.72
122 -26932.28 73.07

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення

19010101 60000 50609.02 -9390.98 84 50609.02
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні 
об'єкти

19010201 1404.38 1404.38 1404.38
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього 
місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної 
сировини

19010301 21054.32 21054.32
21054.32

4 Грошові стягнення за порушення природоохоронного 
законодавства 

24062100 4897.51 4897.51
4897.51

0.00 0.00 0.00

БЮДЖЕТ     РОЗВИТКУ 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
5 Надходження від продажу майна 31030000 0.00 0.00 0.00

6 Надходження від продажу землі 33010000 0.00 0.00 0.00
7 Надх. коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 24170000 486231.96 486231.96

486231.96

Всього бюджет розвитку 0 0 0 486231.96 486231.96 486231.96
0.00 0.00 0.00

100700 100700 60200 920931.60 860731.60 1530 820231.60 914.53

Секретар  міської ради  С.О.Олійник 

Спеціальний фонд

Всього спецфонд



Додаток 2

до рішення 8 сесії  Корюківської міської ради

7 скликання "Про затвердження звіту про  

виконання міського бюджету Корюківською

міською радою за І півріччя 2016 року"

від 26.08.2016

Код 

видатків

Затверджен

ий план на  

2016 рік

План на  2016 

рік з 

урахуванням 

змін

План на звітний 

період

Видатки за 

звітний 

період 

/касові/

% 

виконанн

я до  

звітного 

періоду

% виконання 

до річного 

плану

10116 2038000 2143000 1208500 802419.09 66.40 37.44

70101 3058000 4040000 3125800 2680847.83 85.77 66.36

090412 210000 221500 131500 17900 13.61 8.08

091209
21000 21000 21000

12974.18 61.78 61.78

100203 2496500 2831500 1452000 908056.97 62.54 32.07

100302
1207000 1207000 722500

517602.87 71.64 42.88

110103
178000 178000 143000

48961.3 34.24 27.51

130201
40500 40500 40500

16996.01 41.97 41.97

160101 100000 100000 0.00 0.00

170101
120000 120000 66000

64300 97.42 53.58

250344
20000 20000

20000 100.00 100.00

250380 705000 705000 705000 705000 100.00 100.00

250404 190000 190000 180000 32176 17.88 16.93

10264000 11817500 7915800 5827234.25 73.62 49.31

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання парограм 

соціально-економічного та культурного розвитку регіонів  

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту  

Інші субвенції  

РАЗОМ  ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

                              ВИКОНАННЯ    ВИДАТКІВ   МІСЬКОГО   БЮДЖЕТУ  ЗА  І ПІВРІЧЧЯ    2016  РОКУ

Землеустрій

Інші видатки 

Благоустрій міст,сіл,селищ

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

Проведення навчально-тренувальних зьорів і змагань (які проводяться громадськими 

організіціями фізкультурно-спортивної спрямованості)

Інші видатки на соціальний захист населення

Фінаннсова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

Комбінати комунальних підприємств,районні виробничі об"єднання та іншу 

підприємства,установита організації житлово-комунального господарства

Назва  

Загальний фонд 
Органи місцевого самоврядування 

Дошкільні заклади освіти



10116 13000 43000 43000 41925 97.50 97.50

70101 723000 723000 723000 409850.77 56.69 56.69

100203 57000 757000 757000 538901.74 71.19 71.19

100302
1414000 1414000 1414000 1376819.24 97.37 97.37

150101 731000 1444000 1444000 109687.7 7.60 7.60
150122 20000 0.00

150202
110000 150000 150000 109965.6 73.31 73.31

240604 100000 100000 60000 29287.43 48.81 29.29

240900 700 15700 15200 492 3.24 3.13

3148700 4666700 4606200.00 2616929.48 56.81 56.08

Секретар міської ради                                         С.О.Олійник

Спеціальний фонд 
Органи місцевого самоврядування 

Благоустрій міст,сіл,селищ

Комбінати комунальних підприємств,районні виробничі об"єднання та іншу 

підприємства,установита організації житлово-комунального господарства

Дошкільні заклади освіти

Капітальні вкладення

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Інвестиційні проекти

Цільові фонди

РАЗОМ СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього середовища 



 

 
                                                       У К Р А Ї Н А      
 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(восьма сесія сьомого скликання) 

 
26 серпня  2016 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження рішень  
виконавчого комітету  
Корюківської міської ради  
 
 Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 
від 26  травня  2016 року № 160 "Про субвенцію  з районного бюджету", від 
03  червня  2016 року № 180 "Про додаткову субвенцію з районного бюджету 
на утримання  дошкільних закладів", від 05 серпня  2016 року  № 237 "Про 
субвенцію з державного  бюджету  на здійснення заходів  соціально - 
економічного розвитку окремих територій"(зі змінами), керуючись спільним  
розпорядженням  Корюківської РДА  та  Корюківської районної ради від 19 
квітня 2016 року "Про виділення коштів", рішенням  Корюківської   районної 
ради  № 1-7/VIIвід 31 травня 2016 року «Про внесення змін до рішення 
третьої сесії  районної ради   сьомого скликання від 24 грудня 2015 року 
«Про районний бюджет на 2016 рік», спільним розпорядженням  
Корюківської РДА  та  Корюківської районної ради  від 29 липня  2016  року 
№29  "Про затвердження  Переліку об’єктів, що  фінансуються за рахунок  
субвенції»,  розпорядженням  голови обласної  державної адміністрації від 20 
липня 2016  року № 395 «Про затвердження  Переліку об’єктів і заходів, що  
фінансуються за рахунок  субвенції», ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", 

 
міська рада в и р і ш и л а : 

 
 Затвердити рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради:  
- від 26  травня  2016 року № 160 "Про субвенцію  з районного бюджету"; 
- від 03  червня  2016 року № 180 "Про додаткову   субвенцію з районного 
бюджету на утримання  дошкільних закладів"; 
- від 05 серпня  2016 року  № 237 "Про субвенцію з державного  бюджету  на 
здійснення заходів  соціально - економічного  розвитку  окремих 
територій"(зі змінами). 
 
Міський голова          І.В.Матюха 



                                                           

                                                                                              
У К Р А Ї Н А  

КОРЮКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА  
Корюківський    район  
Чернігівська    область 

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 
                                 ( восьма сесія  сьомого  скликання)  

 
  

26 серпня     2016 року  
м.Корюківка     
                                                                  
Про внесення змін до рішення  
третьої сесії Корюківської 
міської ради сьомого скликання 
 від  29 січня  2016 року 
«Про міський  бюджет на 2016 рік» 
 
         Розглянувши  рішення виконавчого комітету  Корюківської міської ради 
№ 160 від 26 травня 2016 року « Про субвенцію з районного бюджету»,         
№ 180 від 03 червня 2016 року «Про додаткову субвенцію з районного 
бюджету на утримання  дошкільних закладів», № 237 від 5 серпня 2016 року 
« Про субвенцію з державного бюджету на здійснення заходів соціально-
економічного розвитку окремих територій» (зі  змінами), № 243 від 18 серпня   
2016 року «Про  уточнення коштів за рахунок перевиконання міського 
бюджету за 7 місяців 2016 року та спрямування їх за видами витрат» ,  
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 вирішила: 
 
1.    Внести зміни  та доповнення до рішення міської ради від  29 січня  2016 
року   «Про міський бюджет на 2016 рік» , а саме : 
         1.Пункти 1,5,16 рішення викласти новій редакції :  
        «1. Визначити на 2016 рік : 

- доходи міського бюджету у сумі 18616,2тис.грн., в тому числі доходи 
загального  фонду міського бюджету 17723,5тис.грн., доходи 
спеціального фонду міського бюджету 892,7 тис. грн. згідно з додатком  
№1  цього рішення; 

 



- видатки міського бюджету  у сумі 20704,2 тис. грн., в тому числі 
видатки загального фонду  міського бюджету 13381,5 тис. грн., видатки 
спеціального фонду міського бюджету  7322,7тис.грн.згідно з додатком 
№3  цього рішення; 

 
- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 6355,00 тис. грн. 

згідно з додатком №2   цього рішення ; 
 

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 6355,0 тис. грн. 
згідно з додатком №2 цього рішення 

 
      -   установити розмір внутрішнього фінансування  міського бюджету     
          по загальному фонду у сумі 2108,0 тис. грн.,  по спеціальному фонду  у     
          сумі  75,0 тис. грн. в т.ч. бюджет розвитку 60,0 тис. грн. за рахунок   
          залишків коштів, що склалися на 01.01.2016 року     
          згідно  з додатком № 2 цього рішення » 
  

- надання кредитів  із загального фонду міського бюджету –              
20,0 тис. грн. згідно з додатком № 6 цього рішення.    

 
     
      « 5.Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію 
       державних та регіональних галузевих програм на  загальну суму     
       13481,0 тис. грн. (додаток №4).» 
 
       «16. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною» 
         
       2. Доповнити рішення пунктом 5.1  наступного змісту: «Затвердити на      
       2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №7 до цього       
       рішення» 
     

3. Додатки 1, 2,3,4,5  рішення третьої сесії Корюківської міської  
         ради сьомого скликання від 29 січня  2016 року  «Про міський бюджет  
         на 2016 рік»   викласти у новій редакції (додаються )  
        
        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію     
         міської ради з питань власності,бюджету, соціально-економічного та    
         культурного розвитку міста. 
 
 
       Міський  голова                                                           І.В.  Матюха 
 
 



Додаток   1

до рішення 8 сесії Корюківської міської ради

сьомого скликання від 26.08.2016 року

"Про внесення змін до рішення  третьої сесії

Корюківськоїміської ради сьомого скликання 

"Про міський бюджет на 2016 рік"

Доходи  міського бюджету на 2016 рік

Всього в т.ч.бюджет 
розвитку

Податкові надходження 10000000 12518900 12418900 100000 0

Податки на доходи,податки на пррибуток,податки на 
збільшення ринкової вартості 11000000 15100 15100 0 0

Податок на прибуток підприємств 11020000 15100 15100 0 0

1
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 
комунальної власності

11020200 15100 15100

Рентна плата та плата за  використання інших 
природних ресурсів 13000000 41000 41000 0 0

2 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 13010200 41000 41000

Внутрішні податки на товари та послуги 14000000 4528000 4528000 0 0

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

14040000 4528000 4528000

Місцеві податки 18000000 7834800 7834800 0 0
4 Податок на майно 18010000 4076900 4076900 0 0

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

18010100 2300 2300

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

18010200 4600 4600

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

18010300 0 0

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

18010400 286000 286000

4.5 Земельний податок з юридичних осіб 18010500 1248000 1248000

4.6 Орендна плата з юридичних осіб 18010600 2023000 2023000

4.7 Земельний податок з фізичних осіб 18010700 63000 63000
4.8 Орендна плата з фізичних осіб 18010900 350000 350000

4.9 Транспортний податок з фізичних осіб 18011000 75000 75000

4.10 Транспортний податок з юридичних осіб 18011100 25000 25000

5 Туристичний збір 18030000 3400 3400

5.1 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 18030100 0

5.2 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 18030200 3400 3400

6 Єдиний податок 18050000 3754500 3754500

6.1 Єдиний податок з юридичних осіб 18050300 262000 262000

6.2 Єдиний податок з фізичних осіб 18050400 3453800 3453800

6.3 Єдиний податок з с/г товаровиробників 18050500 38700 38700

Інші податки та збори 19000000 100000 0 100000 0

Екологічний податок 19010000 100000 100000
Надходження від викидів забр. речовин в атмосферне 
повітря стац. джер. забруднення 19010101 67000 67000

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

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

№ п\п Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Код Всього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд



Додаток   2

до рішення 8 сесії Корюківської міської ради

сьомого скликання від 26.08.2016 року

"Про внесення змін до рішення  третьої сесії

Корюківськоїміської ради сьомого скликання 

"Про міський бюджет на 2016 рік"

ФІНАНСУВАННЯ      МІСЬКОГО      БЮДЖЕТУ     НА     2016    РІК
грн.

