
                                                                                     

                                                                 
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

Дев’ята  сесія шостого  скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

20 січня   2012 року  
 
Про орієнтовний план роботи  
міської ради на 2012                                                      
 
   Відповідно до п. 7 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  
 

міська рада в и р і ш и л а: 
 
1. Орієнтовний план роботи міської ради на 2012 рік затвердити. 

( додається ). 
 

2. Доручити постійним комісіям, депутатам, міському голові, виконкому 
міської ради при необхідності вносити зміни до плану роботи ради. 
 
3. Провести в листопаді 2012 року конференцію громадян-жителів міста 
Корюківки, заслухавши звіт міського голови про роботу міської ради за 
поточний рік. 
 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань законності, взаємодії з правоохоронними органами, 
органами місцевого самоврядування, депутатської етики та регламенту. 

 
 
Міський голова                                                          І.В. Матюха 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                         



 

                                                                   
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА 

Корюківський    район 
Чернігівська    область 

Дев’ята  сесія  шостого   скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 20 січня 2012 року 
 
Про Порядок залучення, розрахунку, розміру                                                            
і використання коштів пайової участі у 
розвитку інфраструктури м. Корюківки 
 
 З метою належного утримання та розвитку інженерно-транспортної та 
соціальної інфраструктури м.Корюківки, керуючись ст. 40 Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», 
 

міська рада вирішила: 
 
1. Затвердити: 
 
1.1. Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової 
участі у розвитку інфраструктури м.Корюківки (додаток 1). 
 
1.2. Типовий Договір про пайову участь замовників будівництва у розвитку 
інфраструктури м.Корюківки (додаток 2). 
 
2. Рішення вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради п’ятого скликання від 
30 квітня 2008 року «Про затвердження положення про цільовий фонд розвитку 
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Корюківки» із 
змінами вважати таким, що втратило чинність. 
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради 
з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва. 
 
Міський голова                                                                           І.В.Матюха 
 
 
 

 

 



Додаток 1 
до рішення дев’ятої сесії 
Корюківської міської ради 
шостого скликання                             
від 20.01.2012р. 

Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової 
участі у розвитку інфраструктури міста Корюківки 

 
1. Загальні положення. 
1.1. Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової 
участі (внеску) у створенні і розвиток інженерно-транспортної та соціальної   
інфраструктури м. Корюківки (далі - Порядок) розроблено відповідно до 
Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України, Законів України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної 
діяльності», а також Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-
2000, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та 
житлової політики України від 27.08.2000 р. № 174. 
     Створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 
(далі - розвитку інфраструктури) міста Корюківки належить до відання 
Корюківської міської ради. 
 
1.2. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному 
населеному пункті, зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку 
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Корюківки. 
 
1.3. У цьому Порядку терміни та визначення вживаються у такому значенні: 
- замовник – фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови 
території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому 
законодавством порядку відповідну заяву; 
- інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних 
споруд і комунікацій, виготовлення та корегування Генерального плану        
м. Корюківки; 
- об’єктами містобудування на місцевому рівні є комплекси об’єктів 
будівництва, об’єднаних спільною планувальною структурою, інженерно-
транспортною інфраструктурою в актах населеного пункту, його 
функціональної зони (сельбищної, промислової, центру, рекреаційної, тощо), 
планувального, житлового району, приміської зони; 
- будівництво – спорудження нового об’єкта будівництва, а також 
реконструкція, розширення, добудова, реставрація і капітальний ремонт 
об’єктів будівництва; 
- об’єктами будівництва – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх 
комплекси, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури; 
- суб’єктами містобудування є органи виконавчої влади, органи місцевого 
самоврядування, фізичні та юридичні особи. 
 
1.4. Пайова участь (внесок) у розвитку інфраструктури м. Корюківки полягає у 
перерахуванні замовником до прийняття закінченого будівництвом об’єкта в 



експлуатацію до міського бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної 
інфраструктури. 
      Пайовий внесок сплачується замовником на підставі відповідного договору, 
укладеного між ним та Корюківською міською радою. 
 
1.5. До пайової участі у розвитку  інфраструктури  м. Корюківки не 
залучаються замовники у разі здійснення будівництва:  
- об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів 
місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих 
бюджетів; 
- будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, 
медичного і оздоровчого призначення; 
- будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла; 
- індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків 
загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, 
розташованих на відповідних земельних ділянках; 
- об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами 
інвестиційних конкурсів або аукціонів; 
- об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів 
соціальної інфраструктури; 
- об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані 
внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру; 
- об’єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та 
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з 
футболу, за рахунок коштів інвесторів; 
- об’єктів релігійно-культового призначення. 
 
2. Розмір пайового внеску. 
2.1. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 
визначається у договорі, укладеному з Корюківською міською радою  
(відповідно до встановленого Корюківською міською радою розміру пайової 
участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної 
вартості будівництва об’єкта будівництва, визначеної згідно з державними 
будівельними нормами, стандартами і правилами. При цьому не враховуються 
витрати з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного 
майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування 
внутрішніх та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних 
комунікацій. 
       У разі коли загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена 
згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона 
визначається  виходячи з опосередкованої вартості спорудження житла, 
установленої центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, 
містобудування та архітектури для Чернігівської області станом на день оплати.  
 
2.2. Граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури м. Корюківки з 
урахуванням інших передбачених законом відрахувань, становить: 
- 8 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта - для 
нежитлових будівель та споруд; 



- 5 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта - для 
реконструкції, розширення, добудови, реставрації і капітального ремонту 
нежитлових будівель та споруд; 
- 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта - для житлових 
будинків; 
- 2 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта - для 
реконструкції, розширення, добудови, реставрації і капітального ремонту 
житлових будинків. 
 
2.3. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва 
замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза 
межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку 
інфраструктури м. Корюківки зменшується на суму їх кошторисної вартості, а 
такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність. 
       У разі якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або 
об’єктів інженерної інфраструктури перевищує розмір пайової участі 
замовника у розвитку інфраструктури м. Корюківки, Корюківська міська рада 
може прийняти рішення про відшкодування замовнику різниці між здійсненими 
витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури м. 
Корюківки за рахунок пайових внесків у розвиток інфраструктури інших 
замовників, що мають намір підключитися до таких інженерних мереж або 
об’єктів та пайової участі у розвиток інфраструктури сплаченої замовниками 
зазначеними в п. 1.5. цього Порядку, які мають намір підключитися до таких 
інженерних мереж та/або об’єктів, на добровільних засадах в розмірі частки 
вартості будівництва інженерних мереж та/або об’єктів, яка розраховується 
Корюківською міською радою, при прийняті рішення про таке відшкодування. 
  
3. Принципи визначення розміру пайової участі замовників. 
       Розмір пайової участі у інфраструктури міста Корюківки визначається за 
принципами: 

- компенсації витрат бюджету міста на розширене відтворення соціальної 
та інженерно-транспортної інфраструктури; 

- комплексного підходу до розвитку соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури міста; 

- урахування соціально-економічного значення об’єктів будівництва; 
- сприяння залученню коштів в економіку міста. 

 
3.1. Фактори, що впливають на розмір пайової участі замовників. 
       На розмір пайової участі (внесків) замовників впливають: 

- пріоритетність напрямків будівництва об’єкту містобудування; 
- обсяг інвестицій; 
- загальна площа об’єкту містобудування. 

 
4. Порядок залучення пайової участі у розвиток інфраструктури міста 
Корюківки: 
4.1. У питаннях щодо розрахунку пайової участі та підготовки угод на пайову 
участь замовників виступає комісія міської ради, склад якої затверджується 
виконкомом міської ради. 



       Пропозиції (розрахунок пайової участі) затверджуються виконавчим 
комітетом міської ради. Рішення виконкому є підставою для укладання 
договору із замовником будівництва. 
 
4.2. Платник пайової участі. 
       Пайову участь на розвиток інфраструктури міста Корюківки сплачує 
замовник (юридична/фізична особа (або уповноважена нею особа), яка має 
намір щодо забудови території (або забудувала) у місті Корюківці і подала в 
установленому законодавством порядку відповідну заяву. 
 
4.3. Форми та терміни сплати пайової участі. 
       Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста Корюківки 
сплачуються в повному обсязі єдиним платежем, або частинами за графіком, 
що визначається договором, на бюджетний рахунок цільового фонду 
спеціального фонду бюджету міста Корюківки. Граничний термін сплати 
пайової участі не повинен перевищувати одного місяця після прийняття об’єкта 
будівництва в експлуатацію (з 01 січня 2013 року кошти пайової участі у 
розвитку інфраструктури міста Корюківки сплачуються в повному обсязі до 
прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем, або 
частинами за графіком, що визначається договором, на бюджетний рахунок 
цільового фонду спеціального фонду бюджету міста Корюківки). 
       Забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких 
послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних 
або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у 
тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури 
міста Корюківки. 
        Контроль за сплатою пайової участі (внесків) здійснює фінансово-
господарський відділ Корюківської міської ради. 
 
5. Порядок укладання договору про сплату пайової участі. 
    Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури міста Корюківки 
визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації звернення 
замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього 
документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко-
економічними показниками. 
     Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Корюківки 
укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня прийняття рішення 
виконкому міської ради про затвердження розміру пайової участі. 
     Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Корюківки 
підписується міським головою. 
     Розмір пайової участі розраховується на основі одного з наступних 
документів: 

- проекту будівництва з техніко – економічними  показниками та 
кошторисними розрахунками вартості будівництва об’єкта; 

- технічного паспорту (Інвентаризаційна вартість(дійсна)); 
- опосередкованої вартості будівництва (затверджену наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України на дату укладання договору про пайову участь (внесок), у 



разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена 
згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. 
      Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва 
замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза 
межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку 
інфраструктури  міста Корюківки зменшується на суму їх кошторисної 
вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну 
власність. 
 
6. Наслідки порушення замовником умов Договору сплати пайової участі.  
     У разі прострочення термінів сплати пайової участі замовник сплачує пеню в 
розмірі 0,01 відсотка від несплаченої суми пайової участі за кожну добу 
прострочення. 
 
7. Використання пайової участі. 
 Кошти отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури населеного 
пункту, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку 
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Корюківки. 
Рішення щодо цільового використання внесків приймає Корюківська міська 
рада. 
 
8. Розрахунок пайової участі. 
8.1. Базова формула розрахунку розміру пайової участі на розвиток 
інфраструктури м. Корюківки (К) при будівництві (нове будівництво, 
реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) нежитлових будівель та 
споруд: 

К = В х Ф х О х в% - І 
В – вартість будівництва; 
Ф – коефіцієнт, що враховує функціональне призначення об’єкту будівництва 
(таблиця 1); 
О – коефіцієнт, що враховує обсяг інвестицій на будівництво об’єкту  
(таблиця 2); 
в% – граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури міста 
визначений відповідно до п. 2.2. цього Порядку; 
І – вартість будівництва інженерних мереж або об’єктів поза межами земельної 
ділянки. 
 
8.2. Розрахунок розміру пайової участі на розвиток інфраструктури 
м.Корюківки при будівництві житлових будинків, садових, дачних будинків 
загальною площею понад 300 м. кв., господарських споруд, розташованих на 
відповідних земельних ділянках: 

К = В х П х S х в% - І 
В – вартість об’єкта; 
П – коефіцієнт, що враховує вид об’єкту будівництва (таблиця 3); 
S – коефіцієнт, що враховує площу об’єкта (таблиця 4); 
в% – граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури міста 
визначений відповідно до п. 2.2. цього Порядку; 



І – вартість будівництва інженерних мереж або об’єктів поза межами земельної 
ділянки. 
 
 - для багатоквартирних житлових будинків:  

К = В х П х в% - І 
В – вартість об’єкта; 
П – коефіцієнт, що враховує вид об’єкту будівництва (таблиця 3); 
в% - граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури міста 
визначений відповідно до п. 2.2. цього Порядку; 
І – вартість будівництва інженерних мереж або об’єктів поза межами земельних 
ділянок. 
 
Таблиця №1 
Розмір пайової участі у розвиток інфраструктури з урахуванням 
функціонального призначення об’єкту будівництва 

Назва напрямку (галузі) профільної діяльності замовника Коефіцієнт (Ф)
Виробництво (промисловість) 0,5 
Виробнича та соціально-побутова інфраструктура 0,7 
Об’єкти комерційного використання 0,9 

Таблиця №2 
Величина коефіцієнта, що враховує обсяг інвестицій на будівництво об’єкту  

Обсяг інвестицій Коефіцієнт (О)
До 100 000 грн. 0,9 
Від 100 001 до 500 000 грн. 0,7 
Від 500 001 до 1 000 000 грн. 0,6 
Понад 1 000 000 грн. 0,5 

 
Таблиця №3 
Розмір пайової участі у розвиток інфраструктури з урахуванням виду об’єкту 
будівництва 

Об’єкт будівництва Коефіцієнт (П)
Багатоквартирні будинки з необхідними господарськими 
умовами 

0,7 

Індивідуальні будинки з необхідними господарськими умовами 0,5 
 
Таблиця №4 
Величина коефіцієнта, що враховує загальну площу об’єкту (індивідуальні 
(садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки) з необхідними 
господарськими будівлями 

Площа об’єкта Коефіцієнт (S) 
Від 300 кв. м. до 350 кв. м. 0,7 
Від 351 кв. м. до 400 кв. м.  0,75 
Від 401 кв. м. до 500 кв. м. 0,8 
Від 501 кв. м. до 550 кв. м. 0,85 
Від 551 кв. м. і більше 0,9 

 
 
Секретар міської ради                                                      Л.В. Малиш 



Додаток 2 
до рішення дев’ятої сесії 
Корюківської міської ради 
шостого скликання                             
від 20.01.2012р. 

