УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(восьма сесія сьомого скликання)
09 серпня 2017 року
м.Корюківка
Про звіт про виконання міського
бюджету за І півріччя 2017 року
Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
від 03 серпня 2017 року №275 «Про звіт про виконання міського бюджету за
І півріччя 2017 року», рекомендації постійної комісії міської ради з питань
власності, бюджету, соціально – економічного та культурного розвитку
міста, керуючись п.4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, п. 23 ст. 26 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”
міська рада в и р і ш и л а:
1.Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2017
року згідно додатку:
- по доходах у сумі 57050,0 тис. гривень, в тому числі по доходах загального
фонду міського бюджету у сумі 55014,8 тис. гривень та спеціального фонду
міського бюджету у сумі 2035,2 тис. гривень;
- по видатках у сумі 48724,1 тис. гривень, у тому числі по видатках
загального фонду міського бюджету у сумі 46567,1 тис. гривень та
спеціального фонду міського бюджету у сумі 2157,0 тис. гривень;
- по кредитуванню загального фонду в сумі 25,0 тис. гривень.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань власності, бюджету, соціально – економічного
та культурного розвитку міста.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

Додаток
до рішення восьмої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання
від 09 серпня 2017 року
"Про звіт про виконання
міського бюджету за І півріччя
2017року"

Виконання міського бюджету за І півріччя 2017 року

тис. грн

Код

Назва

План на рік

План на звітний
період

% до
призначень
звітного періоду

Виконано

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

55380.8

28039.9

31811.2

113.4

35864.9

18638.4

19960.5

107.1

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб

35854.9

18628.4

19960.5

10

10

0

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

700.0

250.0

279.8

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

700.00

250.00

279.8

5110.0

2340.0

2756.5

18000000 Місцеві податки

13705.9

6811.5

8814.4

107.2
0.0
111.9
111.9
117.8
129.4

18010000 Податок на майно

7923

3861.6

5085.3

131.7

18030000 Туристичний збір

13

3.0

8.9

В/100

5769.9

2946.9

3720.2

126.2

469.0

258.0

360.7

34.0

33.0

41.0

139.8
124.2

3.0
31.0

3.0
30.0

41

0.0
136.7

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної діяльності

402.0

219.0

297.0

135.6

22010000 Плата за надання адміністративних послуг

220.0

152.0

204.9

134.8

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим
22080000 комплексом та іншим державним майном

150.0

59.0

73.5

124.6

29.0

5.0

15.3

В/100

11020000 Податок на прибуток підприємств

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок)

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

22090000 Державне мито

3.0

3.0

3.3

24000000 Iншi неподаткові надходження

33.0

6.0

22.7

В/100

24060000 Інші надходження

33.0

6.0

22.7

В/100

0.0

0.0

40.1

40000000 Офіційні трансферти

55849.8
41026.4

28297.9
22802.8

32212.0
22802.8

41000000 Від органів державного управління

41026.4

22802.8

22802.8

113.8
100.0
100.0

6538.8
20002.2
13541.8

3269.4
12319.7
6770.2

3269.4
12319.7
6770.2

100.0
100.0
100.0

666.6
252.3

224.0
208.3

224
208.3

100.0
100.0

22130000 Орендна плата за водні обєкти

30000000 Доходи від операцій з капіталом

40.1

31000000 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна

Разом власних доходів

41020200
41033900
41034200
41034500
41035000
41035400

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та
охорони здоров`я
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соц.-економічний
розвиток
Інші субвенції
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної
підтримки особам з особливими освітніми потребами

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

50000000 Цільові фонди

Всього доходів по спеціальному фонду

ВСЬОГО ДОХОДІВ

24.7

11.2

11.2

100.0

96876.2

51100.7

55014.8

107.7

100.0

100.0

110.6

100.0

100.0

110.6

110.6
110.6

1301.0

901.0

1143.7

126.9

501.0
800.0
748.8
748.8
0.5

501
400
748.8
748.8
0.5

394.0
749.7
778.7
778.7
2.2

78.6
187.4
104.0
104.0
В/100

2150.3

1750.3

2035.2

116.3

99026.5

52851.0

57050.0

107.9

Назва

КПКВ

Бюджет на 2017
рік (із внесеними
змінами)