1 3
200000 2108000
208000 2108000
208100 2108000
208400 0

2108000

600000 2108000
602000 2108000

602100 2108000

602400 0

2108000

Секретар міської ради                                                                                     С.О.Олійник

Всього за типом боргового зобов"язання 

60000

                     Спеціальний фонд

Разом у т.ч.бюджет 
розвитку

6372000 6357000
6297000

52
Внутрішнє фінансування

На початок періоду

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

Зміна обсягів готівкових коштів на рахунку міського бюджету

6297000

6372000

75000

Фінансування за активними операціями
Зміна обсягів бюджетних коштів  

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

На початок періоду 2033000

-6297000

-4264000

4

-4264000
-4264000

-4264000

-4264000

6372000
6372000

6297000

6372000

6297000

6357000

КОД Назва Разом Загальний 
фонд

6

6357000
6357000

-6297000

6357000-4264000

75000 600002033000
6372000 6357000



Додаток   3
до рішення 8 сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 26.08.2016 року
"Про внесення змін до рішення  третьої сесії
Корюківськоїміської ради сьомого скликання 
"Про міський бюджет на 2016 рік"

    Видатки Корюківського міського бюджету на 2016 рік

код Видатки бюджету за функціо- Видатки спеціального фонду

          з    них з них

                                   комуналь розвитку опл.працікомунальрозвитку

                                       послуги послуги

                                         енергонос енергонос

                                       

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

12

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

10116 2143000 2143000 1345200 127300 43000 43000 43000 43000 2186000

70000 4032000 4032000 2241000 947100 0 1034000 622000 0 0 412000 412000 412000 5066000

70101 4032000 4032000 2241000 947100 1034000 622000 412000 412000 412000 5066000

09000 Соціальний захист та соціальн 372500 372500 0 372500

090412 Інші видатки на соцзахист населення 351500 351500 0 351500
0 0

091209 21000 21000 0 21000

100000 Житлово-комунальне господ. 4596500 3457500 0 220000 1139000 3271000 0 0 0 3271000 3271000 3241000 7867500

100203 3457500 3457500 220000 1622000 1622000 1622000 1592000 5079500

100208 40000 40000 40000 40000 40000

100302 1139000 1139000 1609000 1609000 1609000 1609000 2748000

0

110000 178000 178000 0 0 0 0 0 178000

110103 178000 178000 178000

130200 Підтримка гром орган  фізку 40500 40500 0 40500

льтурно-спортивн спрям 0 0

130201 40500 40500 0 40500

Дошкільні заклади освіти

Філармонії,музичні колективи і 

ансамблі та інші мистецькі 

заклади та заходи

Проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань

бюджет 

розвитк

у к
а

п
іт

а
л

ь
н

і 

в
и

д
а

т
к
и

 з
а

 

р
а

х
у

н
о

к
 

к
о

ш
т
ів

,щ
о

 

п
е

р
е

д
а

ю
т
ь

с
я

 

із
 з

а
га

л
ь

н
о

го
 

ф
о

н
д

у

разом

                                                                                          (грн.)

всього

 видатки 

спожива

ння

Видатки загального фонду

            з   них

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

опл.праці

видатки 

споживанн

я 

всього

Благоустрій міста      

2

нальною структурою

Культура і мистецтво

Фінансова підтримка 

гром.орг.інвал.і ветеранів

Органи місцевого  

самоврядування    

Державне управління

Освіта                          

Видатки на впровадження 

засобів обліку витрат та 

регулювання споживання води та 

теплової енергії  



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

150000 Будівництво                      0 0 0 2801000 0 0 0 2801000 2801000 2601000 2801000

150202 150000 150000 150000 110000 150000

150101 2631000 2631000 2631000 2491000 2631000

150122 20000 20000 20000 20000

160000 100000 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 100000

160101 Землеустрій 100000 100000 100000

170000 Транспорт,дорожнє господа 0 0

рство,зв'язок,телекомуніка 0 0

120000 0 0 120000 0 0 0 0 0 0 0 120000

170101 Регулювання цін на послуги 120000 120000 0 120000

місцевого автотранспорту 0 0

0 0

240000 Державні цільові фонди 115700 115700 115700

240604 100000 100000 100000

240900 15700 15700 15700

250000 Видатки не віднесені до 0 0

190000 190000 0 190000

250404 190000 190000 0 190000

0 0

11772500 10413500 3586200 1294400 1359000 7264700 737700 0 0 6527000 6527000 6297000 19037200

1667000 1667000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1667000

250380 1647000 1647000 0 1647000

250344 20000 20000 0 20000

Всього   видатків       13439500 12080500 3586200 1294400 1359000 7264700 737700 0 0 6527000 6527000 6297000 20704200

Секретар  міської ради                                                                                          С.О.Олійник

ції та інформатика

Інша діяльність у сфері  охорони 

навколишнього природного 

середовища

Капітальні вкладення 

Розробка схем та проектних рішень 
масового застосування  

2

Інвестиційні проекти

Сільське і лісове 

господарство,рибне 

господарство та мисливство

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного та 

культурного розвитку регіонів

Разом   видатків       

Міжбюджетні трансферти

Цільові фонди        

основних груп

Інші видатки

Інші субвенції



Додаток   4
до рішення 8 сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 26.08.2016 року
"Про внесення змін до рішення  третьої сесії
Корюківськоїміської ради сьомого скликання 
"Про міський бюджет на 2016 рік"

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

Код 
тимчасово
ї відомчої 
класифіка
ції 
видатків 

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів

Найменування програми Сума Найменува
ння 
програми

сума Разом

1 2 3 4 5 6 7

90412 Інші видатки на соціальний захист 
населення

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

90412 Інші видатки на соціальний захист 
населення

Програма модернізації систем цілісного майногового 
комплексу по теплопостчанню м.Корюківки 220000 220000

90412 Інші видатки на соціальний захист 
населення

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

105000 105000

91209 Фінансова підтримка громадських 
організацій інвалідів і ветеранів

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

21000 21000

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

110000 412000 522000

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ «Соціальний захист  окремих категорій населення на 
2016 рік» 8000 8000

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

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

3174500 1622000 4796500

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

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ Програма раціонального використання та охорони 
водних ресурсів 200000 200000

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

20000 20000

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

10000 10000

100208 Видатки на впровадження засобів 
обліку витрат та регулювання 
споживання води та теплової енергії  

Міська програма "Програма фінансової підтримки  
ОСББ на 2016 рік" 40000 40000

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

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

6000 6000

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

Програма раціонального використання та охорони 
водних ресурсів 200000 200000

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

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

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

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

26000 26000

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

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

Назва головного розпорядника коштів

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

                                                                                                                                                                     (грн.)

Загальний фонд Спеціальний фонд

 Код 
типової 
відомчої 
класифіка
ції 
видатків 

2542000

«Розвиток житлово-комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Корюківської міської 
ради» на 2016рік 933000 1609000



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

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

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

2441000 2441000

150101 Капітальні вкладення "Програма забезпечення, утримання та розвитку 
матеріально-технічної бази дошкільних закладів 
Корюківської міської ради "

190000 190000

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

20000 20000

150202 Розробка схем і проектних рішень 
масового застосування

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

150000 150000

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

100000 100000

170101 Регулювання цін на послуги місцевого 
автотранспорту

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

120000 120000

240604 Інша діяльність у сфері охорони 
навколишнього природного середовища

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

50000 50000

240604 Інша діяльність у сфері охорони 
навколишнього природного середовища

Програма раціонального використання та охорони 
водних ресурсів 50000 50000

250404 Інші видатки "Членські внески" на 2015 рік

4000 4000

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

140000 140000

250380 Інші субвенції "Програма забезпечення, утримання та розвитку 
матеріально-технічної бази дошкільних закладів 
Корюківської міської ради "

71000 71000

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

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

1093000 1093000

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

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

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

20000 20000

250911 Надання державного пільгового 
кредиту іендивідуальним сільським 
забудовникам

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

20000 20000

РАЗОМ 6897000 0 6584000 13481000

           Секретар     міської  ради                                                                                                                       С.О.Олійник 



Додаток   5
до рішення 8 сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 26.08.2016 року
"Про внесення змін до рішення  третьої сесії
Корюківськоїміської ради сьомого скликання 
"Про міський бюджет на 2016 рік"

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

(грн.)

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків/код 
тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування

Код 
функціональн

ої 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
згідно з типовою відомчою\тимчасовою 

класифікацією видатків та кредитування 
місцевого бюджету

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

фінансування 
будівництва

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об"єктів на 

майбутні роки

Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об"єктів на 
майбутня 

роки

Разом видатків на 
поточний рік

1 2 3 4 5 6 4 8
01 Міська рада

10116 Органи місцевого самоврядування Капітальні видатки 43000
70101 Дошкільні заклади освіти Капітальні видатки 412000

100203 Благоустрій міст,сіл,селищ Капітальні видатки 1622000

100208

Видатки на впровадження засобів обліку 
витрат та регулювання споживання води та 
теплової енергії  Капітальні видатки 40000

100302

 Комбінати комунальних підприємств, районні 
виробничі об'єднання та інші підприємства, 
установи та організації житлово-комунального 
господарства  Капітальні видатки 1609000

150101 Капітальні вкладення Реконструкція тепломереж у м.Корюківка 250000
150101 Капітальні вкладення Реконструкція дороги по вул.Мічуріна 960000

150101 Капітальні вкладення  Реконструкція дорожнього полотна вул.Шевченко 646000
150101 Капітальні вкладення Будівництво майданчика для збору сміття 80000
150101 Капітальні вкладення Реконструкція теплових мереж  в  м.Корюківка 365000
150101 Капітальні вкладення ПКД Реконструкція приміщення ДНЗ №4 "Веселка " 50000

150101 Капітальні вкладення 

ПКД "Енергоефективна реановація дошкільного 
навчального закладу №4 "Веселка"(утеплення 
фасаду,цоколя) 140000

150101

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

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

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

Всього бюджет розвитку: 6527000

Секретар міської ради                                                               С.О.Олійник



Додаток   6
до рішення 8 сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 26.08.2016 року
"Про внесення змін до рішення  третьої сесії
Корюківськоїміської ради сьомого скликання 
"Про міський бюджет на 2016 рік"

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

з них з них

бюджет 

розвитку

бюджет 

розвитку

01 Міська рада 20000 20000 20000 20000
Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським 

забудовникам 20000 20000 20000 20000

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

20000 20000 20000 20000

Секретар міської ради                                          С.О.Олійник

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

кредитування місцевого бюджету

Надання кредитів

250911 1060

УСЬОГО

Кредитування

Загаль
ний 

фонд

Спеціа
льний 
фонд

Разом
Загаль

ний 
фонд

Спеціа
льний 
фонд

Разом

Код 
тимчасової 

кла-
сифікації 

видатків та 
кредитуван

ня 
місцевих 
бюджетів

Код 
функціона

льної 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
бюджету



Додаток   7
до рішення 8 сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 26.08.2016 року
"Про внесення змін до рішення  третьої сесії
Корюківськоїміської ради сьомого скликання 
"Про міський бюджет на 2016 рік"

                Міжбюджетні трансферти з міського бюджету на 2016 рік
(грн.)

Секретар міської ради                                          С.О.Олійник

ВСЬОГО:

1647000
Разом

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

Інша субвенціяНазва бюджету адміністративно-
територіальної одиниці

Районний бюджет 
Державний бюджет

1647000
20000

16670001647000
20000
20000



                                                                  
 

 
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(восьма  сесія сьомого скликання) 

 
26  серпня  2016 року  
м. Корюківка 
 
Про внесення змін до міських 
Програм на 2016 рік 
 
 В зв’язку з внесенням змін до міського бюджету на 2016 рік, враховуючи 
рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, 
соціально-економічного та культурного  розвитку  міста, керуючись ст. 26 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  

 
міська рада в и р і ш и л а :  

 1. Внести зміни до міських Програм на 2016 рік, а саме: 
1.1. До Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Корюківської міської територіальної громади, затвердженої рішенням третьої 
сесії міської ради сьомого скликання від 29.01.2016 р., внести наступні зміни: 
а) встановити загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 
для реалізації Програми в розмірі 29829 тис. грн.; 
б) викласти в новій редакції: 
- Перелік робіт, об’єктів виробничого призначення та соціальної сфери, заходів, 
включених у Програму (додаток 1); 
- Перелік програм, які будуть реалізовуватись в 2016 році (додаток 1). 

1.2. До міської Програми розвитку житлово-комунального-господарства 
та благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради,  затвердженої 
рішенням третьої сесії міської ради сьомого скликання від 29.01.2016 р., внести 
зміни, встановивши загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми в розмірі 20411,7 тис. грн. та розділ IV 
Програми викласти в новій редакції (додаток 2). 

1.3. Затвердити в новій  редакції міську Програму соціального захисту 
окремих категорій населення на 2016 рік (додається). 

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



 Додаток 1 
до рішення восьмої сесії 

Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 26.08.2016 р. 