 
Д О Г О В І Р 

на пайову участь у розвитку інфраструктури міста Корюківки 
 
“222”kbcnjgflfcsxyz2022 рік                                                          м. Корюківка 
 

Корюківська міська рада в особі міського голови Матюхи Ігоря 
Валерійовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» (далі – Сторона-1) та савапапрпррорололдл  ж (далі 
– Сторона-2), уклали договір про наступне: 
 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
 
1.1.Сторона – 2 приймає пайову участь у розвитку інфраструктури міста 
Корюківки (далі пайова участь) шляхом: 
- внесення коштів у сумі ___________ грн. (__________________ гривень). 
1.2. Пайова участь у вигляді грошових сум вноситься замовником на рахунок 
цільового фонду у складі спеціального фонду міського бюджету за кодом 
економічної класифікації 25020200; 
1.3. Сторона – 1 використовує пайову участь Сторони – 2,  відповідно до 
Положення про цільовий фонд на розвиток інфраструктури міста та 
компенсаційних передач за інженерну підготовку територій, затвердженого 
рішенням міської ради (далі – Положення). 

ІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
 
2.1. Сторона – 1  зобов'язана: 
- прийняти пайову участь Сторони – 2  у створенні і розвитку інфраструктури 

міста Корюківки; 
- здійснювати акумулювання внесених Стороною – 2  коштів на рахунку 

спеціального фонду міського бюджету; 
- використати пайову участь Сторони – 2  відповідно з його цільовим 

призначенням або Положенням . 
2.2. Сторона – 1  має право: 
- здійснювати контроль за виконанням умов цього договору Стороною-2; 
- вимагати від Сторони-2 добросовісного і повного виконання умов цього 

договору; 
- на власний розсуд розподіляти пайову участь Сторони-2 за напрямками 

використання. 
2.3. Сторона-2 зобов'язана: 
- сплатити пайову участь у розвитку  інфраструктури міста Корюківки у 

повному обсязі визначеному у п.1.1. 
- добросовісно виконувати умови договору; 



- на вимогу Сторони-1 надати всі документи, що підтверджують використання  
пайової участі Сторони-2 у розвитку інфраструктури міста Корюківки. 

2.4. Сторона-2 має право: 
- отримувати інформацію від Сторони-1 про цільове використання пайової 

участі Сторони-2 у розвитку інфраструктури міста Корюківки. 

ІІІ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 
 
3.1. Сплата пайової участі у сумі, визначеній у п.1.1. договору відбувається 
одноразово повною сумою протягом 10 днів з моменту реєстрації договору.  
3.2. Граничний термін сплати пайової участі не повинен перевищувати одного 
місяця після прийняття об’єкта містобудування в експлуатацію. 
3.3. Пайова участь поверненню Стороні-2 не підлягає. 
 

ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 
 

4.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов договору відповідно 
до чинного законодавства. 
4.2. Сторона-2 в разі прострочення термінів оплати сплачує пеню в розмірі         
0.01 % від несплаченої (частки) суми пайової участі за кожну добу 
прострочення. 
4.3. Спори, які виникають під час виконання умов договору вирішуються 
сторонами шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди – у суді. 
4.4. Цей договір не може бути розірваний в односторонньому порядку і діє до 
повного виконання сторонами його умов. 
4.5. Договір набуває чинності з моменту його реєстрації. 
4.6. Цей договір складено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну 
силу: по одному для кожної із сторін та один примірник – виконавчому органу 
Корюківської міської ради, уповноваженому за здійснення контролю на 
виконанням цього договору 
4.7. Додаток  № 1 є невід’ємною частиною до даного договору.  
 

V. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН 

                    СТОРОНА-1                                                 СТОРОНА-2 
15300, вул. Бульварна, 6 
м. Корюківка, Чернігівська обл. 
ЄДРПОУ 04061760 
Р/р 36424022001423 
в ГУЮКСУ в Корюківському р-ні 
МФО 853592 
 
 
Міський голова 
                                          
                                      І.В.Матюха

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
_________  ___________________________

 
 



Додаток 1 
до договору № ________ 
від  „____” __________ р. 

 
 

Розрахунок інвестиційного внеску 
 
 

(інвестор (юридична особа, фізична особа) 

 
(адреса об’єкту по якому проводиться розрахунок) 

 
(види робіт) 

Розрахунок розміру інвестиційного внеску розраховується за формулою: 
 
- при будівництві (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний 
ремонт) нежитлових будівель та споруд: 
К = В х Ф х О х в% - І  де: 
 
В - вартість будівництва; 
Ф - коефіцієнт, що враховує функціональне призначення об’єкту 

будівництва (таблиця 1); 
О - коефіцієнт, що враховує обсяг інвестицій  на будівництво об’єкту 

  (таблиця 2); 
в% - граничний розмір пайової участі у розвиток інфраструктури міста; 
І - вартість будівництва інженерних мереж або об'єктів поза 

межами земельної ділянки 
 

- при будівництві житлових будинків з необхідними господарськими будівлями:  
- для індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних 

будинків загальною площею понад 300 квадратних метрів, господарських 
споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках: 
К = В х П х S х в% - І  де: 
В - вартість будівництва; 
П - коефіцієнт, що враховує вид об’єкту будівництва (таблиця 3); 
S - коефіцієнт, що враховує площу об’єкта (таблиця 4); 
Ф - фіксований коефіцієнт (таблиця 6); 
в % - граничний розмір пайової участі у розвиток інфраструктури міста; 
І - вартість будівництва інженерних мереж або об'єктів поза 

межами земельної ділянки 
 
- для багатоквартирних будинків: 

К = В х П х в% - І  де: 
В - вартість будівництва; 
П - коефіцієнт, що враховує вид об’єкту будівництва (таблиця 3); 
в % - граничний розмір пайової участі у розвиток інфраструктури міста; 
І - вартість будівництва інженерних мереж або об'єктів поза 

межами земельної ділянки 
 



К = _____________________________________ = _______________ грн. 
________________________________________________________________ 
 

Розрахунок проведено відповідно до Положення затвердженого рішенням 
________ сесії Корюківської міської ради ___ скликання від _____________ № 
______. 
 

                    СТОРОНА-1                                                 СТОРОНА-2 
15300, вул. Бульварна, 6 
м. Корюківка, Чернігівська обл. 
ЄДРПОУ 04061760 
Р/р 36424022001423 
в ГУЮКСУ в Корюківському р-ні 
МФО 853592 
 
 
міський голова   
 
                                      І.В.Матюха

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
_________  ___________________________

 
 
 
 
 
 

 



  
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

Корюківський район 
 Чернігівська область 

Дев'ята сесія шостого  скликання  
Р І Ш Е Н Н Я 

 
20 січня 2012 року      
                                                       
Про дозвіл на виготовлення проектно -                          
технічної документації на земельні ділянки                 
 
   Розглянувши  заяви  громадян та подані матеріали, заслухавши висновки 
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин , архітектури, 
будівництва, керуючись Земельним Кодексом України,  Законом 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 
складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки 
громадянам: 
- для будівництва та обслуговування жилого будинку,  господарських 
будівель і споруд:   
- Скрипці Олені Іллівні – орієнтовним розміром  0,06 га по вул. Садова,43а, 
м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. Садова,43а. 
- Єрмаку Віталію Івановичу  – орієнтовним розміром  0,06 га по вул. 
Ткаченко В., буд. № 37, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. 
Корюківка, вул. Польова буд. № 30. 
 - Коровнику Олександру Дмитровичу  – орієнтовним розміром  0,06 га по 
вул. Кошового, буд.,41б, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. 
Корюківка, вул. Кошового, буд.,41б. 
- Шматок Івану Яковлевичу  – орієнтовним розміром  0,10 га по вул. 
Поліська, буд., 11, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, 
вул. Поліська, буд.,11. 
- Рябець Ганні Олексіївні – орієнтовним розміром  0,06 га по пров. 
Горького,буд.45, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, 
пров. Горького, буд.45. 
-  Моложону Михайлу Івановичу  – орієнтовним розміром  0,10 га по вул. 
Кошового, буд., 2а, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Щорс, пров. 
К.Цеткін,буд.9, кв.3. 



-  Лашкову Віктору Єгоровичу  –  розміром  0,10 га по вул. Червонохутірська, 
буд., 25, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Алчевськ, вул. 
Сарматська, буд.32, кв.18, Луганської області. 
- Реус  Микола Григорович – орієнтовним розміром  0,10 га по вул. Кірова, 
буд., 53, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. Кірова, 
буд.,53 
- Пацюк Люсі Михайлівні – орієнтовним розміром  0,06 га по вул. 
Мічуріна,буд.12, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. 
К.Маркса, буд.1.,кв.39. 
- Шкель Олександру Миколайовичу, зареєстрований за адресою:м. Корюківка, 
вул. Поліська,9, та Шкель Оксані Валеріївні, зареєстрована за адресою:м. 
Корюківка, вул.. Пролетарська,32 - орієнтовним розміром   0,10 га  по вул.. 
Поліська,9, у спільну сумісну власність.  
- Лось Ніні Іванівні – орієнтовним розміром  0,10 га по вул. Перемоги,буд.49, 
м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. Шевченка, 
буд.42.,кв.34. 
- Устименку Сергію Анатолійовичу – орієнтовним розміром  0,07 га по вул. 
Братчикова, буд., 46, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, 
вул. Братчикова, буд.,46.  
- Плющ Людмилі Олександрівні та Поташній Олені Леонідівні – орієнтовним 
розміром  0,05 га по вул. Передзаводська, буд.18, м. Корюківка у спільну 
сумісну власність. Зареєстровані за адресою: м. Корюківка, вул. Бульварна,, 
буд.16.,кв.34 та кв.25. 
 - для ведення особистого селянського господарства:                                      - 
Шевченко Антоніні Олександрівні –  орієнтовним розміром  0,03 га по вул. 
Шевченка,212, м.Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. 
Шевченка,212. 
-  Лашкову Віктору Єгоровичу  –  орієнтовним розміром  0,04 га по вул. 
Червонохутірська, буд., 25, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. 
Алчевськ, вул. Сарматська, буд.32, кв.18, Луганської області.  
- для обслуговування гаражного будівництва:              
- Веретеннику Володимиру Миколайовичу - орієнтовним розміром 0,0030 га 
по вул. Кошового, гараж № 42. Зареєстрований за адресою: м.Корюківка, вул. 
Шевченка,50, кв.46.   
  
2. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
складання документів, що посвідчують право оренди на земельні ділянки 
громадянам: 
- для будівництва та обслуговування жилого будинку,  господарських 
будівель і споруд:  

- Костюк Вірі Василівні – орієнтовним  розміром  0,10 га по вул. Кірова,160, 
м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. Бібліотечна,28. 
  
3. Внести зміни  в п.1 рішення двадцять другої сесії Корюківської міської ради 
п’ятого  скликання від 24.02.2010 р. ”Про дозвіл на виготовлення проектно - 
технічної документації  на земельні ділянки“ в частині надання дозволу на 
виготовлення  проектно - технічної документації із землеустрою щодо 



складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки  
Більченко Валентині Іванівні та дати дозвіл на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельні ділянки громадянам для будівництва та 
обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і споруд   
орієнтовним  розміром  0,10 га, замість близько 0,06 га по вул. Чкалова,6, м. 
Корюківка.  
 
4. Вважати такими, що втратили чинність  
- п.2 рішення 7 сесії Корюківської міської ради шостого скликання від 
18.10.2011р. ”Про дозвіл на виготовлення проектно - технічної документації  
на земельні ділянки“ в частині надання дозволу на розробку  проекту  
землеустрою щодо відведення земельних ділянок, для передачі їх безоплатно у 
власність  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд Лось Ніні Іванівні по вул. Перемоги,буд.49, м. Корюківка., 
Плющ Людмилі Олександрівні та Поташній Олені Леонідівні по вул. 
Передзаводська, буд.18,  м. Корюківка. 
- п.2 рішення 6 сесії Корюківської міської ради шостого скликання від 
27.07.2011р. ”Про дозвіл на виготовлення проектно - технічної документації  
на земельні ділянки“ в частині надання дозволу на розробку  проекту  
землеустрою щодо відведення земельних ділянок, для передачі їх безоплатно у 
власність  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд Устименку Сергію Анатолійовичу по вул. Братчикова, буд., 
46, м. Корюківка. 
- п.3 рішення 7 сесії Корюківської міської ради шостого скликання від 
18.10.2011р. ”Про дозвіл на виготовлення проектно - технічної документації  
на земельні ділянки“ в частині надання дозволу на розробку  проекту  
землеустрою щодо відведення земельних ділянок, для надання  їх в оренду  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд Костюк Вірі Василівні по вул.. Кірова,160, м. Корюківка. 
 
5. Зобов’язати фізичних та юридичних осіб заключити договори на виконання 
робіт по розробці проектно – технічної документації із землеустрою та подати 
необхідну документацію на  сесію міської ради для прийняття рішення про 
надання земельних ділянок у власність та користування. Рішення дійсне один 
рік. 
 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 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 

Дев’ята  сесія  шостого   скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

20 січня 2012 року 
 
Про вихід із місцевої 
Асоціації органів 
місцевого самоврядування 
«Ради Корюківщини» 
 
 Розглянувши інформацію та рекомендації постійної комісії міської ради з 
питань законності, взаємодії з правоохоронними органами, органами 
місцевого самоврядування, депутатської етики та регламенту щодо 
членства Корюківської міської ради в місцевій Асоціації органів місцевого 
самоврядування «Ради Корюківщини», міська рада констатує, що місцева 
Асоціація органів місцевого самоврядування «Ради Корюківщини» є 
формальною організацією, якою не виконуються в повному обсязі статутні 
зобов’язання щодо забезпечення захисту прав та законних інтересів 
територіальних громад, сприяння їх соціально-економічному та 
культурному розвитку, відсутня практична взаємодія Асоціації з міською 
радою, подальше перебування Корюківської міської ради в складі місцевої 
Асоціації органів місцевого самоврядування «Ради Корюківщини» є 
недоцільним та враховуючи, що Корюківська міська рада є членом 
Асоціації міст України Всеукраїнської Асоціації органів місцевого 
самоврядування, з якою налагоджені  тісні стосунки та практична 
взаємодія та співпраця, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 
 

міська рада вирішила: 
 

1. Вийти із складу членів місцевої Асоціації органів місцевого 
самоврядування «Ради Корюківщини». 
 
2. Дане рішення оприлюднити через засоби масової інформації. 
 