Бюджет на І
півріччя 2017 року
(із внесеними
змінами)

% до
призначень
на звітний
період

Виконано

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

6939,1
44624,6
175,4
40,0
135,4
4538,7

4004,3
27236,1
100,4
28,0
72,4
3162,9

2732,8
22311,5
52,2
13,5
38,7
2059,8

68,2
81,9
52,0
48,2
53,5
65,1

664,5

436,4

306,8

70,3

Житлово - комунальне господарство

6905,6

4537,8

2115,0

46,6

6060

Благоустрій міст, сіл, селищ

4109,6

3076,6

1240,3

40,3

6130

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

2796,0

1461,2

874,7

59,9

6600

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікація
та інформатика

3031,7

2351,2

1622,8

69,0

7000

Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави

307,2

201,0

119,6

59,5

7300

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та
мисливство

168,0

168,0

7400

Інші послуги, пов’язані з економічною діяльність

27,0

17,0

7,6

44,7

8000

Видатки не віднесені до основних груп

234,9

231,9

24,6

18,7

8010

Резервний фонд

8600

Інші видатки

100,0
134,9
67616,7
24431,2
256,5
13541,8

100,0
131,9
42447,0
15562,7
128,1
6770,2

24,6
31352,7
15214,4
128,1
6770,2

0,0
18,7
73,9
97,8
100,0
100,0

262,0
10370,9

262,0
8402,4

262,0
8054,1

100,0
95,9

92047,9

58009,7

46567,1

80,3

25,0
11346,6

25,0

25,0
2157,0

100,0
19,0

1028,3
10142,8
15,0

597,4
1559,6

58,1
15,4
0,0

100,0

54,5

54,5

60,5

6,6

10,9

48724,1

84,0

0170

Державне управління

1000

Освіта

3000

Соціальний захист і соціальне забезпечення

3200

Соціальний захист ветеранів війни і праці

3400

Інші видатки по соціальному захисту населення

4000

Культура і мистецтво

5000

Фізична культура і спорт

6000

Разом по загальному фонду
Міжбюджетні трансферти
8120

Реверсна дотація

8390

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

8680

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

8800

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

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ
Бюджет розвитку
6650

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

9140

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного
середовища

9180

Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

103394,5

58009,7

0,0

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(восьмої сесія сьомого скликання)
09 серпня 2017 року
м. Корюківка
Про внесення змін до рішення другої
позачергової сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 12 січня 2017 року
«Про міський бюджет на 2017 рік»
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1.Внести зміни до рішення другої позачергової сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від 12 січня 2017 року «Про міський бюджет на 2017
рік», а саме:
- пункти 1, 2, 8 викласти в новій редакції:
«1. Визначити на 2017 рік :
доходи міського бюджету у сумі 109018,7 тис. грн., в тому числі доходи
загального фонду міського бюджету 101068,9 тис. грн., доходи спеціального
фонду міського бюджету 7949,8 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;
видатки міського бюджету у сумі 114330,1 тис. грн., в тому числі
видатки загального фонду
міського бюджету 95862,8 тис. грн., видатки
спеціального фонду міського бюджету 18467,3тис. грн. згідно з додатком № 3
до цього рішення;
надання кредитів з міського бюджету у сумі 50,0 тис. грн., у тому числі
надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 50,0 тис. грн. згідно з
додатком № 4 цього рішення;
профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 10101,5 тис. грн.
згідно з додатком № 2 до цього рішення;

дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 10101,5 тис. грн.
згідно з додатком № 2 до цього рішення.»
«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
міського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за
бюджетними програмами, в тому числі по загальному фонду 95862,8 тис. грн.
та спеціальному 18467,3 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.»
«8. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію
місцевих (регіональних) програм у сумі 25217,6 тис. грн. згідно з додатком № 7
до цього рішення.»
2. Внести зміни до додатків 1-7 виклавши їх в новій редакції. Додатки 1-7
до цього рішення є його невід’ємною частиною.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста.