 
П Е Р Е Л І К  

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

міської  територіальної громади на 2016 рік 
 

Будівництво, капітальні та поточні ремонти 
  

№ п/п 

Найменування об’єкту 
будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту 

2016 рік 
Обсяг фінансування 

за рахунок 
державного 

бюджету 

за рахунок 
коштів 

міського 
бюджету 
2016 рік 

за рахунок 
коштів 

міського 
бюджету 
2015 рік 

За рахунок 
інших 
джерел 

тис. грн. тис.грн.   тис. грн. 
1 Реконструкція каналізаційно-

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

2475,000 295,000     

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

  60,000     

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

  23,000     

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

  80,000     

 
5 

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

  60,000     

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

1026,000 474,000     

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

  35,000     

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

  1190,000 510,000   

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

  2 ,000     



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

  900,000     

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

  22,000     

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

  297,000  360,000   

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

  218,000     

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

  34,000     

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

  40,000     

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

  40,000     

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

1350,000 150,000     

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

1350,000 150,000     

19 Реконструкція дороги по вул. 
Мічуріна 
м. Корюківка 

1000,000 1845,000 100,000   

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

    360,000   



м. Корюківка 

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

  78,000     

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

  25,000     

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

  25,000     

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

  50,000     

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

  250,000     

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

1350,000 150,000     

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

 140,000   

28 Виготовлення ПКД та 
реконструкція теплових мереж 
міста 

 615,000   

29  
    

  Всього:     
 17152,000 8551,000 7271,000 1330,000 0,000 
      

 Благоустрій міста     
№ п/п 

Найменування об’єкту 
будівництва, реконструкції та 
капітального ремонту 

2016 рік 
Обсяг фінансування 

за рахунок коштів міського бюджету 2015 рік 

тис. грн. тис. грн. 
1 Благоустрій міста, утримання 

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

1139,000 

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

міста в т.ч. 550 000   
2.1 оплата електроенергії 215,000   
2.2 обслуговування електромереж 

вуличного освітлення 155,000 
  

2.3 придбання електроматеріалів 180,000   



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

290,000 

  
3.1 придбання солі та піску для 

приготовлення протиожеледної 
суміші 

180,000 
  

3.2 перевезення піщано-сольової 
суміші 15,000   

3.3 приготовлення піщано-сольової 
суміші 10,000   

3.4 посипання піщано-сольової 
суміші 35,000   

3.5 прибирання снігу спецтехнікою 50,000   
4 Утримання полігону твердих 

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

150,000 

  
4.1 вивіз та утилізація побутових 

відходів з контейнерів 
розташованих на території міста 

100,000 
  

4.2 забезпечення екологічно 
безпечного зберігання та 
захоронення відходів 

50 000 
  

5 субвенція АТП 17445 на 
перевезення громадян міста 120,000 

  
6 матеріальна допомога 

мешканцям міста 
 в т.ч. 

260,00  
  

6.1 матеріальна допомога учасникам 
АТО 105,000   

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

25,000 
  

6.3 Матеріальна допомога  на  
встановлення автономного 
опалення  мешканцям   міста по 
вул..Червонохутірській, 
 № 1 та № 5  

130,000 

 
7 Здійснення поховання 

Корюківською ЖЕК одиноких та 
безпритульних жителів міської 
громади 

8,000 

 
8 субвенції громадським 

організаціям в т.ч. 74,000   
8.1 ГО  "Сила",районна та міська 

організація ветеранів, районна 
спілка ветеранів Афганістану, 
спілка "Чорнобиль", спілка 
воїнів-учасників АТО 

47,000 

  
8.2 та інші  27,000   
9 Оплата міських заходів 180,000   
10 Фінансування програми 

підтримки МНС по 
територіальній громаді міста 

20,000 
  

11 Поточний ремонт та 
інфраструктура міста в т.ч. 2340,500   

11.1 облаштування міського пляжу 15,000   
11.2 програмування лічильників 1,200   
11.3 дезінфекція шахтних колодязів 5 000   
11.4 придбання дорожніх знаків 16,000   
11.5 утилізація ламп вуличного 

освітлення 6,000   
11.6 відновлення дорожніх розміток 

по дорогам міста  10,000 
  



11.7 відновлення адресного 
господарства міста Корюківка 46,000 

  
11.8 придбання огорожі кладовища 

по вул. Г.Костюк 200,000 
  

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

1404 300 
  

11.10 придбання огорожі кладовища 
по вул. Садовій 45,000 

  
11.11 поточний  ремонт братських та 

поодиноких могил 5,000 
  

11 12 придбання труб водопровідних 200,000 200,000 
11.13 придбання предметів та 

матеріалів по благоустрою 25,000 
  

11.14 придбання огорожі для колодязів 
питної води на території міста 47,000 

  
11.15 поточний ремонт інших об’єктів 

благоустрою (шлюзова споруда 
по пров. Індустріальному) 

40,000 
  

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

70,000 
 

11.17 запоб гання бездомного 
утримання та розмноження 
бродячих собак 

10,000 
 

11.18 Забезпечення екологічно-
безпечного  зберігання  та 
захоронення  ТПВ 

195,000 
 

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

1108,000 
  

12.1 ремонт шкільних автобусів 
(передача  коштів до районного 
бюджету) 

8,000 
  

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

25,000 
  

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

10,000 
  

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

8,0 0 

  
12.5 ДНЗ №1 "Дельфін" 

(поточний ремонт вікон ) 115,000   
12.6  Субвенції до районного бюджету 

на утримання закладів по місту, 
які  виражають спільні  інтереси     
( коригування бюджету за 1-ше  
півріччя)  

942,000 

 
12.6.1 Заробітна плата та  енергоносії 

ДНЗ №1 та №4 450,000  
12.6.2 Модернізація  системи  ГВС 

(проект)  21,000  
12.6.3 Придбання лінолеуму  для 

заміни  в групах ДНЗ №4 50,000  
12.6.4 Оплата  заборгованості  УКБ по 

капітальному ремонту 
вул..Франка 

97,000 
 

12.6.5 Ремонт шкільних автобусів 20,000  
12.6.6 Будівництво  скейтмайданчика 297,000  
12.6.7 Укріплення берегу притоки 

річки Бреч та облаштування 
системи водовідведення біля 
ЦРЛ 

7,000 

 
Всього:   



6419,500 6219,500 200,000 

           

 Капітальні видатки     
№ 
п/п Найменування об’єкту будівництва, 

реконструкції та капітального 
ремонту 

2016 рік 
Обсяг фінансування 

за рахунок коштів міського бюджету  2015 рік 

тис. грн. тис. грн. 
1 Поповнення статутного фонду 

комунального підприємства 
Корюківської міської ради -
Корюківської ЖЕК, в т.ч 

3356,500 

  
1.1 прес гідравлічний для ТПВ 30,000   
1.2 реконструкція адмінприміщення 

Корюківської ЖЕК за адресою 
вул. Г.Костюк 

1920,000 
  

1.3 придбання сміттєвоза СБМ 1200,000   
1.4 придбання бензотримера Husqvarna 

535 (кладовище) 16,000 
  

1.5 риштування будівельні 18,5 м 15,000   
1.6 придбання бензопили Husqvarna 

372 15,500   
1.7 придбання тракторного причепу 11 ,000   
1.8 придбання контейнерів для сміття 45,000   

 
 

2 

Поповнення статутного фонду 
комунального підприємства 
Корюківської міської рад  –КП 
«Корюківкаводоканал» , в т.ч. 

300,000 
  

  
2.1 придбання швонарізчика 70,000   
2.2 придбання віброплити 30, 00   
2.3 придбання труб водогону  200,000  
3 Дитячі навчальні заклади та 

лікарня, в т.ч. 547,000   
3.1 ДНЗ №1 «Дельфін» 

(придбання аудіо системи) 5,000   
 3.2 ДНЗ №4 « Веселка» (придбання 

пральної машини-промислової) 60,000 
  

 3.3 ДНЗ №4 « Веселка» (при бання 
принтера) 4,000   

 3.4 ДНЗ №4 « Веселка» 
(придбання холодильника) 32,000   

 3.5 ДНЗ №4 « Веселка» (придбання 
обладнання для  логопедичної 
групи) 

3,000 
  

 3.6 ЦРЛ м. Корюківка 
(придбання відеогастроскопічного 
обладнання) (передача коштів до 
районного бюджету) 

300,000 

 
3.7 ДНЗ №1 придбання обладнання і 

предметів  довготривалого   
користування  ( спів фінансування  
субвенції  державного бюджету) 

1,500 

 
3.8 ДНЗ №4 придбання обладнання і 

предметів  довготривалого   
користування  ( спів фінансування  
субвенції  державного бюджету) 

1,500 

 
3.9 Виготовлення ПКД  «Ефективна 

реновація  ДНЗ № 4 «Веселка» 
 ( утеплення фасаду , цоколя) 140,000 

 
4 Придбання матеріалів та 

обладнання міська рада офісне 
приміщення, в т.ч: 

45,000 
  



 4.1 придбання комп'ютера для 
дистанційної роботи з 
казначейством 

15,000 
  

4.2. придбання комплекту меблів для 
картотеки 10,000 

 
4.3. придбання комп’ютера 

20 000 
 

5 Розробка схем та проектних рішень 
масового застосування, в т.ч. 250,000 

  
 5.1 виготовлення генерального плану 

міста 110,000   
5.2. експертиза генерального плану 

міста 40,000  
5.3. виготовлення проекту меж міста 100,000  
        
Всього: 4526,500 0,000 

 

Загалом по програмі:   І ІІ ІІІ 
  

  29829,000 8551,000 19519,000 1759,00 
 

 
І-кошти державного  бюджету – 8551,000 
ІІ- кошти міського бюджету -19519,000 
ІІІ- кошти  до районного бюджету – 1759,000 
Кошти комунальним підприємствам – 3664,500 
Кошти на ДНЗ (капітальні видатки та ремонт)-547,000 

 
Перелік програм, 

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

3. Міська програма "Членські внески" на 2016 рік. 
 
 4. Програма організації та проведення громадських робіт для населення                 
м. Корюківки. 
 
 5. Міська програма охорони навколишнього природного середовища           
м. Корюківки на 2016 рік. 
 
 6. Міська програма раціонального використання та охорони водних 
ресурсів на 2016 рік.  
 
 7. Міська програма поліпшення становища дітей та охорони дитинства в 
м. Корюківка та с. Трудовик на 2016 рік. 
 
 8. Міська програма «Фінансова підтримка громадських організацій 
інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій  населення» на 2016 
рік. 
 



 9. Міська програма соціального захисту окремих категорій населення на 
2016 рік. 
 
 10. Міська програма «Нагородження відзнаками Корюківської міської 
ради» на 2016 рік. 
 
 11. Програма поводження з твердими побутовими відходами в м. 
Корюківка на 2013-2018 роки.  
 
 12. Міська програма розвитку житлово-комунального господарства та 
благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради на 2016 рік. 
 
 13. Міська програма створення чи корегування містобудівної 
документації та регулювання земельних відносин на 2016 рік. 
 
 14. Міська програма забезпечення, утримання та розвитку матеріально-
технічної бази дошкільних навчальних закладів Корюківської міської ради. 
 
 15. Програма забезпечення пожежної безпеки на території Корюківської 
міської ради на 2015-2016 роки. 
 
 16. Програма розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств 
Корюківської міської ради на 2015-2016 роки. 
 
 17. Міська програма «Культурно – мистецький розвиток міста та молодь 
Корюківщини» на 2016 рік. 
 
 18. Програма цивільного захисту населення м. Корюківки на 2016 рік. 
 
 19. Програма підтримки індивідуального житлового будівництва "Власний 
дім" на 2016-2020 роки на території Корюківської міської ради. 
 
 20. Міська Програма підтримки розвитку Системи дистанційного 
обслуговування клієнтів Казначейства через програмно-технічний комплекс 
"Клієнт Казначейства − Казначейство" та поліпшення матеріально-технічного 
забезпечення УДКСУ у Корюківському районі Чернігівської області на 2016 рік. 
 
 21. Міська Програма запобігання бездомного утримання та розмноження 
бродячих собак на території Корюківської міської ради на 2016-2017 роки. 
 
 22. Програма  модернізації систем цілісного   майнового  комплексу  по 
теплопостачанню м. Корюківка. 
 

23. Програма  фінансової підтримки об’єднань  співвласників 
багатоквартирних будинків на 2016 рік. 

 
 Секретар міської ради                                              С.О.Олійник 
 
 
 



 
 
 
 
 Додаток 2 

до рішення восьмої  сесії 
Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 26.08.2016 р. 
 

 
ІV Заходи Програми розвитку житлово-комунального-господарства та 

благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради 
 на 2016 рік та їх фінансове забезпечення 

 
4.1. Поліпшення фінансово – матеріальної бази комунальних підприємств: 
 -  КП «Корюківкаводоканал» - 590 тис. грн., кошти міського бюджету та 
залучені кошти; 
 -  Корюківська ЖЕК – 3356,5 тис. грн. 
 