Міський голова                                                                           І.В.Матюха 



  
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 Корюківський район  
 Чернігівська область 

Дев'ята сесія шостого скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я  
20 січня 2012 року                                                           
 
Про відміну рішень «Про дозвіл на виготовлення  
технічної  документації із землеустрою  по 
безоплатному оформленню та видачі державних  
актів на право власності на земельні ділянки» 
 
   Розглянувши заяву Скрипки О.І. та інші матеріали, заслухавши висновки 
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин , архітектури, 
будівництва, керуючись  Земельним Кодексом України,  Законом України  
”Про місцеве самоврядування в Україні“,   
 

міська рада в и р і ш и л а: 
 

1. Відмінити   рішення 27 сесії 5 скликання Корюківської міської ради  ”Про  
дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою по 
безоплатному оформленню та видачі державних актів на право власності на 
земельні ділянки“ від 11.12.2009 р. в  частині надання дозволу на 
виготовлення  технічної документації із землеустрою по безоплатному 
оформленню та видачі державних актів на право власності на земельні 
ділянки для  обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд розміром 0,06  га Скрипці Олені Іллівні, по вул. Садова,43а, м. 
Корюківка. 
  
 
Міський голова                                                               І.В.Матюха 



                                                                   
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

Дев’ята  сесія шостого  скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
20 січня 2012 року  
 

Про норматив та порядок  
відрахування частини прибутку  
підприємств міської комунальної власності                       
 
   З метою збільшення надходжень до міського бюджету та керуючись 
пунктами 153.3.3, 153.3 статті 153 ст. Податкового Кодексу України, 
керуючись ст. 26,60  Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,   
 

міська рада в и р і ш и л а : 
 

1. Установити, що комунальні підприємства міської комунальної власності: 
- комунальне підприємство «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 
ради; 
 - Корюківська ЖЕК; 
сплачують в 2012 році до міського бюджету 5% від чистого прибутку  
 ( доходу ) цих  підприємств. 
 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань житлово – комунального господарства, благоустрою, 
надзвичайних ситуацій, екології, енергозбереження, транспорту, зв’язку та 
контролю за використанням об’єктів комунальної власності та 
приватизацією. 

 
 

Міський голова                                                               І.В Матюха  
 
 



  
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

Корюківський район 
 Чернігівська область 

Дев'ята   сесія  шостого  скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я  
20 січня 2012 року 
Про  внесення уточнень до рішень  
 Корюківської міської ради  
“Про приватизацію земельних ділянок “ 
 
    Розглянувши заяви громадян, заслухавши висновки постійної комісії з 
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва, 
 

міська рада в и р і ш и л а : 
 

1. Внести уточнення  в рішення  виконкому Корюківської міської ради № 332 
”Про  приватизацію земельних ділянок“ від 28.12.1999 р., затвердженого 
рішенням дванадцятої сесії Корюківської міської ради двадцять четвертого 
скликання від 26 грудня 2003 р. ”Про затвердження рішень виконкому“ ”Про  
приватизацію земельних ділянок“ в частині передачі безоплатно у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, слід 
читати:   
 -   Мисник Марії Яківні - площею  0,0112 га, кадастровий номер 
7422410100:01:003:0239, замість 0,02 га. по вул. Індустріальній,14. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 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 

Дев'ята сесія шостого  скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

20 січня 2012 року                                                            
                                        
Про дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для будівництва інженерних мереж 
 
               Заслухавши інформацію міського голови, керуючись Земельним 
Кодексом України, Законом України ”Про місцеве самоврядування в 
Україні“ 
 

міська рада в и р і ш и л а : 
 
     Дати дозвіл комунальному підприємству "Корюківкаводоканал" на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду на час будівництва водопроводу по вул. Дудка, вул. Маяковського, 
вул. Дачній, пров. Дачному, вул. Луговій, вул. Зеленій, вул. Калініна,        
вул. Набережній, вул. Мирній, вул. Петровського, вул. Лермонтова,           
вул. Вишневій, вул. Жовтневій, пров. Жовтневому, вул. Новій,             
вул. Бібліотечній, вул. Гоголя, вул. Піщаній, вул. Партизанській в             
м. Корюківка, Чернігівської обл.   
 

 

Міський голова                                                       І.В.Матюха 
 
 
 
 
 
 



                                                                
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

Дев'ята  сесія   шостого   скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
20 січня 2012 року                                                           
 
Про затвердження  акту  
погоджувальної комісії     
 
 
                Розглянувши  акт   погоджувальної комісії, заслухавши висновок 
постійної комісії з питань регулювання земельних  відносин, архітектури, 
будівництва, керуючись  ст. 107, 158-161 Земельного Кодексу України 
 

міська рада вирішила : 
 
1. Затвердити   акт обстеження  земельної  ділянки  по вул. Кошового,41-В  
від 05.01.2012р. /Додається/. 
 
 
Міський голова                                                                                   І.В.Матюха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



А К Т  
 

Обстеження земельної ділянки по вул.. Кошового,41-В.   
 
 

05.01.2012 р.                                                                                     м. Корюківка 
 
 
               Нами, секретарем Корюківської міської ради Малиш Л.В. та 
спеціалістом І категорії міської ради Кучма О.П. було проведено обстеження 
земельної ділянки по вул..Кошового,41-В. 
               При обстеженні встановлено, що межі земельної ділянки в натурі 
визначені і встановлені. Комісія вважає, що суміжний землекористувач  
земельної ділянки Лебідько О.М. від підпису в акті про встановлення в натурі 
та погодження зовнішніх меж земельної ділянки відмовляється безпідставно. 
               Комісія пропонує затвердити акт про встановлення в натурі та 
погодження зовнішніх меж земельної ділянки по вул. Кошового,41-В в 
існуючих межах. 
 
 
 
              Підписи:                                                                              Л.В.Малиш 
 
 
                                                                                                           О.П.Кучма 
 
 

 



    
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

Корюківський район 
 Чернігівська область 

Дев'ята сесія шостого  скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

20 січня 2012 року                                                            
         
Про затвердження технічної  
документації із землеустрою та надання земельної 
ділянки в постійне користування 
 
       Розглянувши клопотання   прокуратури Чернігівської області, висновки 
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин , архітектури, 
будівництва,  керуючись Земельним Кодексом України, ст.26 Закону України 
”Про місцеве самоврядування в Україні“, 
 

міська рада в и р і ш и л а: 
  
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
постійне користування загальною площею 0,2000 га Прокуратурі 
Чернігівської області для будівництва багатоповерхового житлового 
будинку, за рахунок земель не наданих у власність або користування в межах 
Корюківської міської ради  за адресою: м. Корюківка, пров. Бульварної,9. 
1.1 Надати в постійне користування Прокуратурі Чернігівської області   
земельну ділянку загальною площею 0,2000 га для будівництва 
багатоповерхового житлового будинку за адресою: м. Корюківка, пров. 
Бульварної,9. 
1.2. Видати Прокуратурі Чернігівської області  державні акти на право 
постійного користування земельною ділянкою на площу 0,2000 га для 
будівництва багатоповерхового житлового будинку за адресою: м. 
Корюківка, пров. Бульварної,9.   
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регулювання земельних, архітектури, будівництва. 
 
Міський голова                                                                           І.В.Матюха 
 



                                                                
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА 

Корюківський    район 
Чернігівська    область 

Дев’ята  сесія  шостого   скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 20 січня 2012 року 
 
Про розгляд звернень громадян та громадських 
організацій щодо місця розташування 
«Меморіального комплексу пам’яті загиблих 
жителів населених пунктів України, 
знищених фашистськими окупантами» 
 
 Розглянувши звернення громадян та громадських організацій щодо 
місця розташування Меморіального комплексу загиблих жителів 
населених пунктів України, знищених фашистськими окупантами, 
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань охорони 
здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, сім’ї та молоді з цього питання 
та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», 

міська рада вирішила: 
 
1. Запропонувати Корюківській районній державній адміністрації 
визначити місцем розташування Меморіального комплексу загиблих 
жителів населених пунктів України, знищених фашистськими окупантами 
на земельній ділянці в межах міста Корюківки. 
 
2. Питання щодо місця розташування Меморіального комплексу винести 
на всенародне обговорення жителів міста Корюківки. 
 
3. Запропонувати всім зацікавленим особам щодо розташування 
Меморіального комплексу подати свої пропозиції до Корюківської міської 
ради в термін до 01.03.2012 року. 
3.1. Узагальнені пропозиції з цього питання подати до Корюківської 
районної державної адміністрації. 
 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, 
сім’ї та молоді. 
 
Міський голова                                                                           І.В.Матюха 



                                                                     
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА 

Корюківський    район 
Чернігівська    область 

Дев’ята  сесія  шостого   скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
                                                 
  Про міський бюджет на 2012 рік 

 
     Заслухавши інформацію начальника фінансово-господарського відділу 
Кіктєвої І.Л., керуючись ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 

міська рада вирішила : 
 
1.Встановити загальний обсяг доходів бюджету на 2012 рік в сумі 8906,9 тис. 
грн. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі     
7262,4тис.грн., спеціального фонду бюджету  1644,5 тис. грн., у тому числі 
бюджету розвитку 599,2 тис. грн.(додаток №1). 
 
2.Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2012 рік у сумі 
8906,9тис.грн.,у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 
7262,4тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету 1644,5тис.грн.за 
тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів 
(додаток № 2)   
 
3.Встановити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів 
міського бюджету у сумі  5,0 тисяч гривень. 
 
4.Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток № 3) на 2012 рік:  
    -  коштів, що передаються до  районного бюджету у сумі  1360,8 тис. грн. 
    - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, 
реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності  у 
населених пунктах у сумі - 356,6 тис. грн. 
 
5.Встановити, що перерахування коштів, що передаються до районного 
бюджету здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних 
відрахувань від надходжень доходів до загального фонду міського бюджету 
згідно  із додатком № 3 до цього рішення . 
 

 6. Затвердити перелік об’єктів (додаток № 4),фінансування яких буде здійснено    
за   рахунок коштів бюджету розвитку. 

 
 
 



7.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського  
бюджету на 2012 рік за економічною структурою : 

                    -  оплата праці працівників бюджетних установ ; 
                    -  нарахування на заробітну плату; 
                    -  придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;  
                    -  забезпечення продуктами харчування ; 
                    -  оплата комунальних послуг  та енергоносіїв ; 
                    -  трансферти населенню ; 
                    -  поточні  трансферти  місцевим бюджетам                 
                      

8.Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію  
державних та регіональних галузевих програм на  загальну суму 809,0 тис.грн 
(додаток № 5). 

 
 9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому 
порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ  
відповідно до встановлених законодавством  України умов  оплати  праці  та     
розміру мінімальної  заробітної плати на;  
- проведення розрахунків за електричну та теплову енергію;      
- водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги  зв’язку, які    
  споживаються бюджетними установами. 
Виконкому міської ради затвердити ліміти споживання  енергоносіїв у 
натуральних показниках для кожної бюджетної  установи,  виходячи з обсягів 
відповідних бюджетних асигнувань. 
 
10.Дозволити, у  виключних випадках, за розпорядженням міського голови 
здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах 
загального обсягу його бюджетних призначень  по загальному та  спеціальному 
фондах міського бюджету. 
Розподіл  використання коштів, що надійшли за договорами внесків на 
розвиток інфраструктури  міста здійснювати за рішенням виконкому міської 
ради, а у виключних випадках за розпорядженням міського голови з подальшим 
затвердженням на черговій сесії міської ради. 
Перерозподіл, що призводить  до зміни затверджених бюджетних      
призначень по загальному фонду за розподілами функціональної       
класифікації в межах їх загального обсягу, та  виділення коштів з вільного       
залишку загального та спеціальних фондів міського бюджету здійснюється  
тільки за погодженням  постійної комісії з питань бюджету, соціально-
економічного та культурного розвитку міста з подальшим  затвердженням   на 
черговій сесії міської ради. 
 
 11.Встановити, що розпорядники бюджетних коштів міського бюджету беруть 
бюджетні зобов’язання та здійснюють відповідні  видатки за загальним фондом 
бюджету тільки в межах бюджетних  асигнувань, встановлених  кошторисами. 
Розпорядники бюджетних коштів беруть зобов’язання за спеціальним   фондом 
бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до   
спеціального фонду бюджету. 



Зобов’язання, взяті розпорядниками без відповідних бюджетних  асигнувань, не 
вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок  
бюджетних коштів. 

 
12.Установити, що керівники  бюджетних установ утримують чисельність      
працівників та здійснюють фактичні видатки на зарплату, включаючи видатки 
на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в 
межах фонду заробітної плати, затвердженого у    кошторисах для бюджетних 
установ. 
 
13.Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
 
14.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань  планування соціально-економічного, культурного 
розвитку міста, бюджету, фінансів, обліку та цін. 

 
 
 
Міський голова                                                           І.В.Матюха 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

Корюківський район 
 Чернігівська область 

Дев'ята сесія шостого  скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
20 січня  2012 року                                                           
 
Про надання земельної  
ділянки в оренду 
 

    Розглянувши заяву ПАТ «Чернігівобленерго» та додані матеріали,  
заслухавши висновки постійної комісії з питань регулювання земельних 
відносин , архітектури, будівництва,  керуючись Земельним Кодексом України , 
Законом України “ Про оренду землі”, Законом України ”Про місцеве 
самоврядування в Україні“ 

 
міська рада  в и р і ш и л а : 

  
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки  
площею 0,0035 га для будівництва КТП Публічному акціонерному товариству 
«Чернігівобленерго» по вул.. Єсеніна,1, м. Корюківка. 
1.1. Надати Публічному акціонерному товариству «Чернігівобленерго» 
земельну ділянку площею 0,0035 га, кадастровий номер 7422410100:01:002:1093 
в оренду для будівництва і обслуговування трансформаторної підстанції 
терміном на 25 (двадцять п’ять ) років за адресою: вул. Єсеніна,1, м. Корюківка 
Встановити орендну плату у 5 (п’ять ) відсотків нормативної грошової оцінки 
землі. Оформити договір оренди у встановленому законом порядку. 
 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 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 

Дев'ята сесія шостого  скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
20 січня  2012 року                                                           
Про поновлення та  
розірвання договорів оренди 
  
   Розглянувши лист Корюківської райспоживспілки, заслухавши висновки 
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин , архітектури, 
будівництва, керуючись  Земельним Кодексом України, Законом України 
«Про оренду землі», Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», 
 

міська рада в и р і ш и л а :      
 

1. В зв’язку з продажем нежитлової будівлі розірвати договір оренди земельної 
ділянки від 6.10.2010 р. на площу 1464 м2  по вул. Дудко,39а, кадастровий номер  
7422410100:01:003:0788, укладений з Корюківською районною спілкою 
споживчих товариств з 1 січня  2012 р.        
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 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 

Дев’ята  сесія  шостого   скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 20 січня 2012 року 
 

Про Порядок оприлюднення 
нормативно-правових та 
регуляторних актів міської ради 
 
 З метою виконання офіційного оприлюднення нормативно-правових 
та регуляторних актів, прийнятих міською радою, визначення порядку 
набрання ними чинності, відповідно до статті 57 Конституції України, 
статей 9, 12, 13, Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», ст. 15 Закону України  «Про 
доступ до публічної інформації» та керуючись статтями 26, 59 закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 

міська рада вирішила: 
 

1. Затвердити Порядок оприлюднення нормативно-правових та 
регуляторних актів міської ради (далі – Порядок), що додається. 