Міський голова

Р.Р.Ахмедов

Додаток 1

до рішення восьмої сесії міської ради сьомого скликання від 09
серпня 2017 року "Про внесення змін до рішення другої
позачергової сесії міської ради 12 січня 2017 року "Про міський
бюджет на 2017 рік"

Доходи міського бюджету на 2017 рік
Спеціальний фонд
Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний
фонд

Всього

в т.ч.бюджет
розвитку

10000000

Податкові надходження

57165820

57065820

100000

0

11000000

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

37304920

37304920

0

0

11010000

Податок та збір на доходи з фізичних осіб

37294920

37294920

11020000

Податок на прибуток підприємств

10000

10000

0

0

0

0

0

0

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ
комунальної власності

10000

10000

13000000

Рентна плата та плата за використання інших
природних ресурсів

700000

700000

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

700000

700000

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

5110000

5110000

14040000

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

5110000

5110000

13950900

13950900

0

0

8168000

8168000

0

0

30000

30000

100000

0

18000000
18010000
18010100

Місцеві податки
Податок на майно
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з
юридичних осіб (житлової нерухомості)

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з
фізичних осіб (житлової нерухомості)

8000

8000

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з
юридичних осіб (нежитлової нерухомості)

592000

592000

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

1890000

1890000

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

4855000

4855000

18010700
18010900

Земельний податок з фізичних осіб
Орендна плата з фізичних осіб

178000
565000

178000

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

50000

50000

18030000

Туристичний збір

13000

13000

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

13000

13000

18050000

Єдиний податок

5769900

5769900

565000

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

525000

525000

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

5159900

5159900

18050500

Єдиний податок з с/г товаровиробників

85000

85000

19000000

Інші податки та збори

100000

0

19010000

Екологічний податок

100000

100000

67000

67000

2000

2000

31000

31000

19010101
19010201
19010301

20000000

Надходження від викидів забр. речовин в атмосферне повітря
стац. джер. забруднення
Надходження від скидів забр. речовин безпосередньо у водні
об'єкти
Надходження від розміщення відходів у спец. відведених для
цього місцях чи на об'єктах

Неподаткові надходження

1890000

559000

1331000

531000

44000

44000

0

0

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств

3000

3000

Адміністративні штрафи

41000

41000

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

21010300
21081100

22000000

Адміністративні збори та платежі,доходи від
некомерційної господарської діяльності

482000

482000

0

0

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

300000

300000

0

0

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

300000

300000

22080000

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

150000

150000

0

0

22080400

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

150000

150000

22090000

Державне мито

29000

29000

22090100

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

24000

24000

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням паспортів

5000

5000

22130000

Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями,
місцевими радами

3000

3000

564000

33000

531000

531000

33000

33000
531000

24000000

Інші неподаткові надходження

24060300

531000

531000

25000000

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

800000

800000

25010000

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами

648000

648000

25010100

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

648000

648000

25020000

Інші джерела власних надходжень бюдж. установ

152000

152000

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними
установами

152000

152000

30000000

Доходи від операцій з капіталом

804800

40000

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

40000

40000

40000

40000

24170000

31010200

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

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

33010000

Кошти від продажу землі

764800

0

764800

764800

764800

764800

764800

764800

764800

33010100

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

40000000

Офіційні трансферти

49157613

43404113 5753500

5753500

41000000

Від органів державного управління

49157613

43404113

5753500

5753500

41020201

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

6538800

6538800

41033200

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад

7008800

2336300

4672500

4672500

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевому бюджету

20002200

20002200

41034200

Медична субвенція з державного бюджету місцевому бюджету

13541800

13541800

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій

1747600

666600

1081000

1081000

41035000

Інші субвенції

295900

295900

41035400

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

22513

22513

50000000

Цільові фонди

500

0

500

0

50110000

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

500

0

500

109018733

101068933

7949800

Секретар міської ради

764800

764800

С.О.Олійник

764800

7049300

Додаток 2

до рішення восьмої сесії міської ради сьомого
скликання від 09 серпня 2017 року "Про внесення
змін до рішення другої позачергової сесії міської ради
12 січня 2017 року "Про міський бюджет на 2017 рік"

ФІНАНСУВАННЯ

МІСЬКОГО

БЮДЖЕТУ

НА

2017 РІК
грн.