4.2. Благоустрій. 
Учасники програми: міські комунальні підприємства, підприємства, залучені 
для виконання робіт згідно заключних договорів. 
Заходи: 
 -  освітлення міста: − 557,2 тис. грн. 
 -  утримання пляжів – 15 тис. грн. 
 -  утримання сміттєзвалищ – 245 тис. грн. 
 -  вивіз сміття – 100 тис. грн. 
 - укріплення берегу притоки річки Бреч та облаштування системи 
водовідведення біля ЦРЛ – 7 тис. грн. 
 -  спилювання аварійних дерев в населених пунктах − 100 тис. грн. 
 -  очищення від снігу доріг та посипання – 290 тис. грн. 
 -  поточні, капітальні ремонти та реконструкції доріг – 7871 тис. грн. (в т. ч. 
5997 тис. грн. −  кошти держбюджету). 
-  придбання  огорожі кладовищ м. Корюківка − 245 тис. грн. 
-  поточний ремонт об’єктів благоустрою – шлюзова споруда по провулку 
Індустріальному – 40 тис. грн. 
-  придбання огорожі  колодязів питної води - 47 тис. грн. 
 -  прибирання міста - 1039 тис. грн. 
 -  інші, передбачені програмою заходи (включаючи ліквідацію аварійних 
ситуацій на об’єктах комунальної сфери) – 100 тис. грн.. 
 -  придбання контейнерів − 45 тис. грн. 
 -  утримання адресного господарства − 46 тис. грн. 
 -  придбання дорожніх знаків – 16 тис. грн. 
 -  розмітка поверхонь доріг − 10 тис. грн. 
 -  утримання колодязів питної води − 5 тис. грн. 
 - придбання труб водопровідних − 200 тис. грн. 
 -  утримання русла та приток р. Бреч − 50 тис. грн. 
 - ремонт братських могил − 5 тис. грн.. 
-  придбання автобусної зупинки – 60 тис. грн. 
 



 
 
 
4.3. Будівництво. 
 -  реконструкція каналізаційно-насосної станції 2770 тис. грн. (із них 
міський бюджет та залучені кошти - 295 тис. грн., державний бюджет -            
2475 тис. грн.) 
 -  будівництво водогону по мікрорайону Олексіївка − 60 тис. грн. 
(фінансуватиметься з інших джерел). 
 -  виготовлення проектної документації на земельні ділянки та об’єкти 
нерухомого майна та проведення їх реєстрації − 62 тис. грн. 
 -  будівництво майданчика для збору сміття – 80 тис. грн.. 
 -  реконструкція теплової мережі – 685 тис. грн. 
-  капремонт водогону вул. Шевченко – 323 тис. грн. 
-  виготовлення проектно-кошторисної документації "Реконструкція 
дорожнього мосту по вул. Новій в м. Корюківка Чернігівської області" −  
250 тис. грн. 
 
4.4. Освіта. 
-  виготовлення проектно-кошторисної документації на  будівництво  
площадки для дозвілля (скейт-майданчик) та будівництво  − 382 тис. грн.; 
- ремонт  шкільних  автобусів – 28 тис. грн. 
 
4.5 Охорона здоров’я 
- виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція 
приміщення поліклінічного відділення Корюківської центральної лікарні по 
вул. Шевченка, 101, м. Корюківка» −  218 тис. грн.; 
- виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція 
покрівлі дитячого відділення Корюківської центральної районної лікарні  по 
вул. Шевченка, 101, м. Корюківка» −  34  тис. грн.; 
- виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція 
приміщення дитячого відділення Корюківської центральної районної лікарні з 
застосуванням енергозберігаючих технологій по вул. Шевченка, 101,                       
м. Корюківка» − 40 тис. грн.; 
- виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція 
приміщення інфекційного відділення Корюківської центральної районної 
лікарні з застосуванням енергозберігаючих технологій по вул. Шевченка, 101, 
м. Корюківка» − 40 тис. грн.; 
- придбання  лавочок −10 тис. грн. 
- на придбання  апаратури, обладнання та інструментів для проведення  
відеоезофагогастродуоденоскопії  –  300 тис. грн. 
 
4.6. Охорона атмосферного повітря: 
-  міській раді проводити контроль за виконанням обов’язків підприємств, 
установ, організацій, та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності щодо 
охорони атмосферного повітря; 
-  за поданням обласної державної адміністрації та центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та 
епідемічного благополуччя населення, з урахуванням особливостей екологічної 
ситуації населеного пункту міська рада може додатково встановити перелік 



забруднюючих речовин, за якими здійснюється регулювання їх викидів на 
відповідній території; 
-  за поданням обласної державної адміністрацій та центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та 
епідемічного благополуччя населення, міській раді, у разі перевищення 
нормативів екологічної безпеки, на території м. Корюківка затвердити 
відповідно до законодавства програму оздоровлення атмосферного повітря, 
здійснити заходи щодо зменшення забруднення атмосферного повітря. 
 Фінансування заходів, вказаних в цьому пункті, проводити за рахунок 
коштів, не використаних під час виконання інших пунктів Програми. 
 
4.7. Здійснення автобусних перевезень пасажирів по м. Корюківка − на 
виконання договірних зобов’язань з перевізниками пасажирів по м. Корюківка 
та відшкодування різниці між затвердженою вартістю виконкомом міської ради 
та розрахованою перевізником вартістю квитка на перевезення одного 
пасажира на автобусних маршрутах по м. Корюківка − 120 тис. грн. 
 
Всього по Програмі: 20411,7 тис. грн. 
 
Секретар міської ради                                          С.О.Олійник 
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ПАСПОРТ 
 

міської  Програми  
соціального  захисту окремих категорій населення 

на 2016 рік 
 

 
 
 
 
                             
 

1.  
 

Ініціатор розроблення програми                Корюківська міська рада 

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

Закон України «Про соціальні 
послуги», постанова  Кабінету 
Міністрів від 29.04.2004 року 

№ 558 «Про затвердження порядку 
призначення і виплати компенсації 

фізичним особам, які надають 
соціальні послуги» 

 
3.  Розробник програми   

   
Корюківська міська рада 

4. Співрозробники програми - 
5. Відповідальний виконавець програми   Виконавчий комітет   

Корюківської міської ради 
 

6. Учасники програми - 

7. Термін реалізації програми 2016 рік 

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

міський бюджет 

9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів,необхідних для реалізації 
програми, всього,   

 
 

41 тис. грн. 
у тому числі: 
кошти  передані  до районного  
бюджету  на утримання  підопічних 
жителів  міста, які перебувають на 
обслуговуванні  територіального 
центру соціального обслуговування  

 
 
 
 

8 тис. грн. 

здійснення поховання Корюківською 
ЖЕК одиноких та безпритульних 
жителів міської гроиади 

 
8 тис. грн.. 



 
 

1. Мета та основні завдання Програми. 
 

Програма розроблена на виконання Закону України “Про соціальні 
послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 року № 558 
“Про затвердження порядку призначення і виплати компенсації фізичним 
особам, які надають соціальні послуги” і спрямована на посилення соціального 
захисту населення, відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації та 
повернення до повноцінного життя окремих осіб, що проживають на території 
міста та с. Трудовик і які перебувають у складних життєвих обставинах та 
потребують сторонньої допомоги. 

З кожним роком як в цілому по Україні так і безпосередньо в                     
м. Корюківка та с. Трудовик збільшується кількість людей, які потребують 
сторонньої допомоги. Ця необхідність пов’язана зі старінням населення, 
хворобами, які спричиняють інвалідність, втрату людиною працездатності та 
можливості до самообслуговування. 

Крім того, погіршується стан здоров’я та відповідно здатність до 
самообслуговування людей похилого віку, особливо тих, які проживають 
далеко від родичів і не перебувають на обліку в територіальному центрі 
соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, 
багатодітних сімей. 

Основним завданням Програми є: 
- соціальний захист та соціальна підтримка осіб, які потребують 

сторонньої допомоги, багатодітних сімей шляхом надання якісних соціальних 
послуг, спрямованих на підтримку життєдіяльності; 

-   попередження виникнення складних життєвих обставин; 
- створення умов для самостійного розв’язання існуючих життєвих 

проблем. 
2. Основні напрямки реалізації. 

 
1. Утримання  пенсіонерів - жителів м.Корюківки, що перебувають  в 

стаціонарному відділенні Територіального центру  соціального обслуговування   
населення  в смт. Холми.  

2. Здійснення поховання Корюківською ЖЕК одиноких та безпритульних 
жителів. Корюківки та с. Трудовик.  

3. Реалізація заходів Програми здійснюється шляхом виплати 
матеріальної допомоги фізичним особам в розмірах, визначених рішенням сесії 
міської  ради у відповідності з вимогами діючого законодавства. 

Розміри виплат та надання матеріальної допомоги здійснюється 
відповідно до Положення про порядок та умови надання громадянам разової 
адресної матеріальної допомоги, затвердженого рішенням двадцять сьомої сесії 
Корюківської міської ради шостого скликання від 23.10.2014 р. "Про 



затвердження Положення про порядок та умови надання громадянам разової 
адресної матеріальної допомоги" (зі змінами). 
 
 

3. Фінансове забезпечення. 
 

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

4. Контроль. 
 

Головний розпорядник коштів щомісячно аналізує стан виконання 
Програми та при необхідності ініціює внесення змін до неї з метою більш 
ефективного використання бюджетних коштів. 

Головний розпорядник коштів виносить звіт про виконання Програми на 
розгляд сесії міської  ради. 

Річний звіт за виконання Програми та ефективність використання 
бюджетних коштів надається до Корюківської міської ради для затвердження 
на сесії міської ради в складі звіту по виконанню бюджету міста. 
 

5. Очікувані результати. 
 

Виконання Програми  дасть змогу посилити соціальний захист людей, які 
потребують сторонньої допомоги, сприятиме покращенню умов їх проживання, 
врахуванню індивідуальних життєвих потреб людей, що потрапили у складні 
життєві обставини і потребують таких соціальних послуг та забезпеченню 
безпеки та якості їх життя. 

 
 
Секретар міської ради                                                          С.О.Олійник 
 



                                                                                                                                                   
 

У К Р А Ї Н А 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(восьма сесія сьомого скликання) 

 
26 серпня  2016 року  
м. Корюківка 
 
Про міжбюджетні трансферти 
 
 Враховуючи недостатність фінансування закладів гуманітарної сфери з 
районного бюджету, які розміщені та функціонують в місті Корюківка та мають 
важливе значення для жителів міської територіальної громади, розглянувши 
рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, 
соціально-економічного та культурного  розвитку  міста, керуючись ст. 101 
Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  
 
                                             міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Надати згоду на передачу та передати після прийняття відповідного 
рішення Корюківською  районною радою кошти «Іншої субвенції» з міського 
бюджету до районного бюджету  в сумі 942 000,00 ( дев’ятсот сорок дві тисячі) 
гривень, а саме: 
- на співфінансування по об’єкту «Будівництво майданчика для дозвілля 
(скейтмайданчика) по вул.Шевченка,83 Б в м.Корюківка» − 297 000,00 (двісті 
дев’яносто сім тисяч) гривень; 
- на ремонт шкільних автобусів міських загальноосвітніх шкіл − 20 000,00 
(двадцять тисяч) гривень; 
- на погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи по 
капітальному ремонту проїзної частини по вул. І.Франка в м. Корюківка −      97 
000,00 (дев’яносто сім тисяч) гривень; 
- на придбання ленолеуму для Корюківського дошкільного навчального закладу 
№4 «Веселка» − 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) гривень; 
- на виготовлення та проходження експертизи проектно-кошторисної     
документації по «Реконструкції системи ГВП Корюківського ДНЗ №1   
«Дельфін» художньо - естичного напрямку − 21 000,00 (двадцять одна тисяча) 
гривень; 



-   на заробітну плату (з нарахуваннями на заробітну плату)  ДНЗ № 1 
«Дельфін» та № 4 «Веселка» -170000,00грн 
-  на оплату енергоносіїв ДНЗ № 1 «Дельфін» та № 4 «Веселка» -  
280000,00грн 
-   на  поточний ремонт твердого покриття території ЦРЛ (влаштування 
системи водовідведення) – 7 000,00 грн. 
 
 2. Корюківському міському голові Матюсі І.В. укласти з Корюківською 
районною радою відповідний договір на підставі цього рішення. 
 
 3. Фінансово-господарському відділу Корюківської міської ради          
(Кіктєва І.Л.) внести відповідні зміни до міського бюджету на 2016 рік. 
 
 4. Пункт 1 цього рішення в частині передачі коштів «Іншої субвенції» з 
міського бюджету до районного бюджету набуває чинності з дня прийняття 
відповідного рішення Корюківською районною радою. 
 
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 
культурного  розвитку  міста. 
 