 
2. Виконавчому апарату міської ради забезпечувати виконання цього 

порядку. 
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань законності, взаємодії з правоохоронними органами, органами 
місцевого самоврядування, депутатської етики та регламенту. 
 
 
Міський голова                                                                           І.В.Матюха 
 
 
 
 

 



ПОРЯДОК 
оприлюднення нормативно-правових та регуляторних актів районної 

ради 
 

Загальні положення 
 
1. Порядок оприлюднення нормативно-правових та регуляторних актів 
міської ради (далі – Порядок) визначає принципи і механізм  офіційного 
оприлюднення рішень Корюківської міської ради через мережу Інтернет та 
засоби масової інформації з метою всебічного та об’єктивного висвітлення 
діяльності ради, а також способи набрання ними чинності. 
 
      Оприлюднення у мережі Інтернет  та ЗМІ інформації про діяльність 
міської ради здійснюється з метою підвищення ефективності  та прозорості 
діяльності міської ради  шляхом впровадження  та використання сучасних 
інформаційних технологій для надання інформаційних та інших послуг 
громадськості, забезпечення її впливу на процеси, що відбуваються на 
території міста. 
 
2. Порядок розроблений та діє відповідно до  нормативно-правових актів, а 
саме: 
- Конституції України; 
- Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 
Україні», «Про порядок висвітлення  діяльності органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», 
«Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», «Про доступ до публічної інформації»; 
- Регламенту роботи Корюківської міської ради шостого скликання. 
 
3. Міська рада в межах своїх повноважень приймає у формі  рішень такі 
види документів: 
- нормативно-правові акти і регуляторні акти; 
- правові акти індивідуальної дії. 
 
3.1. Нормативно-правовий акт – це прийнятий міською радою у межах 
своєї компетенції та за встановленою процедурою офіційний письмовий 
документ у формі рішення  для регулювання суспільних відносин і містить 
загальні правила поведінки – норми права, а саме: 
- який встановлює, змінює чи скасовує норми права;носить загальний чи 
локальний характер; 
- поширюється на невизначене коло осіб; 
- застосовується неодноразово. 
 
 



3.2. Регуляторний акт – це: 
- прийнятий міською радою нормативно-правовий акт, який в цілому або 
його окремі положення спрямовані на правове регулювання господарських 
відносин, а також адміністративних відносин між міською радою або 
іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання; 
- прийнятий міською радою інший офіційний письмовий документ, який  
встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово 
та діє щодо невизначеного кола осіб і який або його окремі положення 
спрямовані на правове регулювання господарських, та (або) 
адміністративних відносин між міською радою та суб’єктами 
господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ  
відповідно до Закону, що регулює відносини у відповідній сфері, 
нормативно-правовим актом. 
 
3.3. Правовий акт індивідуальної дії -  це прийнятий міською радою у 
межах своєї компетенції офіційний письмовий документ у формі рішення: 
- що має персональний характер; 
- дія якого вичерпується одноразовим застосуванням (крім актів про 
затвердження положень, інструкцій та інших, що містять правові норми); 
- оперативно-розпорядчого характеру. 
 
4. Віднесення правових актів до відповідного виду, визначеного в пункті 3 
цього Порядку здійснюється спеціалістами з правових питань виконавчого 
апарату міської ради і є підставою для визначення способу їх 
оприлюднення. 
 
5. Нормативно-правові та регуляторні акти міської ради міської ради 
підлягають оприлюдненню. 
 
6. Чинний нормативно-правовий акт або регуляторний акт міської ради 
може бути змінено або доповнено рішенням міської ради і тільки 
нормативно-правовим або регуляторним актом такого ж виду. 
 
    Нормативно-правовий або регуляторний акт про зміни, доповнення і 
скасування іншого нормативно-правового або регуляторного акта, набуває 
чинності в тому ж порядку, що і нормативний або регуляторний акт, який 
змінюється, доповнюється чи скасовується. 
 
7. Нормативно-правові  та регуляторні акти, що офіційно не оприлюднені, 
не є чинними. 
 
8. Нормативно-правові та регуляторні акти, які набули чинності, зворотної 
сили не мають. 
 
9. Нормативно-правові акти з часу набуття чинності: 



- не підлягають затвердженню або санкціонуванню іншими суб’єктами; 
- обов’язкові до виконання суб’єктами, на яких поширюється їх дія. 
 
Порядок оприлюднення нормативно-правових актів міської ради та 

набрання ними чинності 
 
1. Нормативно-правові акти набирають чинність з дня їх офіційного 
оприлюднення шляхом розміщення державною мовою в мережі Інтернет 
на офіційному веб-сайті міської ради , якщо радою не встановлений більш 
пізній строк уведення їх у дію. 
      Правові акти нормативно-правового характеру підлягають 
обов’язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше десяти робочих 
днів з дня прийняття рішення. 
 
2. У разі виникнення технічних ускладнень з офіційним оприлюдненням 
нормативно-правових актів в Інтернеті на офіційному веб-сайті 
Корюківської міської ради, вони можуть бути розміщені на сторінках 
районної газети «Маяк». 
 
3. Нормативно-правові акти можуть бути доведені до відома населення в 
інший спосіб, але лише після офіційного оприлюднення відповідно до 
цього Порядку. 
 
Порядок оприлюднення правових актів індивідуальної дії та набрання 

ними чинності 
 
1. Правові акти індивідуальної дії набирають чинність з моменту їх 
прийняття та надсилаються відповідним фізичним та юридичним особам 
для їх виконання, а також підлягають обов’язковому оприлюдненню 
державною мовою в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті міської ради 
невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня прийняття рішення. 
 
      Перелік відповідних підприємств, установ, організацій, посадових осіб, 
яким надсилаються прийняті міською радою правові акти індивідуальної 
дії, визначається секретарем міської ради. 
 

Порядок оприлюднення проектів регуляторних актів 
 
1. Кожен проект регуляторного акта оприлюднюється з метою одержання 
зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань. 
 
2. Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного 
впливу оприлюднюється державною мовою в мережі Інтернет на 
офіційному веб-порталі міської ради або ЗМІ, не пізніше п’яти робочих 



днів з дня розміщення повідомлення про оприлюднення цього проекту 
регуляторного акта на сторінках районної газети «Маяк». 
3. Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта повинно 
містити: 
- стислий виклад змісту проекту; 
- поштову та електронну, за її наявності, адресу розробника проекту; 
- інформацію про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта та 
відповідного аналізу регуляторного впливу (адреса офіційного веб-сайту 
Корюківської міської ради в мережі Інтернет або ЗМІ), де опубліковано чи 
розміщено проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу; 
- інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань; 
- інформацію про спосіб надання фізичними та юридичними особами 
зауважень та пропозицій. 
 
4. У разі виникнення технічних ускладнень з офіційним оприлюдненням 
проекту регуляторного акта в Інтернеті на офіційному веб-сайті міської 
ради він може бути розміщений на сторінках районної газети «Маяк». 
 

Порядок оприлюднення регуляторних актів та набрання ними 
чинності 

 
1. Регуляторні акти, прийняті міською радою, набирають чинність з дня 
їх офіційного оприлюднення шляхом розміщення державною мовою на 
сторінках районної газети «Маяк». 
 
2. Регуляторні акти міської ради підлягають офіційному оприлюдненню не 
пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття та підписання. 
 
3. Регуляторні акти можуть бути доведені до відома населення в інших 
засобах масової інформації лише після їх офіційного оприлюднення 
відповідно до вимог цього Порядку. 
     Регуляторні акти, опубліковані в інших засобах масової інформації, 
мають інформаційний характер і не можуть бути використані  для 
офіційного застосування. 
 
4. Витрати, пов’язані з оприлюдненням регуляторних актів, фінансуються 
за рахунок розробників проектів регуляторних актів  або регуляторних 
органів, які оприлюднюють ці акти. 
 
 
Секретар Корюківської 
міської ради                                                                            Л.В.Малиш 



                                                                
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА              

Корюківський район 
Чернігівська область 

Дев'ята  сесія  шостого  скликання 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
20 січня 2012 року                                                           
Про приватизацію 
земельних ділянок 
 
      Розглянувши заяви  громадян  про передачу безоплатно у власність 
земельних ділянок для будівництва, обслуговування житлових будинків, 
господарських будівель та споруд, ведення особистого селянського 
господарства, інші матеріали,  заслухавши висновки постійної комісії з 
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва, 
керуючись  Земельним Кодексом України, Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,   
 

міська рада  в и р і ш и л а :  
  
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
державного акту на право власності на земельну ділянку для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка)  Товстоногу Сергію Миколайовичу по ІІІ пров. Лесі Українки,6, м. 
Корюківка.  
1.1. Передати  Товстоногу Сергію Миколайовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,0874 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1086, по ІІІ пров. Лесі Українки,6, м. Корюківка. 
Зареєстрований за  адресою: Чернігівська обл., Менський район, с. Стольне, вул. 
Жовтнева,58, ідентифікаційний номер –3206108452. 
2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
державного акту на право власності на земельні ділянки для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка)  та для ведення особистого селянського господарства Пархоменку 
Василю Івановичу по вул. Червонохутірська,60, м. Корюківка.  
2.1. Передати  Пархоменку Василю Івановичу безоплатно у власність земельні 
ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер 7422410100:01:003:0858 та 
0,0231 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 
7422410100:01:003:0859, по вул. Червонохутірська,60, м. Корюківка. 
Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, вул. Червонохутірська,60, 
ідентифікаційний номер –0951009792. 



3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
державних актів на право власності на земельні ділянки для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) та для ведення особистого селянського господарства Стельмаху Івану 
Семеновичу по вул. І.Франка,98, м. Корюківка.  
3.1. Передати  Стельмаху Івану Семеновичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер 7422410100:01:002:1073 та 
0,1961 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1074 по вул. І.Франка,98, м. Корюківка. Зареєстрований за  
адресою: м. Корюківка, вул. І.Франка,98, ідентифікаційний номер –1100505797.              
4.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо виготовлення 
правовстановлюючих документів, що посвідчують право власності на земельну 
ділянку гр. Молодченко Тетяні Олександрівні площею 0,1000 га для 
будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) по вул. Дачна,9а, м. Корюківка.  
4.1. Передати  Молодченко Тетяні Олександрівні безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель та споруд, кадастровий номер 
7422410100:01:003:0840 по вул. Дачна,9а, м. Корюківка. Зареєстрована за  
адресою: м. Корюківка, вул. Маяковського,19, ідентифікаційні номер  –
1993614427.  
5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
державного акту на право власності на земельну ділянку для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка)  Грищенку Віталію Миколайовичу по вул.. Кошового,127, м. 
Корюківка.  
5.1. Передати  Грищенку Віталію Миколайовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  , кадастровий 
номер 7422410100:01:002:1080, по вул.. Кошового,127, м. Корюківка. 
Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, вул. Кошового,127, 
ідентифікаційний номер –2405118450. 
6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
державних актів на право власності на земельні ділянки для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) та для ведення особистого селянського господарства Колько 
Олександрі Остапівні по вул. Прорізна,6, м. Корюківка.  
6.1. Передати Колько Олександрі Остапівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер 7422410100:01:002:1081 та 
0,0500 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1082 по вул. Прорізна,6, м. Корюківка. Зареєстрована за  
адресою: м. Корюківка, вул. Прорізна,6, ідентифікаційний номер –1353012166.                
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 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 

Дев’ята  сесія шостого  скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

20 січня 2012 року  
 

          Про Програму соціально - економічного  
       та культурного розвитку міста на 2012 рік 

 
   Заслухавши доповідь заступника міського голови Бикова Олександра 
Миколайовича та розглянувши поданий виконкомом міської ради проект 
Програми соціально - економічного та культурного розвитку міста на 2012 рік, 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 

 
1. Затвердити Програму соціально - економічного та культурного розвитку 
міста на 2012 рік ( додається ). 
 
2. Постійним комісіям міської ради систематично аналізувати хід виконання 
затвердженої Програми.  
 
 
 
Міський голова                                                    І.В. Матюха 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА 

Корюківський    район 
Чернігівська    область 

Дев’ята  сесія  шостого   скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 20 січня 2012 року 
 
 Про встановлення ставок єдиного податку 
 для суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб 
 
 Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань 
планування соціально-економічного, культурного розвитку міста, 
бюджету, фінансів, обліку та цін, керуючись Законом України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 
законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, 
обліку та звітності», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  

 
міська рада вирішила: 

 
1. Затвердити розміри ставок єдиного податку у відсотках (фіксовані 
ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 
січня податкового (звітного) року для фізичних осіб – суб’єктів 
підприємницької діяльності першої групи, зареєстрованих у 
Корюківському районі, в залежності від виду діяльності (додаток 1). 
 
2. Затвердити розміри ставок єдиного податку у відсотках (фіксовані 
ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 
січня податкового (звітного) року для фізичних осіб – суб’єктів 
підприємницької діяльності другої групи, зареєстрованих у Корюківському 
районі, в залежності від виду діяльності (додаток 2). 
 