КОД

Назва

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

Спеціальний фонд
у т.ч.бюджет
Разом
розвитку
5
6
10517490
10442490
10517490
10442490

Разом

Загальний
фонд

3
5361340
5361340

4
-5156150
-5156150

5361340

4945340

416000

341000

0

-10101490

10101490

10101490

5361340

-5156150

10517490

10442490

С.О.Олійник

Додаток 3
до рішення восьмої сесії міської ради сьомого скликання від 09
серпня 2017 року "Про внесення змін до рішення другої
позачергової сесії міської ради 12 січня 2017 року "Про
міський бюджет на 2017 рік"

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

1

2

Спеціальний фонд

з них
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми
або напрямку видатків згідно з типовою
відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС
4

3

з

Всього

видатки
споживання

оплата праці

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

всього

5

6

7

8

9

10

них

з них

видатки
споживання

оплата праці

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

11

12

13

14

Всього
бюджет
розвитку

15

16

12
0100000

Корюківська міська рада (апарат)

27181550

23978000

9973360

2195280

3203550

16561790

815700

0

0

15746090

15746090

43743340

0110000

Корюківська міська рада (апарат)

27181550

23978000

9973360

2195280

3203550

16561790

815700

0

0

15746090

15746090

43743340

Х

0100

Х

0110170
Х

0170
1000

0111010

1010

Х
0113200

3000

7019950

7019950

4895700

243400

0

642000

0

0

0

642000

642000

7661950

0111
Х

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

7019950
8834450

7019950
8834450

4895700
4989370

243400
1432310

0

642000
765200

640200

0

0

642000
125000

642000
125000

7661950
9599650

0910

Дошкільна освіта

4989370

1432310

765200

640200

125000

125000

9599650

Х

3200

8834450

8834450

Соціальний захист та соціальне
забезпечення

190400

190400

190400

Соціальний захист ветеранів війни та
праці

0113202

3202

1030

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

0113400
Х

3400
4000

Х

Інші видатки на соц.захист населення
Культура і мистецтво

0114030
Х

4030
5000

0822
Х

0115050

5050

Філармонії,музичні колективи і ансамблі
та інші мистецькі заклади та заходи
Фізична культура і спорт
Підтримка фізкультурно - спортивного
руху

40000

40000

40000

40000

40000

40000

150400
33000

150400
33000

33000
84400

33000
84400

33000
84400

84400

84400

84400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150400
33000

0115051

5051

0810

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

84400

Х

6000

Х

0116060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

4109550

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

2983550

0116130

6130

0620

Х

6300

Х

0116310

6310

0490

45600

6410

0470

0116430

6430

0443

Х

6600

0116610
0116650

6610
6650

Житлово - комунальне господарство

Будівництво

7093100

84400
4109550

0

84400
0

519570

4109550

0

2983550

1021800

519570

0

0

Х

3331700

0451

Регулювання цін на послуги місцевого
автотранспорту

120000

0456

Утримання та розвиток інфраструктури
доріг

3211700

Правоохоронна діяльність та
забезпечення безпеки держави

3211700

0

0

40000

40000

3023550

0

12964490

12964490

12964490

12964490

3811890

3811890

3811890

3811890

8702600

8702600

8702600

8702600

450000

450000

450000

450000

0

0

3346700

120000

15000

3211700
119650

88290

119650

88290

168000

68000

0

168000

68000

27000

27000

0

0117310

7310

0421

Проведення заходів із землеустрою

0117500

7500

0411

Інші заходи, пов'язані з економічною
діяльністю

0117400

7400

Х

Інші послуги, пов’язані з економічною
діяльністю

972000

0117470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

972000

Х

Запобігання та ліквідація
надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха

40000

40000

40000

0

0

Х

40000

0

15000

7300

0320

119650
119650

15000

Х

7810

15000

0

0

0

0

120000

Х

0117810

0

120000

0320

Видатки на запобігання та ліквідацію
надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха

8114900

40000

7000

7800

1021800

2983550

7010

Х

1021800

5091350

Х

Сільське і лісове господарство, рибне
господарство та мисливство

0

981800

0117010

Місцева пожежна охорона

0

981800

Реалізація заходів щодо інвестиційного
розвитку території

Реалізація інвестиційних проектів
Розробка схем та проектних рішень
масового застосування
Транспорт, дорожнє господарство,
телекомунікації та інформатика

0

981800

3226700
0

0

0

0

119650
119650

0

100000

20800

100000

20800

0

0

0

20800

20800

188800

20800

20800

188800

27000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

972000

972000

972000

972000

972000

972000

0

0

40000

40000

Х

8000

Х

0118010
0118600
Х

8010
8600
9100

0119140

9140

0119180

0118120

9180

8120

Видатки, не віднесені до основних груп

239900

239900

0133
0133
Х

Резервний фонд
Інші видатки
Цільові фонди

60000
179900

60000
179900

0540

Інша діяльність у сфері охорони
навколишнього природного середовища

0180

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

0133

0118370

8370

0180

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

0118390

8390

0180

Медична субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам

0118680
0118800

8680
8800

0180
0180

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

0

9973360
0

0

2195280
0

0

3203550
0

0

0

160500

160500

100000

100000

60500
16561790
0

60500
815700
0

0

0

0

0

0

0

0

239900

0

60000
179900
160500

100000

0
0

0
0

15746090
0

15746090
0

60500
43743340
27333860
256500

27181550
27333860
256500

23978000
27333860
256500

15000

15000

15000

13541800

13541800

13541800

262000
13258560

262000
13258560

262000
13258560

1000000

Відділ освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської ради

41347373

41347373

26454649

4495405

0

1905500

139800

25000

0

1765700

1745700

43252873

1010000

Відділ освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської ради

41347373

41347373

26454649

4495405

0

1905500

139800

25000

0

1765700

1745700

43252873

Освіта

36219940

36219940

22915556

4167240

0

65600

33600

0

0

32000

32000

36285540

1611460

1611460

707400

277700

21800

21800

3661040

23800

11800

Х

1000

Х

1011010

1010

0910

Дошкільна освіта

0921

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

1011020

1011090

1020

1090

0960

31162963

31162963

20157754

в тому числі за рахунок освітньої
субвенції

20002200

20002200

16395300

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

1776817

1776817

924252

1633260

12000

12000

31186763
20002200

186390

20000

20000

20000

1796817

1011170
1011190

1170
1190

0990

Методичне забезпечення діяльності
навчальних закладів та інші заходи в
галузі освіти