Міський голова                                                                      І.В.Матюха 
 
 
 
 



                                    
 

                                                
                                                       У К Р А Ї Н А      
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(восьма сесія сьомого скликання) 

 
26 серпня  2016 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження Статуту 
Корюківської житлово-експлуатаційної  
контори  в новій редакції 
 
 Розглянувши звернення Корюківської житлово-експлуатаційної контори 
щодо затвердження Статуту підприємства в новій редакції в зв’язку із 
збільшенням статутного капіталу, з метою забезпечення його стабільної роботи, 
враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради від 18.08.2016 р.           
№ 252, керуючись ст. 26, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 

1. Затвердити Статут Корюківської житлово-експлуатаційної контори у 
новій  редакції (додається).  
 
 2.  Корюківській ЖЕК (Полях М.Ф.) здійснити державну реєстрацію 
вищезазначених змін відповідно до вимог чинного законодавства. 
 
 
Міський голова                                                                      І.В.Матюха 



 
 

 
                                                       У К Р А Ї Н А      
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(восьма сесія сьомого скликання) 

 
 
26 серпня 2016 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження Програми  
фінансової підтримки об’єднань  
співвласників багатоквартирних  
будинків на 2016 рік 
 
 Розглянувши рішення  виконавчого комітету міської ради  від 18 серпня 
2016 року № 251, рекомендації постійної комісії  міської ради з питань 
житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, на виконання 
Законів України  «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», 
«Про житлово-комунальні послуги», «Про приватизацію державного житлового 
фонду», Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Правил 
користування приміщеннями житлових будинків», керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Затвердити Програму фінансової підтримки об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків на 2016 рік (додається). 
 
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 
будівництва та охорони навколишнього природного  середовища. 
 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 
 
 

 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням восьмої сесії  

Корюківської міської ради  
сьомого скликання  

від 26.08.2016 р. 
 

Програма фінансової підтримки 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

на 2016 рік 
 

Паспорт Програми 
Ініціатор розроблення 

програми 
Корюківська міська рада  

Розробник програми Виконавчий апарат Корюківської міської ради та її 
виконкому 

Співрозробники 
програми 

Виконавчий комітет Корюківської міської ради 

Відповідальні виконавці 
програми 

Виконком міської ради, підприємства житлово-
комунального господарства міста, ОСББ міста 

Термін реалізації 
програми 

2016 рік 

Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 
Програми, в тому числі 

(тис. грн.): 

40 тис. грн. 

Міський бюджет, 
(тис.грн.) 

40 тис. грн. 

Кошти об’єднання 
співвласників 

багатоквартирних будинків 
у  відсотках  до наданої  

суми 

 
10 

 
Загальні положення 

1. Програма фінансової підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на 
2016 рік (далі – Програма) розроблена на виконання Законів України  „Про об'єднання 
співвласників багатоквартирного будинку”, „Про житлово-комунальні послуги”, „Про 
приватизацію державного житлового фонду”; Постанови Кабінету Міністрів „Про 
затвердження Правил користування приміщеннями житлових будинків”. 

Необхідність прийняття цієї Програми полягає у визначенні шляхів максимального 
сприяння міської влади створенню та функціонуванню об'єднань співвласників 
багатоквартирного будинку (далі – ОСББ).. 

Ця організаційно-правова форма господарювання буде сприяти: 
- формуванню інституту власника житла; 
- реорганізації житлово-експлуатаційних організацій з метою перетворення їх на 

рівноправних партнерів на ринку послуг; 
- отриманню мешканцями нашого міста якісних комунальних послуг та раціональному 

витрачанню коштів. 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2866-14
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2866-14
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2482-12
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2482-12
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=45-2006-%EF
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=45-2006-%EF


Головною метою Програми є суттєве поліпшення якості житла та житлово-комунальних 
послуг для членів територіальної громади міста, забезпечення надійності та безпечної 
експлуатації житлового фонду міста. 

Завдання Програми: 
- створення моделі ефективного управління багатоквартирними будинками в місті, яка в 

подальшому буде застосована до інших багатоквартирних будинків міста; 
- створення ефективної системи надання житлово-комунальних послуг та сплати за них; 
- залучення власників житла до створення ОСББ; 
- залучення ОСББ до дольової участі в реконструкції будинків і подальшого їх утримання; 
- створення умов для передачі житлового фонду міста ОСББ; 
- створення умов для підтримки та розвитку підприємництва у сфері житлово-

комунального господарства, сприяння формуванню умов для розвитку конкуренції; 
- створення асоціацій ОСББ для захисту інтересів об'єднань, а також власного 

ефективного господарювання. 
Основні напрямки та заходи реалізації міської Програми 

Основним напрямком реалізації Програми є фінансово-господарський напрямок. 
 Заходи, передбачені у цьому напрямку, покликані забезпечити ефективне управління у 

сфері виробництва та надання житлово-комунальних послуг, створення конкурентного 
середовища, сприяння технічному переоснащенню житлово-комунального господарства. 

 
Джерела фінансування заходів 

За викладеними  напрямками фінансування Програми забезпечуватиметься за кошти 
міського бюджету, кошти підприємств житлово-комунального господарства міста відповідно 
до програм їх розвитку, іноземних інвестицій, грантів, благодійних внесків та кошти 
фізичних і юридичних осіб,   Принцип співфінансування, або дофінансування проектів 
ОСББ, відбуватиметься на конкурентних засадах відбору соціально-технічних проектів. 

Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється представниками 
громадських організацій за їх бажанням, а також представниками правлінь ОСББ. 

 
 
 

Назва заходу Термін 
виконання 

Відповідальні 
за проведення 

Необхідність у фінансуванні, 
грн. 

міський 
бюджет 

державн
ий бюджет інші 

Фінансування робіт 
із придбання та 

встановлення засобів 
обліку та регулюючих 

пристроїв теплової 
енергії у будинках 

2016 рік 

Виконком 
міської ради, 
Корюківська 
ЖЕК, ОТКЕ, 

правління ОСББ 

40  
тис. грн. - - 

Дольова участь у 
проведенні  

капітального ремонту 
в будинках, де 

створені ОСББ  або 
будуть створюватись 

2016 рік 

Виконком 
міської ради, 
Корюківська 

ЖЕК, правління 
ОСББ 

- - - 

Дольова участь у 
проведенні 

благоустрою 
прибудинкових 

територій 

 
 

2016 рік 

Виконком 
міської ради, 
Корюківська 

ЖЕК, правління 
ОСББ 

- - - 

Співфінансування  
учасників  ОСББ 

 
2016 рік  

  
10% 

  



Очікувані результати від виконання Програми 
1.Для громади міста: 
1.1 забезпечення інформування населення в умовах реформування житлово-комунального 

комплексу про переваги об'єднань власників житла; 
1.2 можливість створення власної управлінської структури для вирішення проблеми 

утримання будинків; 
1.3 покращання фізичного стану будинків та умов проживання в них; 
1.4 цільове та раціональне використання коштів мешканців на утримання житлових 

будинків; 
1.5 контроль за якістю ремонтних робіт у будинках; 
1.6 можливість вибору найкращого варіанту у сервісному обслуговуванні будинку; 
1.7 соціальна мобілізація мешканців; 
1.8 забезпечення умов безпечного проживання населення міста.      
2.Для міської ради: 
2.1 реалізація державної політики щодо регіонального розвитку у сфері житлово-

комунального господарства; 
2.2 зменшення обсягу витрат із міського бюджету міста Корюківка на утримання 

будинків; 
2.3 звільнення від проблем, пов'язаних із розрахунком та збором квартирної плати, а 

також затвердженням тарифів на обслуговування житла; 
2.4 поліпшений фізичний стан житлового фонду міста в цілому; 
2.5 створення прозорого механізму взаємодії міської влади з об'єднаннями громадян, 

спрямованого на вирішення проблемних питань у сфері житлово-комунального 
господарства; 

2.6 налагодження партнерських стосунків із міжнародними фондами допомоги. 
2.7 реалізація принципів сталого розвитку суспільства; 
2.8 створення прозорого механізму  взаємодії між виконавчими органами міської ради, 

підприємствами та громадськістю, спрямованого на вирішення проблемних питань у сфері  
житлово-комунального господарства. 

Реалізація цієї Програми сприятиме відродженню свідомості  міської громади. 
  
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 

 
(восьма сесія сьомого скликання) 

 
26 серпня 2016 року  
м. Корюківка 
 
Про внесення змін до рішення  
другої сесії Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 11.12.2015 р. 
"Про план діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2016 рік" 
 
 Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з гуманітарних 
питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної 
політики, депутатської етики та  регламенту, керуючись ст. 7 Закону України 
"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" 
та ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Внести зміни до рішення другої сесії Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 11.12.2015 р. "Про план діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2016 рік", а саме доповнити план діяльності міської ради 
та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік 
пунктами 3 та 4 наступного змісту: 
 

 
№ 
з/п 

 
Вид проекту 

 
Назва проекту 

 

 
Мета прийняття 

 

 
Термін 

підготовки 

 
Розробник 

проекту 
5 Рішення 

Корюківської 
міської ради 

Про внесення змін до 
рішення восьмої сесії 
Корюківської міської ради 
п’ятого скликання від 31 
січня 2007 року «Про 
затвердження Положення 

Приведення 
Методики 
розрахунку та 
використання 
плати за оренду 
майна міської 

Вересень − 
жовтень 

Виконавчий 
апарат міської 
ради 



про порядок передачі 
майна міської комунальної 
власності в оренду та 
Методику розрахунку 
і використання плати за 
оренду цього майна» 

комунальної 
власності у 
відповідність до 
вимог чинного 
законодавства 
України 

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



     

 
                                                       У К Р А Ї Н А      
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(восьма сесія сьомого скликання) 

 
26 серпня 2016 року  
м. Корюківка 
 
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. Затвердити Положення про тендерний комітет Корюківської міської 
ради (додається). 
 
 2. Створити тендерний комітет Корюківської міської ради у складі: 
- голова тендерного комітету – Биков Олександр Миколайович, заступник 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради; 
- заступник голови тендерного комітету – Яковець Сергій Миколайович, 
спеціаліст 1 категорії міської ради; 
- секретар тендерного комітету – Лагодна Діана Олегівна, спеціаліст 1 категорії 
міської ради; 
- Кіктєва Ірина Леонідівна, начальник фінансово-господарського відділу 
міської ради; 
- Пономаренко Зоя Юріївна, керуючий справами (секретар) виконавчого 
комітету міської ради. 



 
3.  Встановити, що закупівля товарів, робіт, послуг за умови, що вартість 

предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за 
вартість, встановлену в абзаці другому частини 2 ст. 2 Закону України «Про 
публічні закупівлі» - допорогових закупівель, здійснюється без використання 
електронної системи закупівель з обов’язковим оприлюдненням звіту про 
укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до ст. 10   
Закону України «Про публічні закупівлі». 

 
4. Організацію здійснення допорогових закупівель товарів, робіт, послуг 

покласти на тендерний комітет Корюківської міської ради. 
 
5. 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                                                                      І.В.Матюха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням восьмої сесії 

Корюківської міської ради 
сьомого скликання 

від 26.08.2016 р. 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
 про тендерний комітет Корюківської міської ради 

 
I. Загальні положення 

 
1.1. Це Положення розроблено відповідно до статті 11 Закону України “Про 
публічні закупівлі” (далі – Закон) і визначає правовий статус, загальні 
організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету, а також 
його права, обов’язки та відповідальність. 
 
1.2. Тендерний комітет (далі – комітет) – службові (посадові) та інші особи 
замовника, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур 
закупівлі згідно із Законом. 
 
1.3. Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель 
на засадах колегіальності та неупередженості. 
 
1.4. Комітет у своїй діяльності керуються Законом, іншими нормативно-
правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням. 
 

ІІ. Засади діяльності тендерного комітету 
 
2.1. Замовник для організації та проведення процедур закупівель утворює 
комітет. 
    Склад комітету, зміни до складу та положення про нього затверджуються 
рішенням замовника. До складу комітету входять не менше п’яти осіб. У разі 
якщо кількість службових (посадових) осіб у штатній чисельності працівників 
замовника є менше ніж п’ять осіб, до складу комітету мають входити всі 
службові (посадові) особи замовника. 
 
2.2. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники 
учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної, 
обласної ради. 
    Членство в комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами 
замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, 
наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття 
рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі. 
 



2.3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається 
замовником, та може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі 
надання таких повноважень замовником, оформлених відповідно до 
законодавства. 
    У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник голови 
комітету. 
    За відсутності секретаря комітету його обов’язки виконує інший член 
комітету, визначений його головою. 
    Рішення голови комітету щодо визначення функцій кожного члена комітету 
та  вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету. 
 