3. Визнати таким, що втратило чинність рішення 24 сесії міської ради 5 
скликання від 20.08.2009 року «Про встановлення ставок єдиного податку 
для суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб» із змінами та 
доповненнями. 
 
4. Ставки єдиного податку ввести в дію з 01 січня 2012 року. 
 
Міський голова                                                                       І.В.Матюха 

 
 

 
 



Додаток 1 

 
 

до рішення 9 сесії Корюківської 
міської  ради   

  від 20.01.2012 р. 

 

 

“Про встановлення розмірів 
ставок єдиного податку для 
фізичних осіб – суб’єктів 
підприємницької діяльності”  

Розміри 
ставок єдиного податку у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року 
для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності ПЕРШОЇ групи, 
зареєстрованих у Корюківському районі,  в залежності від виду діяльності 

№ 
з/п 

Вид діяльності Код КВЕД 
Ставка 
податку  

1 
Виробництво трикотажних панчішно-
шкарпеткових виробів  

17.71.0  10 

2 
Виробництво трикотажних пуловерів, 
кардиганів та аналогічних виробів 

17.72.0  10 

3 Виробництво одягу зі шкіри  18.10.0  10 

4 Виробництво робочого одягу  18.21.0  10 

5 Виробництво верхнього одягу  18.22.0 10 

6 Виробництво спіднього одягу  18.23.0  10 

7 Виробництво іншого одягу та аксесуарів 18.24.0  10 

8 Виробництво хутра та виробів з хутра  18.30.0  10 

9 
Виробництво дерев'яних будівельних 
конструкцій та столярних виробів 

20.30.0 10 

10 
Виробництво будівельних металевих 
виробів  

28.12.0  10 

11 
Технічне обслуговування та ремонт 
мотоциклів (у тому числі моторолерів, 
мопедів, бензопил)  

50.40.4  10 

12 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках  52.62.0  10 

13 Ремонт взуття 52.71.1 10 

14 
Ремонт радіотелевізійної аудіо- та 
відеоапаратури  

52.72.1 10 



15 
Ремонт інших побутових електричних 
товарів 

52.72.2 10 

16 Ремонт годинників 52.73.1 10 

17 Ремонт ювелірних виробів  52.73.2 10 

18 Ремонт та перероблення одягу 52.74.1  10 

19 
Ремонт інших побутових виробів та 
предметів особистого вжитку 

52.74.9 10 

20 
Прокат побутових виробів та предметів 
особистого вжитку  

71.40.0  10 

21 Діяльність у сфері фотографії 74.81.0 10 

22 
Прання, оброблення білизни та інших 
текстильних виробів  

93.01.1 10 

23 
Чищення та фарбування текстильних та 
хутряних виробів  

93.01.2  10 

24 
Надання послуг перукарнями та салонами 
краси  

93.02.0 10 

25 
Організація поховань та надання 
пов'язаних з ними послуг  

93.03.0  10 

    

 
 
   

Секретар міської  ради  Л.В.Малиш 
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Додаток 2 

  
до рішення 9 сесії Корюківської 
міської ради  від 20.01.2012 р. 

  

 
 “Про встановлення розмірів 
ставок єдиного податку для 
фізичних осіб – суб’єктів 

підприємницької діяльності”  
   

Розміри  

ставок єдиного податку у відсотках (фіксовані ставки) до розміру 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового 
(звітного) року для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності 
ДРУГОЇ групи, зареєстрованих у Корюківському районі,  в залежності від 

виду діяльності 

№ 
з/п 

Вид діяльності Код КВЕД 
Ставка 
податку  

1 Вирощування зернових та технічних культур  01.11.0  15 

2 
Надання послуг у рослинництві ; облаштування 
ландшафту  

01.41.0 20 

3 Лісівництво та лісозаготівлі  02.01.1  20 

4 Одержування продукції лісового господарства 02.01.2  20 

5 Надання послуг у лісовому господарстві  02.02.0  20 
6 Рибництво; надання послуг у рибництві  05.02.0  15 
7 Виробництво м'яса  15.11.0 15 
8 Виробництво м'ясних продуктів  15.13.0 15 

9 
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів 
 (у тому числі кондитерських виробів 
нетривалого зберігання) 

15.81.0 15 

10 
Виробництво трикотажних панчішно-
шкарпеткових виробів  

17.71.0  15 

11 
Виробництво трикотажних пуловерів, 
кардиганів та аналогічних виробів 

17.72.0  15 

12 Виробництво одягу зі шкіри  18.10.0  15 
13 Виробництво робочого одягу  18.21.0  15 
14 Виробництво верхнього одягу  18.22.0 15 
15 Виробництво спіднього одягу  18.23.0  15 

16 
Виробництво іншого одягу та аксесуарів 
(хутряних та шкіряних головних уборів) 

18.24.0 15 

17 
Виробництво іншого одягу та аксесуарів 
(головних уборів)  

18.24.0 15 

18 Виробництво іншого одягу та аксесуарів 18.24.0  15 



19 Виробництво хутра та виробів з хутра  18.30.0  15 

20 
Лісопильне та стругальне виробництво; 
просочування деревини  

20.10.0  20 

21 
Виробництво дерев'яних будівельних 
конструкцій та столярних виробів 

20.30.0 20 

22 Виробництво дерев'яної тари  20.40.0  20 
23 Видання журналів та періодичних публікацій  22.13.0  20 

24 
Виробництво іншої основної органічної хімічної 
продукції (виробництво деревного вугілля) 

24.14.0  20 

25 
Виробництво та оброблення інших скляних 
виробів  

26.15.0  20 

26 Виробництво керамічних плиток та плит  26.30.0 15 
27 Виробництво виробів з бетону для будівництва  26.61.0 15 

28 
Оброблення декоративного та будівельного 
каменю (виготовлення пам"ятників) 

26.70.0 15 

29 Виробництво будівельних металевих виробів  28.12.0  20 
30 Загальні механічні операції  28.52.0  15 
31 Виробництво електричних побутових приладів  29.71.0  20 

32 
Ремонт та технічне обслуговування 
передавальної апаратури 

32.20.2 20 

33 Монтаж передавальної апаратури 32.20.3 20 

34 
Ремонт і технічне обслуговування апаратури для 
приймання, запису та відтворення звуку і 
зображення 

32.30.2 20 

35 
Монтаж і установлення апаратури для 
приймання, запису та відтворення звуку і 
зображення 

32.30.3 20 

36 
Виробництво меблів (у тому числі ремонт 
меблів) 

36.1 20 

37 
Виробництво іншої продукції, не віднесеної до 
інших групувань (штучних квітів та вінків) 

36.63.0 10 

38 Збирання, очищення та розподілення води  41.00.0  20 
39 Будівництво будівель  45.21.1 20 
40 Електромонтажні роботи  45.3.0 20 

41 
Монтаж систем опалення, вентиляції та 
кондиціонування повітря  

45.33.1 20 

42 
Водопровідні, каналізаційні та протипожежні 
роботи  

45.33.2 20 

43 Роботи з завершення будівництва  45.4 20 

44 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів 50.20.0 20 



45 
Технічне обслуговування та ремонт мотоциклів 
(у тому числі моторолерів, мопедів, бензопил)  

50.40.4  15 

46 

Оптова торгівля і посередництво в оптовій 
торгівлі (за виключенням торгівлі та 
посередництва в торгівлі дикорослими грибами 
та ягодами 

51 20 

47 
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих 
магазинах  

52.1 20 

48 
Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах 
продовольчими товарами  

52.2 20 

49 
Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах 
фармацевтичними, медичними, косметичними 
та парфумерними товарами  

52.3 20 

50 
Роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах 
непродовольчими товарами  

52.4 20 

51 Роздрібна торгівля поза магазинами  52.6 20 
52 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках  52.62.0  20 
53 Ремонт взуття 52.71.1 15 

54 
Ремонт радіотелевізійної аудіо- та 
відеоапаратури  

52.72.1 15 

55 Ремонт інших побутових електричних товарів 52.72.2 15 
56 Ремонт годинників 52.73.1 15 
57 Ремонт ювелірних виробів  52.73.2 20 

58 
Ремонт інших побутових виробів та предметів 
особистого вжитку (ремонт окулярів)  

52.74  10 

59 Ремонт та перероблення одягу 52.74.1  15 

60 
Ремонт інших побутових виробів та предметів 
особистого вжитку 

52.74.9 15 

61 Діяльність готелів  55.10.0 20 

62 
Надання інших місць для тимчасового 
проживання 

55.2 15 

63 Діяльність ресторанів  55.30.1 20 
64 Діяльність кафе  55.30.2 20 
65 Діяльність барів  55.40.0  20 
66 Діяльність їдалень  55.51.0 20 
67 Послуги з постачання готової їжі  55.52.0 15 
68 Діяльність таксі  60.22.0  20 

69 
Діяльність нерегулярного пасажирського 
транспорту 

60.23.0 20 

70 
Діяльність автомобільного вантажного 
транспорту  

60.24.0 20 



71 Транспортне оброблення вантажів  63.11.0 20 

72 
Функціонування інфраструктури 
автомобільного та міського транспорту  

63.21.2 20 

73 Послуги з організації подорожувань  63.30.0  20 

74 
Організація перевезення вантажів (експедиція 
вантажів) 

63.40.0 20 

75 Кур"єрська діяльність 64.12.0 15 

76 
Допоміжна діяльність у сфері страхування та 
пенсійного забезпечення 

67.20.0 20 

77 

Здавання в оренду власного нерухомого майна 
(за виключенням діяльності з надання в оренду 
земельних ділянок, загальна площа яких 
перевищує 0,2 гектара, житлових приміщень, 
загальна площа яких перевищує 100 квадратних 
метрів, нежитлових приміщень (споруд, 
будівель) та/або їх частини, загальна площа яких 
перевищує 300 квадратних метрів 

70.20.0 20 

78 Оренда автомобілів  71.10.0 20 

79 
Оренда інших наземних транспортних засобів та 
устатковання  

71.21.0 20 

80 Оренда будівельних машин та устатковання  71.32.0 20 
81 Оренда інших машин та устатковання  71.34.0 20 

82 
Прокат побутових виробів та предметів 
особистого вжитку  

71.40.0  15 

83 Діяльність у сфері інформатизації 72 20 
84 Консультування з питань інформатизації  72.10.0  20 

85 
Розроблення стандартного програмного 
забезпечення  

72.21.0  20 

86 Оброблення даних  72.30.0  20 
87 Діяльність, пов'язана з банками даних  72.40.0  20 
88 Діяльність у сфері права  74.11 20 

89 
Діяльність у сфері бухгалтерського обліку (за 
виключенням діяльності у сфері аудиту) 

74.12.0 20 

90 
Дослідження кон"юнктури ринку та виявлення 
суспільної думки (маркетингові послуги) 

74.13.0 20 

91 
Консультації з питань комерційної діяльності та 
управління  

74.14.0 20 

92 Діяльність у сфері інжинірингу (проектування)  74.20.1 20 
93 Рекламна діяльність  74.40.0  20 
94 Діяльність у сфері фотографії 74.81.0 15 



95 
Надання секретарських послуг та послуг з 
перекладу  

74.85.0 20 

96 Надання інших комерційних послуг  74.87.0 20 

97 

Освіта дорослих та інші види освіти (освітня та 
репетиторська діяльність з підготовки до 
здобуття освіти різних рівнів, проведення 
тренінгів, консультацій з гуманітарних питань)  

80.42.0 15 

98 Медична практика 85.12.0 15 
99 Стоматологічна практика 85.13.0 15 

100 

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я 
людини (діяльність у сфері охорони здоров'я 
населення, яка здійснюється санітарно-
профілактичними закладами (санітарно-
епідеміологічними станціями, дезінфекційними 
станціями, підприємствами профілактичної 
дезінфекції тощо) 

85.14.0  20 

101 Ветеринарна діяльність 85.20.0 15 
102 Інша видовищно-розважальна діяльність  92.34.0 20 

103 
Прання, оброблення білизни та інших 
текстильних виробів  

93.01.1 15 

104 
Чищення та фарбування текстильних та 
хутряних виробів  

93.01.2  15 

105 Надання послуг перукарнями та салонами краси 93.02.0 15 

106 
Організація поховань та надання пов'язаних з 
ними послуг  

93.03.0  15 

107 
Діяльність по забезпеченню фізичного 
комфорту (кабінети масажу, парові бані, сауни, 
солярії) 

93.04.0 15 

108 Надання інших індивідуальних послуг  93.05.0  20 

109 
Фізичні особи, які проводять підприємницьку 
діяльність за межами України 

  20 

110 
Виробництво будівельних металевих 
конструкцій 

28.11.0 20 

Інші види діяльності 
1. Прийом склотари   15 
2. Прийом металобрухту   20 
3. Прийом макулатури   15 

    

Секретар міської ради  Л.В.Малиш  
    

 
 



                                                                
 

У К Р А Ї Н А  
КОРЮКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА  

Корюківський    район  
Чернігівська    область 

 

 Дев`ята  сесія   шостого   скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
20  січня 2012 року                                                            
Про затвердження міської  
Програми розвитку  
фізичної культури і спорту на 2012 рік    
 
   Заслухавши інформацію секретаря міської ради Малиша Л.В. та 
рекомендації постійної комісії міської ради з гуманітарних питань, 
соціального захисту населення, сім`ї та молоді, керуючись ст.26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”,   
 

міська рада в и р і ш и л а: 
 

1. Затвердити міську Програму розвитку фізичної культури і спорту на  
2012 рік та видатки фінансування заходів Програми. 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                         І.В. Матюха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     



                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                    рішенням дев’ятої сесії    
                                                                                    міської ради      
                                                                                    шостого скликання 
                                                                                    від 20 січня 2012 року  
 

 
 
 
 

 
 
 

Міська програма  
 

розвитку фізичної культури і спорту на 2012 рік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Корюківка 
2012 рік  

                     
 
 
 



Міська Програма 
розвитку фізичної культури і спорту 

на 2012 рік 
 
1. Актуальність. 