321165

321165

207465

321165

0990

Централізоване ведення бухгалтерського
обліку

553385

553385

425120

553385

440190

440190

255550

440190

1011200

1200

0990

Здійснення централізованого
господарського обслуговування

1011210

1210

0990

Утримання інших закладів освіти

353960

353960

238015

42110

Х

4000

Х

Культура і мистецтво

4547314

4547314

3080014

328165

1014030

4030

0822

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

274300

274300

1014070

4070

0827

Музеї і виставки

370920

370920

252780

20230

11200

3200

8000

8000

382120

1833880

1833880

1242050

193140

89000

53000

36000

16000

1922880

85000

50000

25000

35000

35000

2153214

0

0

0

0

0

580119

353960
0

185200

106200

25000

0

79000

59000

4732514

274300

1014090

4090

0828

Палаци і будинки культури, клуби та
інші заклади клубного типу

1014100

4100

0960

Школи естетичного виховання

2068214

2068214

1585184

114795

Х

5000

Х

0

Фізична культура і спорт

580119

580119

459079

5030

Розвиток дитячо - юнацького та
резервного спорту

580119

580119

459079

580119

1015031

5031

0810

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

580119

580119

459079

580119

Х

63000

Х

Будівництво

1016310

6310

0490

1016410

6410

0470

1015030

0

1654700

Реалізація заходів щодо інвестиційного
розвитку території

Реалізація інвестиційних проектів
Всього видатків

Секретар міскої ради

0

0

0

0

364700

95862783

92659233

36428009

6690685

3203550

С.О.Олійник

1290000
18467290

955500

25000

0

1654700

1654700

1654700

364700

364700

364700

1290000
1290000
17511790 17491790

1290000
114330073

Додаток 4
до рішеннявосьмої сесії міської ради сьомого скликання
від 09 серпня 2017 року "Про внесення змін до рішення
другої позачергової сесії міської ради 12 січня 2017 року
"Про міський бюджет на 2017 рік"

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

грн

Надання кредитів

Код програмної
класифікації
Код КПКВКМБ /
видатків та
ТКВКБМС
кредитування
місцевих бюджетів

Код ФКВКБ

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

Спеціальний фонд
Загальний
фонд

Спеціальний фонд
Разом

Всього

Кредитування -всього

Повернення кредитів

У т.ч.
бюджет
розвитку

Загальний
фонд

Спеціальний фонд
Разом

Всього

Загальний
фонд

У т.ч.
бюджет
розвитку

Разом

Всього

У т.ч.
бюджет
розвитку

0100000

Корюківська міська
рада (апарат)

50000

50000

50000

50000

0118100

8100

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

50000

50000

50000

50000

0118106

8106

Надання державного пільгового
кредиту індивідуальним
сільським забудовникам

50000

50000

50000

50000

50000

50000

50000

50000

1060

Всього

Секретар міської ради

С.О.Олійник

Додаток 5

до рішення восьмої сесії міської ради сьомого
скликання від 09 серпня 2017 року "Про
внесення змін до рішення другої позачергової
сесії міської ради 12 січня 2017 року "Про
міський бюджет на 2017 рік"

Міжбюджетні трансферти з міського бюджету на 2017 рік

Дотації

Назва бюджету
адміністративнотериторіальної одиниці

Державний бюджет

Субвенції

Реверсна дотація

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

0118120

0118680

0118370

Медична субвенція

Інші субвенції

0118390

0118800

13541800

12795060

15000

256500

Обласний бюджнт

450000

Районний бюджет
Сільський бюджет
Олександрівська с/р
ВСЬОГО:

Секретар міської ради

262000

13500

256500

262000

15000

13541800

С.О.Олійник

13258560

Додаток 5

мої сесії міської ради сьомого
серпня 2017 року "Про
рішення другої позачергової
и 12 січня 2017 року "Про
на 2017 рік"

РАЗОМ

271500
450000
26598860
13500
27333860

Додаток 6
до рішеннявосьмої сесії міської ради сьомого скликання від 09
серпня 2017 року "Про внесення змін до рішення другої
позачергової сесії міської ради 12 січня 2017 року "Про міський
бюджет на 2017 рік"

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

1

Код КПКВКМБ /
ТКВКБМС

2

Код ФКВКБ

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

Назва обєктів відповідно до проектно-кошторисної документації
тощо

Загальний обсяг
фінансування
будівництва

Відсоток
завершеності
будівництва
об"єктів на
майбутні роки

Всього видатків
на завершення
будівництва
об"єктів на
майбутня роки

Разом видатків на поточний рік

4

5

6

7

8

9

3

0100000

Міська рада (апарат)