2.4. Формою роботи комітету є засідання, яке є правомочним за присутності на 
ньому не менше двох третин членів комітету. 
    Засідання комітету скликаються головою комітету та проводяться у разі 
потреби. 
    Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок 
денний доводяться до відома членів комітету до початку засідання. 
 
2.5. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються 
простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови 
комітету є вирішальним. 
    Рішення комітету оформлюється протоколом, який підписується всіма 
членами комітету, присутніми на засіданні. У рішенні відображаються 
результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на його 
засіданні, з кожного питання. 
    У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у 
протоколі з обґрунтуванням причин відмови. 
 
2.6. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель. 
     У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій: 
    планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель; 
здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення; 
забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір 
переможця; 
    забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів 
з питань публічних закупівель, визначених Законом; 
    забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель 
відповідно до Закону; 
    надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі 
закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних 
запитів; 
    здійснення інших дій, передбачених Законом. 
 
2.7. Голова, секретар та інші члени комітету можуть пройти навчання з питань 
організації та здійснення закупівель. 



2.8. Члени комітету мають право: 
    брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби у товарах, роботах 
та послугах, що будуть закуповуватись; 
    аналізувати та/або отримувати інформацію щодо виконання договорів, 
укладених відповідно до Закону; 
    виносити питання на розгляд комітету; 
    прийняти рішення з оформленням відповідного протоколу комітету щодо 
необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, 
допущених при внесенні інформації про закупівлю, яка оприлюднюється на 
веб-порталі Уповноваженого органу; 
    одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну 
для проведення процедур закупівель; 
    уносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету; 
    ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших 
осіб структурних підрозділів замовника з метою складання технічних вимог до 
предмета закупівлі, підготовки проектів договорів тощо; 
    здійснювати інші дії, передбачені Законом. 
 
2.9. Члени комітету зобов'язані: 
    брати участь у всіх його засіданнях особисто; 
    організовувати та проводити процедури закупівель; 
    забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір 
переможця; 
    дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та цього 
Положення; 
    здійснювати інші дії, передбачені Законом. 
 
2.10. Голова комітету: 
    організовує роботу комітету; 
    приймає рішення щодо проведення засідань комітету; 
    визначає дату і місце проведення засідань комітету; 
    пропонує порядок денний засідань комітету; 
    веде засідання комітету; 
    здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. 
 
2.11. Секретар комітету забезпечує: 
    ведення та оформлення протоколів засідань комітету;  
    оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань 
його діяльності; 
    за дорученням голови комітету виконання іншої організаційної роботи; 
    зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель; 
    дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з 
документами; 



    розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі 
Уповноваженого органу через авторизовані електронні майданчики;  
виконання інших повноважень відповідно до законодавства. 
 
2.12. Голова комітету несе персональну відповідальність за виконання 
покладених на комітет функцій. 
2.13. За порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими 
актами, розробленими відповідно до Закону, члени комітету несуть 
відповідальність згідно із законами України. 
 
2.14. Голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та 
достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого 
органу з питань закупівель для загального доступу. 
 
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 

 
(восьма сесія сьомого скликання) 

 
26 серпня 2016 року 
м. Корюківка 
 
Про відміну деяких  
рішень міської ради 
 
 Розглянувши заяви громадян та юридичних осіб, та інші матеріали, 
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань  житлово-
комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва 
та охорони навколишнього природного  середовища, керуючись ст. 12,                         
79-1, 141 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України                                                  
"Про місцеве самоврядування в Україні",  
 

міська рада в и р і ш и л а: 
 

1. Відмінити рішення чотирнадцятої сесії  Корюківської міської ради 
двадцять першого скликання від 24.12.1993 р. в частині надання у постійне 
користування Пономаренко Валентині Володимирівні земельної ділянки 
площею 0,0800 га по вул. Перемоги, 81 у зв’язку з поданою заявою. 

1.1. Земельну ділянку, вказану в п. 1 даного рішення, прийняти до 
земель запасу Корюківської міської ради. 

 
2. Прийняти до земель запасу Корюківської міської ради земельну 

ділянку загальною площею орієнтовно 0,1800 га, яка розташована по                           
вул. Франка, 154, м. Корюківка, яку Примачок Ганна Петрівна 
використовувала для городництва у зв’язку з поданою заявою. 

 
3. Відмінити рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 13.05.1999 р. №108 в частині надання земельної ділянки під город в р-ні                      
вул. Трудової с. Трудовик площею 0,0500 га Любчику Олександру 
Анатолійовичу у зв’язку з поданою заявою. 



3.1. Земельну ділянку, вказану в п. 1 даного рішення, прийняти до 
земель запасу Корюківської міської ради. 

 
4. Відмінити рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 13.05.1999 р. №108 в частині надання земельної ділянки під город в р-ні                      
вул. Трудової с. Трудовик площею 0,0500 га Ігнатенку Олександру 
Анатолійовичу у зв’язку з поданою заявою. 

4.1. Земельну ділянку, вказану в п. 1 даного рішення, прийняти до 
земель запасу 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                                                                                  І.В.Матюха 
 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

(восьма сесія сьомого скликання) 
 
 
26 серпня 2016 року 
м. Корюківка 

 
Про внесення змін до рішень 
Корюківської міської ради 

 
Розглянувши заяву Новик В.В., та додані матеріали, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань  житлово-комунального 
господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 
навколишнього природного  середовища, керуючись ст. 12 Земельного кодексу 
України, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

 
 

міська рада в и р і ш и л а : 
 

 
1. Внести зміни до п. 2 рішення шостої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 30.06.2016 року "Про дозвіл на виготовлення 
документації із землеустрою» в частині надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі 
безоплатно у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських         будівель         і         споруд         (присадибна         ділянка) 
Новик Валентині Василівні, виклавши дану частину рішення в новій редакції, а 
саме: 

"дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
передачі її безоплатно у власність  для будівництва і обслуговування жилого 
будинку,         господарських    будівель    і    споруд    (присадибна    ділянка) 
Новик     Валентині     Василівні     площею     орієнтовно     0,1000     га     по 
вул.     Шевченка,     69/1,     м.     Корюківка.     Зареєстрована     за     адресою: 
вул. Шевченка, 69/1, м. Корюківка." 

 
 

2. Внести зміни до п. 1 рішення п’ятої позачергової сесії Корюківської 
міської ради сьомого скликання від 24.05.2016 р. «Про дозвіл на виготовлення 



 

документації із землеустрою» в частині реєстрації місця проживання Хуторного 
Володимира Миколайовича, виклавши її в новій редакції, а саме: 
- «Корюківський район, с. Рейментарівка, вул. Туніка, 47», замість 
«м. Корюківка, вул. Пушкіна, 47», у зв’язку з технічною помилкою. 

 
 

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

 
 
Міський голова І.В. Матюха 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

Корюківський район  
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

(восьма сесія сьомого скликання) 
 

 

26 серпня 2016 року 
м. Корюківка 

 
 

Про розірвання договорів 
оренди землі та поновлення 
договорів оренди землі 

 

 
Розглянувши заяви громадян та юридичних осіб, та інші матеріали, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань  житлово- 
комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 
охорони навколишнього природного   середовища, керуючись ст. 12, 79-1, 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 договір оренди земельної ділянки від 26.03.2014 р. 
з Вечерською Тетяною Вікторівною, яка розташована за адресою: 
вул. Шевченка, 160, м. Корюківка,  площею 0,1000 га, шляхом його розірвання 
за згодою сторін. 

1.1. Перевести земельну ділянку вказану в п. 1 даного рішення до земель 
запасу  (земель  не  наданих  у  власність  або  постійне  користування  в  межах 
населених пунктів Корюківської міської ради). 

 
 

2.  Припинити  договір  оренди  земельної  ділянки  від  11.05.2006  р.  з 
ТОВ    «Фотос»,    яка    розташована    за    адресою:    вул.    Шевченка,    56/17, 
м. Корюківка, площею 0,0045 га, шляхом його розірвання за згодою сторін. 

2.1. Перевести земельну ділянку вказану в п. 2 даного рішення до земель 
запасу  (земель  не  наданих  у  власність  або  постійне  користування  в  межах 
населених пунктів Корюківської міської ради). 

 
 

3. Поновити договір оренди землі від 05.07.2005 р. з ТОВ «Рік» на 
земельну ділянку площею 0,0010 м2 по вул. Шевченка, 70-а, м. Корюківка, 
кадастровий    номер    7422410100:01:002:0191,    на    тих    самих    умовах    з 
07.07.2016 р. на 5 (п’ять) років. 



 

4. Продовжити дію п. 8 договору оренди землі від 25.09.2013 р. з 
Мисником Миколою Володимировичем на земельну ділянку площею 15092 м2 

по    пров.    Індустріальному,    1-В,    м.    Корюківка,    кадастровий    номер 
7422410100:01:003:1001, на тих самих умовах з 25.09.2016 р. на наступні 3 (три) 
роки. 

 
 

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

 
 
Міський голова І.В.Матюха 



 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

Корюківський район  
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

(восьма сесія сьомого скликання) 

 
26 серпня 2016 року 
м. Корюківка 

 
 
Про встановлення ставки орендної плати 
за користування земельною ділянкою 
по вул. Костюк Г., 20-Б, м. Корюківка 

 

 
У зв’язку з закінченням терміну дії діючого договору оренди землі від 

30.07.2015 р. в частині визначення ставки орендної плати за користування 
земельною    ділянкою     по     вул.     Костюк    Г.,    20-Б,    м.     Корюківка 
з  ФОП Сидоренком В.О., 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. 23, 30 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. Встановити ФОП Сидоренку Віктору Олексійовичу розмір орендної 

плати за землю – 6 (шість) % (відсотків) від нормативної грошової оцінки 
землі м. Корюківка, за земельну ділянку, яка перебуває у його користуванні 
на підставі договору оренди землі від 30.07.2015 р. по вул. Костюк Г., 20-Б, 
м. Корюківка, площею 0,8000 га, кадастровий номер 7422410100:04:000:1423. 

1.1. Укласти додаткову угоду до діючого договору оренди землі від 
30.07.2015 р. з ФОП Сидоренком В.О. відповідно до вимог чинного 
законодавства щодо ставки орендної плати терміном на 1 (один) рік. 

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

 
 
Міський голова                                                                              І.В.Матюха 



 

 

 
 

 
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

Корюківський район  
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

(восьма сесія сьомого скликання) 

 
26 серпня 2016 року 
м. Корюківка 

 
 
Про надання дозволу на проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки 

 

 
Розглянувши заяву Грося Юрія Петровича 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 вирішила: 
 

 
1. Дати дозвіл Гросю Юрію Петровичу на проведення експертної 

грошової оцінки орендованої земельної ділянки  для  подальшого  придбання 
у власність, яка розташована за адресою вул. Дружби, 3, м. Корюківка, 
площею 0,0633 га, кадастровий номер 7422410100:01:001:1246, для 
будівництва і обслуговування будівель торгівлі, категорія земель – землі 
житлової і громадської забудови. 

 
 

1.1. Доручити міському голові Матюсі І.В. укласти тристоронню угоду 
з Покупцем земельної ділянки та проектною організацією, яка має ліцензію 
на виконання робіт по виготовленню експертної грошової оцінки земельної 
ділянки, яка розташована за адресою: вул. Дружби, 3, м. Корюківка, 
кадастровий номер 7422410100:01:001:1246, площею 0,0633 га, для 
будівництва і обслуговування будівель торгівлі, категорія земель – землі 
житлової і громадської забудови. 

 
 

1.2. Встановити авансовим внеском кошти, що будуть сплачені 
Гросем  Ю.П.  на  рахунок  проектної  організації  за  виконання  роботи  по 



 

виготовленню  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки,  яка 
розташована за адресою: вул. Дружби, 3, м. Корюківка, який зараховується 
до ціни продажу земельної ділянки. 

 
 

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

 
 
Міський голова                                                                                  І.В.Матюха 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

(восьма сесія сьомого скликання) 
 

 

26 серпня 2016 року 
м. Корюківка 

 
 
Про поділ 
земельних  ділянок 

 

 
Розглянувши заяви фізичних та юридичних осіб, та додані матеріали, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань  житлово- 
комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 
охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст. 12 Земельного 
кодексу України, ст. 23, 30 Закону України "Про оренду землі", ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

 
 

міська рада вирішила: 
 
 
1. Дати дозвіл Федоренко Надії Арсентіївні на поділ орендованої земельної 
ділянки по вул. Садова, 11-а, м. Корюківка, площею 0,0600 га, кадастровий 
номер – 7422410100:01:002:0363. 