Фізична культура та спорт є важливою складовою процесу 
повноцінного розвитку людини та її виховання, дієвим засобом профілактики 
захворювань, підготовки до продуктивної праці, захисту Батьківщини, 
забезпечення творчого довголіття, організації змістовного дозвілля, 
запобігання антигромадським проявам. Програма розвитку фізичної культури 
та спорту в м. Корюківка спрямована на створення сприятливих умов для 
розвитку масових видів спорту, організації змістовного дозвілля за місцем 
проживання та в місцях масового відпочинку населення, визначає необхідні 
зміни у підходах суспільства до зміцнення здоров’я людини як найвищої 
гуманістичної цінності та пріоритетного напряму діяльності міськвиконкому 
на 2012 рік.  

2. Мета та завдання. 

Метою Програми є реалізація першочергових і перспективних заходів, 
спрямованих на створення належних умов для розвитку масових видів 
спорту, організації змістовного дозвілля за місцем проживання та в місцях 
масового відпочинку які стануть основою поліпшення здорового способу 
життя та рухової активності жителів міста. 

Основним завданням Програми є:  

- впровадження дієвої системи фізкультурної просвіти населення, яка б 
сприяла формуванню традицій і культури здорового способу життя, 
престижу здоров’я, залученню громадян до активних занять фізичною 
культурою і спортом; 

- впровадження ефективних форм і засобів фізкультурно-спортивної 
діяльності та видів спорту з урахуванням місцевих і регіональних 
особливостей, економічних факторів на розв’язання пріоритетної проблеми 
зміцнення здоров’я населення міста; 

- реформування організаційних основ фізкультурно-спортивного руху, 
стимулювання створення широкої мережі фізкультурно-спортивних клубів, 
які б забезпечили належне проведення фізкультурно-оздоровчої роботи; 

- збереження наявної, з подальшим удосконаленням, матеріально-технічної 
бази, поліпшення умов її функціонування, визначення перспективних 
напрямів розвитку; 



Основні напрями реалізації. 

1. Фізичне виховання та фізкультурно-оздоровча робота у навчально-
виховній сфері. 

2. Фізкультурно-оздоровча робота у виробничій та соціально-побутовій 
сферах. 

3. Спортивна діяльність. 

4. Спортивна діяльність населення із специфічними професійними та 
фізичними характеристиками. 

5. Система забезпечення розвитку галузі. 

4. Заходи спрямовані на реалізацію Програми  

№ Назва заходу Відповідальні Терміни 
Фізичне виховання та фізкультурно-оздоровча робота у навчально-виховній 
сфері 
1. Перевіряти стан організації занять з фізичної 

культури у дошкільних закладах, незалежно 
від відомчого підпорядкування. 

ДНЗ. Протягом 
року 

2. Забезпечити ефективну роботу з проведення  
та участі міських команд різноманітних 
багатоступеневих спортивно-масових заходів 
та змагань 

Міськвиконком, З Протягом 
року 

3. Забезпечити залучення до занять фізичною 
культурою та спортом на пільгових умовах 
дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей із 
малозабезпечених та багатодітних сімей. 

 Міські ДНЗ  Протягом 
року 

4.  Спільно з райвідділом освіти розробити та 
запровадити систему організації шкільної та 
позашкільної фізкультурно-оздоровчої і 
спортивної роботи, орієнтованої на 
створення спортивних клубів, 
спеціалізованих спортивних класів в ДНЗ. 

Міськвиконком, 
ДНЗ. 

Протягом 
року. 

Фізкультурно-оздоровча робота у виробничій та соціально-побутовій 
сферах. 
5. Рекомендувати керівникам підприємств та 

установ міста створювати умови для 
відпочинку, проведення реабілітаційних та 
професійно-прикладних занять у режимі 
робочого дня, профілактичних занять 
фізкультурно-спортивного спрямування, у 

Підприємства та 
організації міста. 

Протягом 
року 



тому числі організації спортивно-
оздоровчого туризму.  

6 Проводити на всіх підприємствах та в 
організаціях міста фізкультурно-оздоровчу 
роботу. 

Підприємства та 
організації міста. 

Протягом 
року. 

7. Включати питання оздоровлення  
працівників підприємств та членів їх сімей 
засобами фізичної культури та спорту до 
планів соціально-економічного розвитку та 
рекомендувати трудовим колективам 
включати такі питання до колективних 
договорів, тарифних угод. 

Підприємства та 
організації міста 

Протягом 
року. 

8. Забезпечити збереження інфраструктури 
фізкультурно-оздоровчої та спортивної 
роботи за місцем проживання, мережі 
спортивних майданчиків, налагодити 
контроль за їх використання. 

Міськвиконком, 
ЖКГ. 

Протягом 
року. 

9. Сприяти відновленню та функціонуванню у 
місті фізкультурно-спортивних товариств, 
спортивних клубів. 

Міськвиконком. Протягом 
року. 

Спортивна діяльність. 
10.  Забезпечити участь міських команд у 

проведенні комплексних спортивних заходів 
за програмою спортакіад згідно календарів 
масових заходів. 

Міськвиконком,  Протягом 
року. 

11. Забезпечувати на рівні сучасних вимог 
підготовку збірних міста та спортсменів з 
видів спорту та їх виступи на чемпіонатах і 
змаганнях різного рівня.  

Міськвиконком,  Протягом 
року. 

12. Сприяти формуванню системи спортивних 
клубів різних форм власності. 

Міськвиконком,  Протягом 
року. 

Спортивна діяльність населення із специфічними професійними та 
фізичними характеристиками. 
13. Сприяти залученню молоді, схильної до 

правопорушень, до занять фізичною 
культурою і спортом, до участі в спортивно-
масових змаганнях у тому числі у змаганнях 
з футболу. 

Міськвиконком Протягом 
року 

5. Система забезпечення розвитку галузі. 
14. Визначити міські потреби у кваліфікованих 

кадрах фізкультурно-спортивної галузі.  
Міськвиконком. Протягом 

року. 
15. Забезпечувати працівників фізичної 

культури та спорту сучасною методичною 
Міські ДНЗ Протягом 

року. 



літературою, посібниками тощо. 
16. Сприяти забезпеченню через засоби масової 

інформації поширення досвіду фізкультурно-
спортивної роботи. 

Міськвиконком Протягом 
року. 

 
Фінансування заходів Програми 

 
№\п Назва заходу Відповідальний 

термін 
Сума ( грн. ) 

1. Участь міських команд у районних, 
обласних, загальноукраїнських 
спортивно – масових заходах 

Л.В.Малиш 
протягом року 

1000 грн. 

Забезпечення участі міської футбольної команди у першості району  
1. Придбання спортивного інвентаря та 

форми  
Л.В.Малиш 

протягом року 
1000 грн.  

2. Видатки на транспорт  1000 грн. 
3. Харчування учасників  5700 грн. 
4. Внесок за участь в першості району  300 грн. 

 
Всього: 9000 грн. 

 
 
 
 

Секретар міської ради                                                    Л.В. Малиш 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                    
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

Дев’ята  сесія шостого  скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

20 січня 2012 року  
Про затвердження міської Програми                                                               
« Культурно – мистецький розвиток міста  
та молодь Корюківщини» на 2012 рік  
 
   Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань охорони 
здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, сім’ї та молоді, керуючись  
ст. 26,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 

 
1. Затвердити міську Програму « Культурно – мистецький розвиток міста  
та молодь Корюківщини» на 2012 рік  ( додається ). 
  
2 Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, сім’ї та молоді. 
 
 
Міський голова                                                    І.В. Матюха 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням дев’ятої сесії міської ради 
шостого скликання  
від  20 січня 2012 року  

 
 
 
 
 
 
 
 

МІСЬКА  ПРОГРАМА 
 

«КУЛЬТУРНО- МИСТЕЦЬКИЙ РОЗВИТОК МІСТА ТА МОЛОДЬ   
КОРЮКІВЩИНИ» 

на  2012  рік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

м.Корюківка 
2012 рік 

 
 



1. ПАСПОРТ 
Міської Програми 

«Культурно – мистецький розвиток міста та молодь Корюківщини» 
на 2012 рік 

1. Ініціатор розроблення програми Корюківська міська рада 
2.  Дата, номер і назва документа 

органу виконавчої влади про 
розроблення програми 

Постанова Кабінету Міністрів 
України «  Про затвердження 
Державної цільової соціальної 
програми "Молодь України" на 
2009-2015 роки» від 28 січня 2009 
р. № 41 

3. Розробник програми Виконком Корюківської міської 
ради 

4.  Співрозробники програми Виконком міської ради, відділи   
освіти, культури  та  туризму 
райдержадміністрації; 
районний відділ УМВС України в 
Чернігівській області, 
Корюківський районний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді, Корюківська центральна 
районна лікарня 

5.  Відповідальний виконавець Виконком міської ради  
6.  Учасники програми Відділи райдержадміністрації: 

освіти, культури та туризму; 
районний відділ УМВС України в 
Чернігівській області, 
 Корюківський районний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді, Корюківська центральна 
районна лікарня, районна газета 
«Маяк»,  радіоорганізація 
«Корюківське   районне 
радіомовлення, Корюківська 
районна громадська молодіжна 
організація «Альянс-3000», 
КММГО «Альтернатива», міський 
голова                                                    
                                                              

7. Термін реалізації Програми 2012 рік 
8. Загальний орієнтовний обсяг 

фінансованих ресурсів, необхідних 
для реалізації програми, усього: 

 
 
 91 тис. грн. 

 
 
 
 
 



                                        
2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА 

ПРОГРАМА 
  

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
    Набуття Україною Незалежності, становлення громадянського суспільства, 
створили передумови для розвитку вільної, духовно розвиненої особистості, 
здатної засвоїти найкращі надбання світової і національної спадщини, 
загальнолюдські цінності. 
    Надзвичайно важливим є питання щодо формування духовних потреб 
громадян, залучення їх до культурного та мистецького життя. 

     Молодь відіграє важливу роль у соціальних процесах розбудови 
демократичної держави. Проте, незважаючи на певні позитивні зміни, які 
відбуваються в молодіжному середовищі, все ще існують проблеми, зокрема 
погіршуються показники здоров'я молодих громадян, не подолана 
демографічна криза, спостерігається тенденція щодо поширення в молодіжному 
середовищі наркоманії та епідемії ВІЛ/СНІДу. 
 

2.МЕТА   ПРОГРАМИ: 
Метою Програми є створення системи всебічної підтримки розвитку 

духовних потреб громадян, залучення їх до культурного та мистецького життя, 
громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і 
самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та 
економічних передумов, надання соціальних гарантій. 

 
3. ЗАВДАННЯ  І ЗАХОДИ   

Основними завданнями Програми є: 
можливість проведення та фінансування культурних заходів місті згідно 

затвердженого виконкомом календарного плану; 
залучення громадян до активного культурного відпочинку; 
відродження місцевих та національних культурних традицій; 
створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого 

розвитку особистості; 
утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування 

загальнолюдських цінностей; 
пропаганда та формування здорового способу життя; 
створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді; 
надання підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям; 
інтеграція українських молодіжних організацій до відповідних 

європейських і світових організацій. 
 

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ 
Виконання Програми дасть змогу: 
удосконалити нормативно-правову базу з питань формування і реалізації 

державної культурної політики, зокрема щодо врегулювання питань 
міжнародного культурного  співробітництва зокрема поліпшення дружніх 
стосунків з містом побратимом; 



підвищити рівень громадської активності та патріотичної свідомості молоді, 
створити морально-етичні засади для її всебічного розвитку; 

залучити молодь до розроблення пропозицій щодо вдосконалення 
механізму реалізації державної молодіжної політики; 

підвищити рівень правової культури молодих громадян, зокрема в питаннях 
поваги до прав і свобод людини, відповідальності за власне життя; 

створити сприятливі умови для формування свідомого ставлення молоді до 
збереження здоров'я, боротьби із шкідливими звичками; 

забезпечити надання підтримки молодим громадянам у працевлаштуванні 
та реалізації підприємницьких ініціатив; 

створити умови, за яких молодь виявлятиме бажання працевлаштовуватися 
самостійно; 

зменшити кількість молодих громадян серед трудових мігрантів; 
більш ефективно використовувати мережу спортивних закладів та закладів 

культури; 
збільшити чисельність молоді, що бере участь у діяльності дитячих і 

молодіжних громадських організацій. 
Показники ефективності Програми визначаються за результатами 

моніторингу її виконання. 
 

5.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок загального 
обсягу асигнувань міського бюджету та інших джерел фінансування, не 
заборонених законодавством. 
         Обсяг фінансування Програми з міського бюджету визначається, виходячи  
з конкретних завдань Програми та реальних можливостей бюджету. 

Фінансування Програми здійснюється згідно календарного плану заходів 
затвердженого виконкомом міської ради та на підставі рішень виконкому про 
виділення коштів на проведення конкретного заходу згідно плану. 

План проведення заходів розробляється та затверджується виконкомом 
міської ради в межах коштів визначених програмою та коштів передбачених в 
міському бюджеті на ці цілі. 

Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми з міського  бюджету 91 тис. грн.. 

 
6. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 
 Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів 
виконавцями, зазначеними в цій Програмі. 

Виконавці Програми готують і подають до фінансово – господарського 
відділу міської ради звіти згідно чинного законодавства.  
 
 
 
Секретар міської ради                                                          Л.В.Малиш 
 
 



                                                                   
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

Дев’ята  сесія шостого  скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

20 січня 2012 року  
Про затвердження міської Програми                                         
«Нагородження відзнаками Корюківської міської ради» на 2012 рік 
 
   Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань законності, 
взаємодії з правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, 
депутатської етики та регламенту, керуючись ст. 26,60 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 

 
1. Затвердити міську Програму «Нагородження відзнаками Корюківської 
міської ради» на 2012 рік ( додається ).  
 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради 
з питань законності, взаємодії з правоохоронними органами, органами 
місцевого самоврядування, депутатської етики та регламенту.  
 