0111070

1070

0111

0111010

1010

0910

0116060

6060

0620

0116130

6130

0620

0116310

6310

0490

0116310

6310

0490

0116310

6310

0490

0116310

6310

0490

0116310

6310

0490

0116310

6310

0490

0116310

6310

0490

0116310

6310

0490

0116310

6310

0490

0116310

6310

0490

0116310

6310

0490

0116410

6410

0470

15746090

Організаційне, інформативноаналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради,
районної ради, районної у місті ради (у
разі її створення), міської, селищної,
сільської рад та їх виконавчих комітетів Капітальні видатки
Дошкільна освіта
Капітальні видатки
Благоустрій міст, селищ, сіл
Капітальні видатки
Забезпечення функціонування
комбінатів комунальних підприємств,
районних виробничих об'єднань та
інших підприємств, установ та
організацій житлово-комунального
господарства
Реалізація заходів щодо інвестиційного
розвитку території
Реалізація заходів щодо інвестиційного
розвитку території

Капітальні видатки
Реконструкція системи гарячого водопостачання (Д/с
№1)

Виготовлення ПКД та будівництво вуличного
водогону по вул.Молодіжній м.Корюківки
Реалізація заходів щодо інвестиційного Реконструкція дороги по вул.Червонохутірській
м.Корюківки
розвитку території
Реалізація заходів щодо інвестиційного
Виготовлення ПКД "Реконструкція адмінприміщення
розвитку території
Корюківської ЖЕК під центр надання
адміністративних послуг по вул.Шевченка, 87
м.Корюківка Чернігівської області"
Реалізація заходів щодо інвестиційного
розвитку території
ПКД "Реконструкція приміщення ДНЗ №4 "Веселка"
Реалізація заходів щодо інвестиційного
розвитку території
Реконструкція каналізаційної насосної станції в
с.Наумівка
Реалізація заходів щодо інвестиційного
розвитку території
Реконструкція адмінприміщення Корюківської ЖЕК

642000
125000
981800

1012000
91430

478000
250000

82000

68220

59240

по вул. Г.Костюк, 16 м.Корюківка Чернігівської області
Реалізація заходів щодо інвестиційного
розвитку території
Реконстукція частини адмінприміщень Корюківської
міської ради по вул.Бульварній,6 м.Корюківка
Реалізація заходів щодо інвестиційного
розвитку території
ПКД на будівництво ПЛІ -0,4кВ вуличного освітлення

783000

в населених пунктах громади
Реалізація заходів щодо інвестиційного
розвитку території
ПКД на будівництво (реконструкцію)
інфраструктурних об’єктів в с.Бреч
Реалізація заходів щодо інвестиційного Реконструкція дороги по вул.Шевченка пк17+50 розвитку території
пк20+50 в м.Корюківка, Корюківського району,

140000

830000

30000

Чернігівської області

1000000

Реалізація інвестиційних проектів

Капітальні видатки

5649600

Реконструкція приміщення Корюківського дошкільно навчального закладу № 4 "Веселка" екологічно натуралістичного напрямку Корюківської міської ради,
м.Корюківка Чернігівської області

453000

0116410

6410

0470

Реалізація інвестиційних проектів

0116410

6410

0470

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

0116430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень
масового застосування

Встановлення меж міста і розроблення детального
плану території

0117310

7310

0421

Проведення заходів із землеустрою

Капітальні видатки

1000000

Відділ освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської ради

1011020

1020

0921

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

Капітальні видатки

12000

1011090

1090

0960

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

20000

1014070

4070

0827

Музеї і виставки

Капітальні видатки

8000

1014090

4090

0828

Палаци і будинки культури, клуби та
інші заклади клубного типу

Капітальні видатки

16000

1014100

4100

0960

Школи естетичного виховання

Капітальні видатки

35000

2600000
450000
20800

1745700

1016310

1016310

6310

6310

0490

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

28200

0490

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

195000

16500

1016310

6310

0490

Реконструкція приміщень Корюківської гімназії з
заміною віконних блоків та дверей на енергозберігаючі
Реалізація заходів щодо інвестиційного по вул. Бульварній,5 в м.Корюківка Чернігівської
розвитку території
області