 

 
1.1.Одній   із   новосформованих   земельних   ділянок   дати   дозвіл   на   зміну 
цільового призначення -   на комерційну діяльність. Встановивши розмір 
орендної  плати  за  землю  –  10%  від  нормативної  грошової  оцінки  землі 
м. Корюківка. 

 
 
1.2.Внести зміни до діючого договору оренди землі від 23.09.2010 р. відповідно 
до вимог чинного законодавства. 

 

 
2.Дати дозвіл Корюківському районному міжгосподарському будівельно- 
монтажному об’єднанню «Райагробуд»  (юридична адреса: вул. Костюк Г., 22, 
м. Корюківка, ідентифікаційний код юридичної особи 03588063) на поділ 
орендованої земельної ділянки по вул. Костюк Г., 22-Б, м. Корюківка, площею 
3,8208 га, кадастровий номер – 7422410100:04:000:1426. 

 
 
2.1.Дати  дозвіл  Корюківському  районному  міжгосподарському  будівельно- 
монтажному об’єднанню «Райагробуд»  (юридична адреса: вул. Костюк Г., 22, 



 

м. Корюківка, ідентифікаційний код юридичної особи 03588063) на передачу 
однієї із новосформованих земельних ділянок в суборенду. 

 
 
2.2.Внести зміни до діючого договору оренди землі від 30.06.2016 р. відповідно 
до вимог чинного законодавства. 

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

 
 
Міський голова                                                                                      І.В. Матюха 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

(восьма сесія сьомого скликання) 
 

 

26 серпня 2016 року 
м. Корюківка 

 
 
Про передачу земельних ділянок 
в постійне користування 

 

 
Розглянувши проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

постійне користування для загального користування під існуючими кладовища, 
та інші матеріали, заслухавши висновки постійної комісії міської ради з питань 
регулювання   земельних   відносин,   архітектури,   будівництва,   керуючись 
ст. 12, 79-1, 92, 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 Корюківській міській раді проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в постійне користування (код КВЦПЗ 18.00) 
площею 0,4067 га, по вул. Садова, 16/1, м. Корюківка для загального 
користування (під існуючим кладовищем). 

1.1. Передати Корюківській міській раді земельну ділянку в постійне 
користування площею 0,4067 га, по вул. Садова, 16/1, м. Корюківка   для 
загального  користування  (під  існуючим  кладовищем),  кадастровий  номер 
7422410100:01:002:1583, цільове призначення – для загального користування 
(під існуючим кладовищем), категорія земель – землі житлової та громадської 
забудови.   Юридична   адреса:   Чернігівська   область,   Корюківський   район, 
м. Корюківка, вул. Бульварна, 6, код ЄДРПОУ 04061760. 

 
 

2. Затвердити Корюківській міській раді проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в постійне користування (код КВЦПЗ 18.00) 
площею 0,3503 га, по вул. Дудка, 112/1, м. Корюківка для загального 
користування (під існуючим кладовищем). 



 

2.1. Передати Корюківській міській раді земельну ділянку в постійне 
користування площею 0,3503 га, по вул. Дудка, 112/1, м. Корюківка   для 
загального  користування  (під  існуючим  кладовищем),  кадастровий  номер 
7422410100:04:000:1434, цільове призначення – для загального користування 
(під існуючим кладовищем), категорія земель – землі житлової та громадської 
забудови. Юридична адреса: Чернігівська область, Корюківський район, м. 
Корюківка, вул. Бульварна, 6, код ЄДРПОУ 04061760. 

 
 

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

 
 
Міський голова                                                                               І.В.Матюха 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

(восьма сесія сьомого скликання) 
 

 

26 серпня 2016 року 
м. Корюківка 

 
 
Про дозвіл на виготовлення 
документації із землеустрою 

 

 
Розглянувши заяви громадян та юридичних осіб та додані матеріали, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань  житлово- 
комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва 
та охорони навколишнього природного  середовища, керуючись ст. 12, 79-1, 
116, 118, 120, 121, 122, 186 Земельного кодексу України, ст. 25, 55 Закону 
України "Про землеустрій" ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні», 

 
 

міська рада в и р і ш и л а : 
 

 
1. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що посвідчує право власності на земельну ділянку: 
-   для   будівництва   і   обслуговування   жилого   будинку,   господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних 
ділянок 02.01.: 
-    Десятниченку    Василю    Дмитровичу    (зареєстрований    за    адресою: 
вул.  Садова, 65, м.  Корюківка)  площею орієнтовно  0,1000  га, яка 
розташована за адресою: вул. Садова, 65, м. Корюківка. 
- Стукало Надії Олександрівні (зареєстрована за адресою: вул. Українська, 9, 
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка розташована за адресою: 
вул. Українська, 9, м. Корюківка. 
-  Медя  Лідії  Михайлівні  (зареєстрована  за  адресою:  вул.  Франка,  117, 
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка розташована за адресою: 
вул. Франка, 117, м. Корюківка. 



 

-     Бондаренку     Івану     Васильовичу     (зареєстрований     за     адресою: 
вул. Поліська, 10, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка 
розташована за адресою: вул. Поліська, 10, м. Корюківка. 
-    Андрущенку    Андрію    Михайловичу    (зареєстрований    за    адресою: 
вул. Гагаріна, 18, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0600 га, яка 
розташована за адресою: вул. Гагаріна, 18, м. Корюківка. 
-    Коробейнику    Олександру    Івановичу    (зареєстрований    за    адресою: 
вул. Валентини Ткаченко, 5, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка 
розташована за адресою: вул. Ткаченко В., 5 , м. Корюківка. 
-      Андрієнко      Людмилі      Петрівні      (зареєстрована      за      адресою: 
вул. Червоногвардійська, 5, кв. 33, м. Чернігів) площею орієнтовно 0,1000 га, 
яка розташована за адресою: вул. Робітнича, 18, м. Корюківка. 
-     Самодєлку     Івану     Михайловичу     (зареєстрований     за     адресою: 
вул. Сіверська, 42, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0600 га, яка 
розташована за адресою: вул. Сіверська, 42, м. Корюківка. 
-     Резниченку     Василю     Івановичу     (зареєстрований     за     адресою: 
вул. Гагаріна, 44, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0600 га, яка 
розташована за адресою: вул. Гагаріна, 44, м. Корюківка. 
- Марченко Тетяні Олегівні (зареєстрована за адресою: вул. Соборна, 161, 
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка розташована за адресою: 
вул. Соборна, 161, м. Корюківка. 
-      Вечерській      Тетяні      Вікторівні      (зареєстрована      за      адресою: 
вул. Інтернаціоналістів, 1, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка 
розташована за адресою: вул. Шевченка, 160, м. Корюківка, кадастровий 
номер 7422410100:01:002:1413. 
-    Ісаченку    Олександру    Сергійовичу    (зареєстрований    за    адресою: 
пров. Корнієвського, 21 ( раніше  пров. Горького), м. Корюківка) площею 
орієнтовно 0,0968 га, яка розташована за адресою: пров. Корнієвського, 21 
(раніше       пров.       Горького),       м.Корюківка,       кадастровий       номер 
7422410100:01:002:1420. 
-     Хомку     Віталію     Миколайовичу     (зареєстрований     за     адресою: 
вул. Ткаченко В., 23, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0645 га, яка 
розташована за адресою: вул. Ткаченко В., 23, м. Корюківка, кадастровий 
номер 7422410100:01:002:1513. 
-  для  індивідуального  гаражного  будівництва  (цільовий  класифікатор 
земельних ділянок 02.05): 
-     Боднарському     Василю     Івановичу     (зареєстрований     за     адресою: 
вул. Поліська, 8, кв. 1, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0100 га, яка 
розташована за адресою: вул. Кошового, гараж № 2, м. Корюківка. 
-    Данильченку    Дмитру    Михайловичу    (зареєстрований    за    адресою: 
вул. Франка, 5-А, кв. 38, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0100 га, яка 
розташована за адресою: вул. Кошового, гараж № 43, м. Корюківка. 

1.1. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки в  натурі  (на 



 

місцевості), що посвідчує право спільної сумісної власності на земельну 
ділянку: 
-   для   будівництва   і   обслуговування   жилого   будинку,   господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних 
ділянок 02.01.: 
-       Оніщенко       Марії       Василівні       (зареєстрована       за       адресою: 
вул.   Суворова,   2,   м.   Корюківка)   та   Оніщенку   Михайлу   Леонідовичу 
(зареєстрований за адресою: вул. Баварська, 7, м. Харків) площею орієнтовно 
0,0600 га, яка розташована за адресою: вул. Суворова, 2, м. Корюківка. 

2. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для передачі її безоплатно у власність: 
- для ведення особистого селянського господарства (цільовий 
класифікатор земельних ділянок 01.03.): 
-      Станіславській      Надії      Іванівні      (зареєстрована      за      адресою: 
вул. Енергетична, 15, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0600   га, яка 
розташована за адресою: вул. Енергетична, 15, м. Корюківка. 
-   Пономаренко   Валентині   Володимирівні   (зареєстрована   за   адресою: 
вул. Перемоги, 81, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0800   га, яка 
розташована за адресою: вул. Перемоги, 81, м. Корюківка. 

 
 

3.    Дати    дозвіл    КП    «Корюківкаводоканал»    (юридична    адреса: 
пров. Вокзальний, 9, м. Корюківка, код ЄДРПОУ 35606756) на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 
користування із земель загального користування для будівництва 
артезіанської    свердловини    (код    КВЦПЗ    18.00)    по    вул.    Франка, 
м. Корюківка орієнтовною площею 0,4000 га. 

 
 

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                                                                                 І.В. Матюха 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

(восьма сесія сьомого скликання) 
 
 
26  серпня 2016 року 
м. Корюківка 

 
 
Про надання земельних 
ділянок в оренду 

 

 
Розглянувши заяви громадян та додані матеріали, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань  житлово-комунального 
господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 
навколишнього природного  середовища, керуючись ст. 12, 79-1, 122, 123, 142 
Земельного кодексу України, ст. 15, 21, 24, 25 Закону України "Про оренду 
землі",  ст.  288  Податкового  кодексу  України,  ст.  26  Закону  України  "Про 
місцеве самоврядування в Україні", 

міська рада в и р і ш и л а : 
 

 
1. Затвердити Мишко Людмилі Андріївні, Руднєву Сергію Вікторовичу та 

Каптур Зінаїді Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з подальшим 
наданням її в спільну сумісну оренду для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), цільовий 
класифікатор земельних ділянок 02.01., площею   0,1000 га, по вул. Калинова, 
16, м. Корюківка. 

1.1. Надати Мишко Людмилі Андріївні, ідентифікаційний номер 
2027917689, що зареєстрована за адресою: вул. Стадіонна, 13, кв. 21, м. Київ, 
Руднєву Сергію Вікторовичу, ідентифікаційний номер 1959620635, що 
зареєстрований за адресою: вул. Румянцева, 15, кв. 114, м. Твер, Російська 
Федерація, та Каптур Зінаїді Іванівні, ідентифікаційний номер 1317420984, що 
зареєстрована за адресою: вул. Фізкультурна, 18, кв. 58, м. Мінськ, Республіка 
Білорусь, в спільну сумісну оренду земельну ділянку площею 0,1000 га, 
кадастровий  номер  7422410100:01:003:1190,  за  адресою:  вул.  Калинова,  16, 
м. Корюківка, терміном на 49 (сорок дев’ять) років, для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка). Цільове призначення – для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія 
земель – землі житлової та громадської забудови. Встановити орендну плату у 
розмірі   -   3   (три)  %   (відсотки)   від   нормативної   грошової   оцінки   землі 



 

м. Корюківка. Розмір орендної плати може переглядатися  кожні  наступні 3 
(три)   роки.   Оформити   договір   оренди   у   встановленому   законодавством 
порядку. 

 
 

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

 
 
Міський голова                                                                                      І.В. Матюха 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

(восьма сесія сьомого скликання) 
 

 

26 серпня 2016 року 
м. Корюківка 

 
 
Про приватизацію 
земельних ділянок 

 

 
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення особистого 
селянського господарства, для будівництва індивідуальних гаражів та інші 
матеріали, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 
житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 
будівництва та охорони навколишнього природного  середовища, керуючись 
ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону 
України  "Про місцеве самоврядування в Україні", 

 
 

міська рада в и р і ш и л а : 
 

 
1. Затвердити Савенку Леоніду Михайловичу технічну документацію із 

землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в 
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01., 
площею 0,0521 га, по вул. Вокзальна, 88-а, м. Корюківка. 