 
 
Міський голова                                                    І.В. Матюха 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням дев’ятої сесії міської ради 
шостого скликання  
від 20 січня 2012 року  

 
 

 
 

 
 

Міська програма 
«Нагородження відзнаками Корюківської міської ради»  

на 2012 рік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м.Корюківка 
2012 рік 

 
 
 

  



ПАСПОРТ 
Міської програми «Нагородження відзнаками Корюківської міської ради» 
на 2012 рік 
 
1. Ініціатор розроблення  програми Корюківська міська рада.  
2. Розробник програми: виконавчий комітет Корюківської міської ради. 
3. Співрозробник програми: виконавчий комітет Корюківської міської ради. 
4.       Відповідальні виконавці: виконавчий комітет Корюківської міської ради. 
5.  Учасники програми: Корюківська міська рада, виконавчий комітет.               
6.  Програма  розроблена для її реалізації в 2012 році. 
8.  Програма реалізується за рахунок коштів міського бюджету  
9.  Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми 
№ 
п/п 

Рік дії 
програми 

Установа-виконавець 
програми 

Сума 
необхідних 
коштів з 
міського 
бюджету 

Кошти 
інших 
джерел 

Всього 

1 2012 Корюківська міська рада 5000  5000 

Міська програма «Нагородження відзнаками Корюківської міської 
ради» на 2012 рік (далі – Програма) розроблена на виконання рішення 
Корюківської міської ради від 31 січня 2007 року « Про внесення змін та 
доповнень до рішення міської ради від 21.01.2009 року « Про Почесну грамоту 
Корюківської міської ради». 
 
Мета Програми: 

- забезпечення заохочення кращих трудових колективів, працівників 
виробничої та бюджетної сфери господарського комплексу міста, та інших осіб 
та організацій, за високі трудові досягнення, успіхи в реалізації програм 
економічного та соціального розвитку, активну громадську діяльність, 
особистий внесок у розвиток культури, освіти, охорони здоров’я, благодійну 
діяльність, забезпечення  розвитку громадянського суспільства; 

- привітання з державними, професійними святами та ювілеями 
трудових колективів міста та їх працівників, інших жителів міста. 
 
Для  досягнення мети передбачається  здійснити наступні заходи: 
1. Сформувати перелік державних свят, пам’ятних дат, ювілеїв на 
календарний рік, визначити орієнтовну кількість пропозицій щодо  
нагородження відзнаками міської ради відповідно до сформованого переліку, 
орієнтовну кількість привітань з нагоди державних та професійних свят.  
           Відповідальні: керуюча справами / секретар/ виконавчого комітету 
міської ради 
 Термін: до 01.02.2012 р. 
 
2. Підготовка та подання до виконкому міської  ради пропозицій щодо 
відзначення кращих працівників, поздоровлення ювілярів. 
 Відповідальні: керівники підприємств, установ, організацій, управлінь,    
відділів, служб міста 



Термін: не пізніше ніж за 15 днів до передбачуваного дня проведення    
              нагородження 

 
3. Розгляд пропозицій на засіданнях виконавчого комітету міської ради , 
прийняття рішень про нагородження  відзнаками, або поздоровлення, видача 
відповідних розпорядчих документів. 
 Відповідальні: керуюча справами / секретар/ виконавчого комітету 
міської ради 

Термін: в п’ятиденний термін з дня надходження подання про   
              нагородження 
 

4. Придбання та виготовлення  почесних відзнак, листівок з нагоди 
державних і професійних свят, ювілеїв 
 Відповідальні: керуюча справами / секретар/ виконавчого комітету 
міської ради  

Термін: невідкладно, після прийняття рішення про нагородження або    
              привітання 

5. Проведення нагородження відзнаками міської ради кращих трудових 
колективів та їх працівників, привітання 90-річних жителів району, надсилання 
вітальних листівок. 
 Відповідальні: керуюча справами / секретар/ виконавчого комітету 
міської ради  
 Термін: у погоджені терміни проведення урочистих заходів 
 
6. Висвітлення інформації про нагородження в засобах масової інформації. 
 Відповідальні: керуюча справами / секретар/ виконавчого комітету 
міської ради 
 
Строки виконання Програми, засоби, обсяги та джерела фінансування: 

Витрати, пов'язані  з  виконанням  Програми,  фінансуються за рахунок 
коштів міського бюджету. Всього на реалізацію Програми передбачається 
витратити 5000 грн. 

Напрями використання бюджетних коштів: 
- придбання бланків відзнак Корюківської міської ради  
- придбання вітальних листівок з нагоди державних, професійних 

свят та ювілеїв 
- надання матеріальної допомоги нагородженим відзнаками 

Корюківської міської ради, 90-річним ювілярам 
- придбання квітів нагородженим відзнаками Корюківської міської 

ради  та з нагоди державних,  професійних свят і ювілеїв 
 
Контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітет 

Корюківської міської  ради та керуючу справами (секретаря виконкому) 
Пономаренко З.Ю. 

 
 
Секретар міської ради                                                          Л.В.Малиш 



 

                                                                   
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

Дев’ята  сесія шостого  скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
20 січня 2012 року  
 
Про затвердження міської  
Програми створення чи корегування  
містобудівної документації та регулювання  
земельних відносин на 2012 рік  
 
  Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань 
регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва, керуючись  
ст.26, «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

міська рада в и р і ш и л а: 
 

1. Затвердити міську Програму створення чи корегування містобудівної 
документації та регулювання земельних відносин на 2012 рік ( додається ). 
 
 
 
Міський голова                                                                І.В.Матюха 
 

                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                                      рішенням дев’ятої сесії    
                                                                                    міської ради      
                                                                                    шостого скликання 
                                                                                    від 20 січня 2012 року  
 

 
 
 
 

 
 
 

Міська Програма  
створення чи корегування містобудівної документації та 

регулювання земельних відносин  на 2012 рік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Корюківка 
2012 рік  

 
 

 



Паспорт  
міської Програми створення чи корегування містобудівної 

документації та регулювання земельних відносин на 2012 рік 
 
 
1. Ініціатор розроблення Програми Корюківська міська рада  
2. Розробники Програми  Виконавчий апарат міської ради  
3. Співрозробники Програми Виконком Корюківської міської 

ради, відділ Держкомзему в 
Корюківському районі 

4. Відповідальний виконавець  Виконком Корюківської міської 
ради 

5. Учасники Програми  Відділ Держкомзему в 
Корюківському районі, 

райдержадміністрація, районна 
рада, фізичні та юридичні особи, 

виконком міської ради. 
6. Термін реалізації Програми 2012 рік  
7 Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, необхідних 
для реалізації Програми, усього: 

45 000 грн.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА 
ПРОГРАМА  

 
1.Загальні положення 

Пунктом 12 Перехідних положень до земельного кодексу України 
визначено, що до розмежування земель державної та комунальної власності 
повноваження щодо розпорядження землями в межах населених пунктів 
здійснюють відповідні сільські, селищні, міські ради  а за межами населених 
пунктів – органи виконавчої влади. На теперішній час відсутній 
картографічний матеріал меж земельних ділянок, що ускладнює роботу 
землевпорядних організацій щодо регулювання земельних відносин в м. 
Корюківка. 

 
 

 
2.МЕТА  ПРОГРАМИ: 

 
Метою Програми є створення схеми земельно - господарського устрою 

населеного пункту ( розмежування земель державної та комунальної 
власності) по Корюківській міській раді, створення нової чи корегування 
діючої містобудівної документації. 

 
 

3. ЗАВДАННЯ  І ЗАХОДИ   
 
Основними завданнями Програми є: 

- можливість проведення та фінансування заходів по виготовленню схеми 
земельно – господарського устрою населеного пункту ( розмежувавання 
земель державної та комунальної власності ) по м. Корюківка; 
- створення сприятливих умов проектній організації у виготовленні схеми 
земельно – господарського устрою; 
- виготовлення Генерального плану м. Корюківки чи корегування діючого.  

 
4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ 

 
Виконання Програми дасть змогу: 
 - виготовити схему земельно–господарського устрою населеного пункту 

та адміністративно-територіальної одиниці; 
 - удосконалити нормативно–правову базу з питань регулювання 

земельних відносин на території міста; 
 - визначити межи земельних ділянок та межі міста Корюківка. 
 - створити сприятливі умови щодо оперативного вирішення питань 

землеустрою в м. Корюківка; 
 - забезпечити правові засади містобудівної діяльності. 

 



5.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів 
вільного залишку міського бюджету. Обсяг фінансування Програми з 
міського бюджету визначається, виходячи з конкретних завдань Програми та 
вартості виконуваних робіт по виготовленні схеми земельно – 
господарського устрою та Генерального плану міста. План проведення 
заходів з виготовлення схеми та Генерального плану визначається 
договором, заключним між міською радою та виконавцем в межах коштів 
визначених програмою та коштів, передбачених в міському бюджеті на ці 
цілі. 

Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 
реконструкції Програми з міського бюджету складає 45 000 грн.  

 
 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів 
виконавцем, зазначений в цій Програмі. 

Виконавці Програми готують і подають до фінансово – господарського 
відділу міської ради звіти згідно чинного законодавства.  
 
 
 

Секретар міської ради                                                          Л.В.Малиш 
 



                                                                   
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

Дев’ята  сесія шостого  скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

20 січня 2012 року                                                                             
Про затвердження міської Програми розвитку  
житлово – комунального господарства та благоустрою  
населених пунктів Корюківської міської ради                                                               
на 2012 рік  
 
   Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово 
– комунального господарства, благоустрою, надзвичайних ситуацій, екології, 
енергозбереження, транспорту, зв’язку та контролю за використанням 
об’єктів комунальної власності та приватизацією, керуючись  
ст. 26,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 

 
1. Затвердити міську Програму розвитку житлово – комунального 
господарства та благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради                 
на 2012 рік  ( додається ). 
  
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань житлово – комунального господарства, благоустрою, 
надзвичайних ситуацій, екології, енергозбереження, транспорту, зв’язку та 
контролю за використанням об’єктів комунальної власності та 
приватизацією. 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                    І.В. Матюха 
 

                                  
 
                                                                                     



                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО  
                                                                                                                      рішенням дев’ятої сесії    
                                                                                    міської ради      
                                                                                    шостого скликання 
                                                                                    від 20 січня 2012 року  
 

 
 
 
 

 
 
 

Міська програма  
 

«Розвиток житлово – комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Корюківської міської 

ради» на 2012 рік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Корюківка 
2012 рік  

 



Паспорт  
міської Програми  

 
« Розвиток житлово – комунального господарства та благоустрій 

Корюківської міської ради» на 2012 рік  
 

1. Ініціатор розроблення Програми Корюківська міська рада  
2. Дата, номер і назва документа 

органу виконавчої вади про 
розроблення Програми 

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» 

3. Розробник Програми Виконком Корюківської міської 
ради  

4. Співрозробники програми: 
комунальні підприємства 
«Корюківкаводоканал», 

Корюківська ЖЕК  

Виконком Корюківської міської 
ради 

5. Відповідальний виконавець Виконком Корюківської міської 
ради 

6. Учасники Програми Міський голова, виконком 
Корюківської міської ради, міські 

комунальні підприємства 
«Корюківкаводоканал», 

Корюківська ЖЕК, Корюківська 
дільниця ВАТ 

«Облтеплокомуненерго»,РЕМ, 
Корюківське УГГ 

7 Термін реалізації Програми 2012 рік  
8 Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, необхідних 
для реалізації Програми, усього: 

5084,0 тис. грн.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Міська Програма  
 

« Розвиток житлово – комунального господарства та 
благоустрій Корюківської міської ради» на 2012 рік  

 
І Загальні положення  

 
На території Корюківської міської ради розміщено два населені пункти: місто 
Корюківка та село Трудовик. 
Місто Корюківка по площі одне з найбільших в північній зоні області. 
Протяжність тільки міських доріг більше 100км. Всі вулиці міста 
газифіковані, але водопостачанням забезпечено близько 70 відсотків вулиць. 
Житловий масив Олексіївка  має підвідний водопровід, але є необхідність 
побудови магістральних водопроводів по вулицях мікрорайону. Потребує 
подальшої модернізації вуличне освітлення міста. Із більше ніж 100 км.  
міських доріг, із твердим покриттям трохи більше 30 км., а дороги із 
асфальтним покриттям потребують постійного ремонту. 
Житловий фонд, водопровідні, каналізаційні, теплові мережі в основному 
збудовані в 70 – 80 роки минулого століття. і потребують постійного 
ремонту. Організація прибирання вулиць, забезпеченість міста контейнерами 
для сміття, заключення договорів на вивіз сміття знаходяться на початковій 
стадії розвитку і ця сфера потребує вливання значних коштів. 
Життєдіяльність міста в сфері сплати комунальних послуг здійснюють міські 
комунальні підприємства: «Корюківкаводоканал», Корюківська ЖЕК, 
Корюківська дільниця ВАТ «Облтеплокомуненерго» та інші. Власних 
обігових коштів, які перебувають в користуванні міських комунальних 
підприємств вкрай недостатньо для повного забезпечення обсягів робіт, які 
необхідно здійснювати для забезпечення стабільного функціонування 
комунальної сфери. Тому є необхідність в наданні субвенцій цим 
підприємствам із міського бюджету та залучення до виконання заходів інших 
фізичних та юридичних осіб. Використання як бюджетних, так і залучених 
коштів вимагає програмного забезпечення. Тому з цією метою  розроблена 
дана Програма. 

ІІ Мета Програми 
Головна мета Програми: забезпечення стабільного функціонування 
комплексу надання комунальних послуг жителям міста. Дія Програми 
спрямована на створення можливостей підприємствам, організаціям, 
установам здійснювати діяльність в сферах забезпечення благоустрою міста, 
водопостачання, водовідведення, теплопостачання, ремонту житлового 
фонду, будівництва та ремонту доріг, в інших сферах та надання можливості 
міській раді в проведенні розрахунків за виконані роботи. 

ІІІ Основні завдання Програми 
Завданням Програми є надання міській раді, її виконавчому комітету, 
міському голові здійснювати розрахунки за виконані роботи в сфері 



господарської діяльності по забезпеченню благоустрою міста, додаткова 
економічна та фінансова підтримка комунальних підприємств Корюківської 
міської ради та можливість використання залучених коштів на цілі 
покращення благоустрою та підтримки комунальних підприємств. 
 

ІV Заходи Програми та їх фінансове забезпечення 
4.1. Поліпшення фінансово – матеріальної бази комунальних підприємств: 
 - КП «Корюківкаводоканал» - 300 000 грн., кошти міського бюджету та 
залучені кошти; 
 - Корюківська ЖЕК – 150 000 грн. 
4.2. Благоустрій. 
Учасники програми: міські комунальні підприємства, підприємства, залучені 
для виконання робіт згідно заключних договорів. 
Заходи: 
 - освітлення міста: - 272 тис. грн. 
 - утримання пляжів – 4 тис. грн. 
 - утримання сміттєзвалищ – 30 тис. грн. 
 - вивіз сміття – 25 тис. грн. 
 - спилювання аварійних дерев в населених пунктах - 20 тис. грн.. 
 - очищення від снігу доріг та посипання – 217 тис. грн..  
 - ремонт доріг – 450 тис. грн. 
 - прибирання міста - 550тис. грн. 
 -інші, передбачені програмою заходи ( включаючи ліквідацію аварійних 
ситуацій на об’єктах комунальної сфери) – 120 тис. грн.. 
 - утримання житлового фонду – 100тис. грн. 
4.3. Будівництво. 
 - будівництво каналізаційно – насосної станції 2300 тис. грн.. ( із них 
міський бюджет та залучені кошти - 300 тис. грн., державний бюджет 2 млн. 
грн.) 
 - будівництво кладовища – 150 тис. грн. 
 - будівництво гаражів – 56 тис. грн.. 
 - будівництво водогону по мікрорайону Олексіївка – 340 тис. грн. 
( із них кошти міського  бюджету - 80 тис. грн.). 
Всього по Програмі 5084,0 тис. грн.. 

5. Очікувані результати 
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів і завдань 
виконавцями, зазначеними у цій Програмі. 
У результаті виконання програмних заходів в 2012 році буде забезпечено 
надійне функціонування всього господарського та комунального комплексів 
міста, здійснене заплановане будівництво та покращено благоустрій міста 
 
Секретар міської ради                                Л.В.Малиш 
 



                                                                    
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

Дев’ята  сесія шостого  скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

20 січня 2012 року  
Про затвердження міської Програми                                                 
соціального захисту окремих категорій населення на 2012 рік  
 
   Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань охорони 
здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, сім’ї та молоді, керуючись  
ст. 26,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 

 
1. Затвердити міську Програму соціального захисту окремих категорій 
населення на 2012 рік ( додається ).  
 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради 
з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, сім’ї та молоді. 
 
 
Міський голова                                                    І.В. Матюха 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням дев’ятої сесії міської ради 
шостого скликання  
від 20 січня 2012 року  

 

 
 
 
 
 

 
 
Міська  Програма «Соціальний захист окремих категорій 

населення» на 2012 рік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

м. Корюківка 
2012 рік 

 
 
 



ПАСПОРТ 
(загальна характеристика регіональної програми) 

 
міської  Програми «Соціального  захисту окремих категорій населення» 

на 2012 рік 
 
 
1. Ініціатор розроблення програми           -     Корюківська міська рада  

 
2. Дата, номер і назва розпорядчого  -    Закон України «Про соціальні              
документа органу виконавчої влади               послуги», постанова  Кабінету     
про розроблення програми                              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  -    2012 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,      - 15 тис. грн. 
у тому числі: 
 
9.1. коштів місцевого бюджету   -  15 тис. грн. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Мета та основні завдання Програми. 
 

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

 
З кожним роком як в цілому по Україні так і безпосередньо в 

м.Корюківка та с. Трудовик збільшується кількість людей, які потребують 
сторонньої допомоги. Ця необхідність пов’язана зі старінням населення, 
хворобами, які спричиняють інвалідність, втрату людиною працездатності та 
можливості до самообслуговування. 

 
  Крім того, погіршується стан здоров’я та відповідно здатність до 

самообслуговування людей похилого віку, особливо тих, які проживають 
далеко від родичів і не перебувають на обліку в територіальному центрі 
соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, 
багатодітних сімей 
 

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

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

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

проблем. 
 

2. Основні напрямки реалізації. 
 

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

Розміри виплат та надання матеріальної допомоги здійснюється 
відповідно до Положення про порядок надання громадянам адресної 
матеріальної допомоги, затвердженого рішенням двадцять четвертої сесії 
Корюківської міської ради п’ятого скликання « Про затвердження Положення 
про порядок та умови надання громадянам адресної матеріальної допомоги» від 
20 серпня 2009 р. 

3. Фінансове забезпечення. 
 

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



 
4. Контроль. 

 
Головний розпорядник коштів щомісячно аналізує стан виконання 

Програми та при необхідності ініціює внесення змін до неї з метою більш 
ефективного використання бюджетних коштів. 

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

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

 
5. Очікувані результати. 

 
Виконання Програми  дасть змогу посилити соціальний захист людей, які 

потребують сторонньої допомоги, сприятиме покращенню умов їх проживання, 
врахуванню індивідуальних життєвих потреб людей, що потрапили у складні 
життєві обставини і потребують таких соціальних послуг та забезпеченню 
безпеки та якості їх життя. 

 
 
Секретар міської ради                                                          Л.В.Малиш 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                               
  

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

Дев’ята  сесія шостого  скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

20 січня 2012 року  
Про затвердження міської Програми                                               
«Фінансова підтримка громадських  
організацій інвалідів, ветеранів, 
учасників війни та інших категорій населення» на 2012 рік 
 
   Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань 
охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, сім’ї та молоді щодо 
затвердження Програми, керуючись ст. 26,60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 

 
1. Затвердити міську Програму «Фінансова підтримка громадських  
організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій 
населення на 2012 рік» ( додаток 1).  
 
2. Затвердити ресурсне забезпечення виконання Програми ( додаток 2). 
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, сім’ї та 
молоді. 
 
 
 
Міський голова                                                    І.В. Матюха 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    



                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                   рішенням дев’ятої сесії міської ради 
                                                                   шостого скликання  
                                                                   від  20 січня 2012 року  
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МІСЬКА ПРОГРАМА 
 

«ФІНАНСОВА  ПІДТРИМКА ГРОМАДСЬКИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ, 

ІНВАЛІДІВ, ВЕТЕРАНІВ, УЧАСНИКІВ ВІЙНИ ТА  ІНШИХ 
КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ» 

на 2012 РІК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м.Корюківка 
2012 рік 

                                                                     
 
                                                                 



                                                                Додаток 1 
                                                                до рішення дев’ятої сесії міської ради 
                                                                шостого скликання  
                                                                від  20 січня 2012 року 
  

1. Паспорт 
 

Міської  Програми 
«Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів, 
ветеранів, учасників війни та інших категорій населення» 

на 2012 рік 
 

1. Ініціатор розроблення 
програми 

Корюківська міська рада 

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

 Статут організації ветеранів України 
зареєстрований зі змінами Міністерством 
юстиції України , наказ від 22.05,2008 року 
№852/5, Указів Президента України  «Про 
основні засади соціального захисту ветеранів 
праці та інших громадян похилого віку в 
Україні» від16.12.1993 р.,№3721-ХІІ,  « Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту»  від 22,11,1995 р.,   
« Про соціальний захист дітей війни» від 
18,11,2004р. №2195-ІУ, Бюджетний Кодекс 
України зі змінами  

3. Розробник програми  Корюківська міська рада 
4. Співрозробники програми Корюківська міська  ветеранська організація  

Корюківська районна організація «Спілка 
Чорнобиль»;  
Корюківське районне відділення Української 
спілки в’язнів – жертв нацизму.    

5. Відповідальний виконавець  Виконком Корюківської міської ради 
6. Учасники програми Корюківська міська рада 

Рада Корюківської міської організації 
ветеранів; 
Корюківська районна  спілка ветеранів 
Афганістану;  
Корюківська районна організація «Спілка 
Чорнобиль»;  
 Корюківське районне відділення 
Української спілки в’язнів-жертв нацизму.    

7. Термін реалізації програми 2012 рік 
8. Загальний  орієнтований обсяг 

фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
програми, всього 

36 тис. грн. 



2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ  НА РОЗВ’ЯЗАННЯ  ЯКИХ 
СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 

        Програма спрямована на фінансову  підтримку громадських 
організацій , які об’єднують ветеранів війни і праці, учасників , дітей 
війни. інвалідів, людей похилого віку, пенсіонерів, воїнів-
інтернаціоналістів , ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, в’язнів-
жертв нацизму : 
- рада Корюківської міської організації ветеранів; 
- Корюківська районна  спілка ветеранів Афганістану;  
- Корюківська районна організація «Спілка Чорнобиль»;  
- Корюківське районне відділення Української спілки в’язнів-жертв           
нацизму.    
         Актуальність цієї  Програми обумовлена зростанням ролі 
громадських організацій в державі і роботі , вдосконаленням системи 
забезпечення та механізму їх діяльності, підвищенні їх ролі та авторитету 
щодо участі у громадському житті району.     

       Програма розрахована на шляхи  розв’язання проблем в напрямку 
всебічного захисту законних прав, соціальних, економічних, вікових 
інтересів ветеранів війни та праці, учасників та дітей війни, ветеранів 
військової служби, інших силових структур, пенсіонерів, громадян 
похилого віку, воїнів-інтернаціоналістів, ліквідаторів аварії на 
Чорнобильській АЕС , в’язнів-жертв нацизму,  на матеріальну підтримку  
населення , що опинилося  в скрутних ситуаціях.  
     

3. МЕТА  І  ЗАВДАННЯ  ПРОГРАМИ 
            Мета програми спрямована на розв’язання шляхом вирішення  
найважливіших проблем розвитку та діяльності громадських організацій , 
на захист прав і свобод, задоволення політичних, економічних, соціальних, 
культурних та інших інтересів їх членів. 
            Досягнення зазначеної мети здійснюється  шляхом реалізації 
заходів до міської Програми « Фінансова підтримка громадських 
організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій 
населення» на  2012 рік  
(додаток  2) 

4. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 
              Основні завдання даної програми:    
 - розв’язання проблем підвищення рівня та якості життя, посилення уваги   
до потреб старшого покоління та підтримку ініціатив і діяльності 
громадських організацій ветеранів війни та праці, учасників та дітей війни, 
ветеранів військової служби, інших силових структур, пенсіонерів, 
громадян похилого віку, воїнів-інтернаціоналістів, ліквідаторів аварії на 
Чорнобильській АЕС, в’язнів-жертв нацизму ;  
 - сприяння роботі у розв’язанні проблем побутового характеру 
вищевказаної категорії людей , забезпечення реалізації їх конституційних 
прав; 
- створення банку даних пільгової категорії населення; 



- матеріальна підтримка соціально-незахищених верст населення з метою        
вирішення їх життєвих проблем;  
- фінансова підтримка громадських організацій ветеранів; 
- підвищення рівня соціального захисту ветеранів. 
           Основними принципами програми мають стати заходи щодо 
здійснення на місцевому рівні соціальної підтримки ветеранів шляхом 
надання передбачених законодавчою базою  видів допомоги, поглиблення 
адресної та забезпечення матеріальної підтримки ветеранів та іншої 
категорії населення, що опинилося у скрутній ситуації. 
 

5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
      Виконання Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених 
в міському бюджеті  на 2012 рік та інших джерел, не заборонених 
законодавством. 
     Витрачання коштів громадськими організаціями здійснюється : 
- на підтримку(утримання) голови ради районної організації ветеранів; 
- на витрати пов’язані з відрядженням, оплатою за комунальні послуги, 
спожиту електроенергію, послуги зв’язку ради районної організації 
ветеранів; 
- підготовки та проведення заходів з відзначення державних свят та 
визначних дат, а також участі в організації і здійсненні заходів 
запланованих державною адміністрацією та районною радою; 
 - здійснення доброчинних заходів (відвідування інвалідів та одиноких 
престарілих громадян в лікарнях, немічних ветеранів вдома, в 
геріатричному відділенні, будинку інвалідів , тощо ); 
- підписку періодичних видань , підготовку і видання буклетів тощо; 
- надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним, хворим членам 
громадських організацій та жителям району, що опинилися в скрутній 
життєвій ситуації;  
- матеріальне заохочення кращих активістів громадських організацій; 
- придбання побутового обладнання , канцтоварів. 

 
6.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ  ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

- забезпечення фінансової підтримки статутної діяльності громадських  
організацій;                     
 - підвищення рівня та якості життя членів зазначених у Програмі 
громадських організацій; 
- тісна взаємодія у вирішенні  важливих проблемних питань 
життєдіяльності з іншими громадськими організаціями та об’єднаннями; 
- відпрацювання  чіткого механізму надання допомоги тим, хто її дійсно  
потребує. 
                 У результаті виконання Програми передбачається 
забезпечити  

- поліпшення життєдіяльності громадських організацій;  
- посилення  турботи про членів громадських організацій; 



- задоволення їх  життєвих потреб і повсякденних запитів, з метою 
соціальної   підтримки та надання допомоги цим та іншим соціально-
незахищеним   верствам населення. 
 

7. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
     Громадські організації, які отримують фінансову підтримку, 
погоджують використання бюджетних коштів з фінансово господарським 
відділом міської ради  та звітують перед контролюючими органами щодо 
цільового використання бюджетних коштів.  
          
 
Секретар міської ради                                          Л.В. Малиш  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                Додаток 2 
                                                                до рішення дев’ятої сесії міської ради 
                                                                шостого скликання  
                                                                від  20 січня 2012 року  
 
 

Ресурсне забезпечення 
міської  Програми «Фінансова підтримка громадських організацій 

інвалідів, 
ветеранів, учасників війни та інших категорій населення» 

на 2012 рік 
 

Прогнозний обсяг видатків на виконання Програми розрахований 
виходячи з річної потреби в коштах на проведення заходів, а саме: 
 

- співфінансування ремонту пам’ятників по м. Корюківка – 20 тис. грн. 
/ міський бюджет, залучені  кошти/; 

 
- проведення святкових заходів до щорічних свят та пам’ятних дат –                 

8 тис. грн. / міський бюджет, залучені  кошти/; 
 

- надання матеріальної допомоги ветеранам, ветеранській організації та 
спілкам чорнобильців, в’язнів – жертв  фашизму – 4 тис. грн. / 
міський бюджет, залучені  кошти/; 

 
- інші цілі та заходи – 4 тис. грн.. / міський бюджет/ 

 
Всього витрат на виконання програми – 36 тис. грн. 
 
 
Секретар міської ради                                          Л.В. Малиш  
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