1.1. Передати Савенку Леоніду Михайловичу безоплатно у власність 
земельну   ділянку   для   будівництва   і   обслуговування   жилого   будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0521 га, по 
вул.       Вокзальна,       88-а,       м.       Корюківка,       кадастровий       номер 
7422410100:01:001:1314, цільове призначення - для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія 
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою: 



 

вул. Свободи, 37-в ( раніше вул. Жовтнева), м. Корюківка, ідентифікаційний 
номер 1821708070. 

 

 
2. Затвердити Корольчук Олені 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), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01., 
площею 0,0900 га, по вул. Перемоги, 99, м. Корюківка. 

2.1.   Передати   Корольчук   Олені   Іванівні   безоплатно   у   власність 
земельну   ділянку   для   будівництва   і   обслуговування   жилого   будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0900 га, по 
вул. Перемоги, 99, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1307, 
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. Виборзька, 44, кв. 208, м. Київ, ідентифікаційний номер 3160001642. 

 

 
3. Затвердити Дворецькій Олені Володимирівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01., за 
рахунок земель запасу – земель не наданих у власність або постійне 
користування в межах населених пунктів Корюківської міської ради площею 
0,0396 га, по вул. Червонохутірська, 2/1, м. Корюківка. 

3.1. Передати Дворецькій Олені Володимирівні безоплатно у власність 
земельну   ділянку   для   будівництва   і   обслуговування   жилого   будинку, 
господарських  будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка)  за  рахунок  земель 
запасу – земель не наданих у власність або постійне користування в межах 
населених   пунктів   Корюківської   міської   ради   площею   0,0396   га,   по 
вул.     Червонохутірська,     2/1,     м.     Корюківка,     кадастровий     номер 
7422410100:01:003:1186, 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.    Червонохутірська,    2/1, 
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2224309848. 

 

 
4.  Затвердити  Бужинській  Валентині  Павлівні  проект  землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва 
індивідуальних гаражів, цільовий класифікатор земельних ділянок 02.05., 
площею 0,0028 га, по вул. Кошового, гараж № 98, м. Корюківка. 

4.1. Передати Бужинській Валентині Павлівні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва індивідуальних гаражів площею 0,0028 га, 
по   вул.   Кошового,   гараж   №   98,   м.   Корюківка,   кадастровий   номер 
7422410100:01:002:1584,     цільове     призначення     -     для     будівництва 



 

індивідуальних гаражів, категорія земель – землі житлової та громадської 
забудови. Зареєстрована за адресою: вул. Слов’янська, 4, кв. 7, 
ідентифікаційний номер 1743616143. 

 
 

5. Затвердити Титенко Вірі Леонідівні технічну документацію із 
землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в 
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01., 
площею 0,0727 га, по вул. Прорізна, 4, м. Корюківка. 

5.1. Передати Титенко Вірі Леонідівні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель    і    споруд    (присадибна    ділянка)    площею    0,0727    га,    по 
вул. Прорізна, 4, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1392, 
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 
землі   житлової   та   громадської   забудови.   Зареєстрована   за   адресою: 
вул. Прорізна, 4, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1749105443. 

 

 
6. Затвердити Титенко Вірі Леонідівні технічну документацію із 

землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в 
натурі (на місцевості) для передачі у власність для ведення особистого 
селянського господарства, цільовий класифікатор земельних ділянок 01.03., 
площею 0,1012 га, по вул. Прорізна, 4, м. Корюківка. 

6.1. Передати Титенко Вірі Леонідівні безоплатно у власність земельну 
ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0,1012 га, 
вул. Прорізна, 4, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1417, 
цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, 
категорія земель – землі сільськогосподарського призначення. Зареєстрована 
за   адресою:   вул.   Прорізна,   4,   м.   Корюківка,   ідентифікаційний   номер 
1749105443. 

 
 

7. Затвердити Хоменку Роману Сергійовичу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01., за 
рахунок земель запасу – земель не наданих у власність або постійне 
користування в межах населених пунктів Корюківської міської ради площею 
0,1000 га, по вул. 8-го Березня, 36, м. Корюківка. 

7.1. Передати Хоменку Роману Сергійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
запасу – земель не наданих у власність або постійне користування в межах 
населених   пунктів   Корюківської   міської   ради   площею   0,1000   га,   по 
вул.      8-го      Березня,      36,      м.      Корюківка,      кадастровий      номер 



 

7422410100:01:002:1581, цільове призначення - для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 
забудови.       Зареєстрований       за       адресою:       вул.       Прорізна.       19, 
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 3352003855. 

 
 

8. Затвердити Хоменку Роману Сергійовичу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для ведення особистого 
селянського господарства, цільовий класифікатор земельних ділянок 01.03., 
за рахунок земель запасу – земель не наданих у власність або постійне 
користування в межах населених пунктів Корюківської міської ради площею 
0,0500 га, по вул. 8-го Березня, 36, м. Корюківка. 

8.1. Передати Хоменку Роману Сергійовичу безоплатно у власність 
земельну  ділянку  для  ведення  особистого  селянського  господарства  за 
рахунок  земель  запасу  –  земель  не  наданих  у  власність  або  постійне 
користування в межах населених пунктів Корюківської міської ради площею 
0,0500  га,  по  вул.  8-го  Березня,  36,  м.  Корюківка,  кадастровий  номер 
7422410100:01:002:1582, цільове призначення - для ведення особистого 
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 
призначення.      Зареєстрований      за      адресою:      вул.      Прорізна.      19, 
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 3352003855. 

 
 

9. Затвердити Бельковій Аллі Володимирівні технічну документацію із 
землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в 
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01., 
площею 0,0767 га, по вул. 8-го Березня, 48а-11/2, м. Корюківка. 

9.1. Передати Бельковій Аллі Володимирівні безоплатно у власність 
земельну   ділянку   для   будівництва   і   обслуговування   жилого   будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0767 га, по 
вул.     8-го     Березня,     48а-11/2,     м.     Корюківка,     кадастровий     номер 
7422410100:01:002:1585,    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.    8-го    Березня,    48а-11/2, 
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1739101861. 

 

 
10. Затвердити Тосенко Тамарі Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в 
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01., 
площею 0,0600 га, по вул. Гагаріна, 53, м. Корюківка. 



 

10.1. Передати Тосенко Тамарі Михайлівні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0600 га, по 
вул. Гагаріна, 53, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1199, 
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.  М.  Закревського,  35-а.  кв.  127,  м.  Київ,  ідентифікаційний  номер 
2074918369. 

 
 

11.  Затвердити  Халімону  Олександру  Петровичу  технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд  (присадибна  ділянка),  цільовий  класифікатор  земельних  ділянок 
02.01., площею 0,0600 га, по вул. Гагаріна, 45, м. Корюківка. 

11.1.  Передати  Халімону  Олександру  Петровичу  безоплатно  у 
власність   земельну   ділянку   для   будівництва   і   обслуговування   жилого 
будинку,  господарських  будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка)  площею 
0,0600   га,   по   вул.   Гагаріна,   45,   м.   Корюківка,   кадастровий   номер 
7422410100:01:003:1193, цільове призначення - для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 
забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Гагаріна, 45, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 2717812914. 

 
 

12. Затвердити Крицькому Володимиру Олександровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд  (присадибна  ділянка),  цільовий  класифікатор  земельних  ділянок 
02.01., площею 0,0600 га, по вул. Гагаріна, 51, м. Корюківка. 

12.1. Передати Крицькому Володимиру Олександровичу безоплатно у 
власність   земельну   ділянку   для   будівництва   і   обслуговування   жилого 
будинку,  господарських  будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка)  площею 
0,0600   га,   по   вул.   Гагаріна,   51,   м.   Корюківка,   кадастровий   номер 
7422410100:01:003:1191, цільове призначення - для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна  ділянка),  категорія  земель  –  землі  житлової  та  громадської 
забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Гагаріна, 51, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 1535708239. 

 
 

13. Затвердити Вечерському Володимиру Михайловичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  для  передачі  у  власність  для 



 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд  (присадибна  ділянка),  цільовий  класифікатор  земельних  ділянок 
02.01., площею 0,0800 га, по вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 1, м. Корюківка. 

13.1. Передати Вечерському Володимиру Михайловичу безоплатно у 
власність   земельну   ділянку   для   будівництва   і   обслуговування   жилого 
будинку,  господарських  будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка)  площею 
0,0800 га, по вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 1, м. Корюківка, кадастровий 
номер 7422410100:01:002:1580, 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.    Інтернаціоналістів,    1, 
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1985608470. 

 
 

14. Затвердити Кузьминському Сергію 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),  цільовий  класифікатор  земельних  ділянок 
02.01., площею 0,1000 га, по вул. Пушкіна, 51, м. Корюківка. 

14.1. Передати Кузьминському Сергію Миколайовичу безоплатно у 
власність   земельну   ділянку   для   будівництва   і   обслуговування   жилого 
будинку,  господарських  будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка)  площею 
0,1000   га,   по   вул.   Пушкіна,   51,   м.   Корюківка,   кадастровий   номер 
7422410100:01:001:1317, 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. Пушкіна, 51, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 2580506736. 

 

 
15. Затвердити Милейку Сергію Борисовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01., за 
рахунок земель запасу – земель не наданих у власність або постійне 
користування в межах населених пунктів Корюківської міської ради площею 
0,1000 га, по пров. Стржалковського, 4-а, м. Корюківка. 

15.1. Передати Милейку Сергію Борисовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських  будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка)  за  рахунок  земель 
запасу – земель не наданих у власність або постійне користування в межах 
населених   пунктів   Корюківської   міської   ради   площею   0,1000   га,   по 
пров.     Стржалковського,     4-а,     м.     Корюківка,     кадастровий     номер 
7422410100:01:003:1196, цільове призначення - для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна  ділянка),  категорія  земель  –  землі  житлової  та  громадської 



 

забудови.    Зареєстрований    за    адресою:    пров.    Стржалковського,    4, 
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2156202495. 

 

 
16. Затвердити Ковтун Ірині Антонівни технічну документацію із 

землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в 
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01., 
площею 0,1000 га, по вул. З.Космодем’янської, 45/2, м. Корюківка. 

16.1.   Передати   Ковтун   Ірині   Антонівни   безоплатно   у   власність 
земельну   ділянку   для   будівництва   і   обслуговування   жилого   будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 
вул.    З.Космодем’янської,    45/2,    м.    Корюківка,    кадастровий    номер 
7422410100:01:001:1319, цільове призначення - для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 
забудови.   Зареєстрований   за   адресою:   З.Космодем’янської,   45,   кв.   2, 
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 3059202420. 

 

 
17. Затвердити Попружку Антону Антоновичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01., 
площею 0,1000 га, по вул. З.Космодем’янської, 45/1, м. Корюківка. 

17.1. Передати Попружку Антону Антоновичу безоплатно у власність 
земельну   ділянку   для   будівництва   і   обслуговування   жилого   будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 
вул.    З.Космодем’янської,    45/1,    м.    Корюківка,    кадастровий    номер 
7422410100:01:001:1318, цільове призначення - для будівництва і 
обслуговування    жилого    будинку,    господарських    будівель    і    споруд 
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 
забудови.   Зареєстрований   за   адресою:   З.Космодем’янської,   45,   кв.   1, 
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2085510372. 

 
 

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

 
 
Міський голова                                                                           І.В.Матюха 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

(восьма сесія сьомого скликання) 
 
 
 
26 серпня 2016 року 
м. Корюківка 

 
 
Про результати громадського 
обговорення проекту Генерального 
плану м. Корюківка 

 

 
На    виконання  постанови КМУ № від 25.05.2011 р. «Про затвердження 

Порядку  проведення  громадських слухань щодо  врахування  громадських 
інтересів під   час   розроблення проектів   містобудівної документації на 
місцевому рівні» та на підставі   рішення шостої   сесії   Корюківської міської 
ради  сьомого скликання  від 30 травня 2016 року «Про громадські  слухання 
по проекту  Генерального плану  м.Корюківка» міською радою  приймались 
пропозиції громадськості щодо  проекту Генерального  плану  м.Корюківка. 
Міська рада констатує, що   протягом встановленого   строку (одного   місяця) 
для подання пропозицій, звернень з цього приводу  до  виконавчого апарату 
міської ради та її виконкому  не надходило. Враховуючи  вищевикладене та 
керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

 
 

міська рада в и р і ш и л а : 
 

 
1. Виконавчому апарату   Корюківської   міської ради та її виконкому 

підготувати та подати до Державного  підприємства  «Спеціалізована  державна 
експертна організація -  центральна  служба Української  державної будівельної 
експертизи» пояснювальну записку з приводу відсутності внесених 
громадськістю   пропозицій до Генерального плану   м.Корюківка з метою 
проведення його  державної експертизи. 

 
 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 
будівництва та охорони навколишнього природного  середовища. 

 
 
Міський голова І.В. Матюха 