1016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного ПКД на реконструкцію Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст № 1
розвитку території
"Новий освітній простір"

125000

1016410

6410

0470

Реалізація інвестиційних проектів

Капітальні видатки

709000

1016410

6410

0470

Реалізація інвестиційних проектів

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

Реалізація інвестиційних проектів

Будівництво спортивного багатофункціонального
майданчика з поліуритановим покриттям в
Корюківській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 по
вул.Шевченка, 116а м.Корюківка Чернігівської області

1016410

6410

0470

Всього бюджет розвитку:
Секретар міської ради

С.О.Олійник

20000

561000
17491790

Додаток 7
до рішення восьмої сесії міської ради сьомого
скликання від 09 серпня 2017 року "Про внесення
змін до рішення другої позачергової сесії міської ради
12 січня 2017 року "Про міський бюджет на 2017 рік"

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

1

Код КПКВКМБ / ТКВКБМС

Код ФКВКБ

2

3

Найменування місцевої (регіональної) програми

4

5

Загальний фонд
6

Спеціальний
фонд

Всього

7

8

Корюківська міська рада (апарат)

0100000
0113200

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

3200

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

0113202
0113400

3202
3400

1030

0113401

3401

1090

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

40000

40000

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

40000

40000

«Соціальний захист окремих категорій населення на 2017
рік»

101000

101000

30000

30000

15000

15000

100000

100000

146000

0

146000

Інші видатки на соціальний захист населення
0113402

3402

"Підтримка учасників антитерористичної операції та
членів їх сімей-мешканців Корюківської міської ради"

1090
Інші видатки на соціальний захист населення

0113403

3403

1090

0116060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ
Благоустрій міст, сіл, селищ

0116060

6060

0620

0116060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

"Програма модернізації систем теплопостачання,
газопостачання житлових будинків м.Корюківка на 2017
рік"
"Організація та проведення у 2017 році громадських робіт
для населення Корюківської міської ради"
«Розвиток житлово-комунального господарства та
благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» на
2017рік", "Програма соціально-економічного та культурного
розвитку Корюківської міської територіальної громади на
2017 рік"

3809550

"Комплексна програма профілактики правопорушень на 2017
рік"

860800

4670350

121000

121000

Благоустрій міст, сіл, селищ

0116060

6060

"Програма раціонального використання та охорони водних
ресурсів Корюківської міської ради на 2017 рік"

0620

150000

150000

10000

10000

40000

40000

Благоустрій міст, сіл, селищ
0116060

6060

0620

0116060

6060

0620

Міська програма запобігання бездомного утримання та
розмноження бродячих собак на території Корюківської
міської ради на 2016-2017 роки
Благоустрій міст, сіл, селищ
"Програма забезпечення пожежної безпеки на території
Корюківської міської ради на 2017 - 2018 роки"
Забезпечення функціонування комбінатів
комунальних підприємств, районних виробничих
об'єднань та інших підприємств, установ та
організацій житлово-комунального господарства

0116130

0116310

6130

6310

0620

"Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення
статутних фондів комунальних підприємств Корюківської
міської ради на 2017-2019 роки"

0490

«Розвиток житлово-комунального господарства та
благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» на
2017рік", "Програма соціально-економічного та культурного
розвитку Корюківської міської територіальної громади на
2017 рік"

0116410

6410

0470

0116610

6610

0451

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території

Реалізація інвестиційних проектів
Регулювання цін на послуги місцевого
автотранспорту

2983550

«Розвиток житлово-комунального господарства та
благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» на
2017рік", "Програма соціально-економічного та культурного
розвитку Корюківської міської територіальної громади на
2017 рік"
«Розвиток житлово-комунального господарства та
благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» на
2017рік

40000

3023550

3811890

3811890

8702600

8702600

120000

120000

Утримання доріг та розвиток інфрастуктури доріг

0116650

6650

0456
Місцева пожежна охорона

0117010

7010

0320

0117470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

«Розвиток житлово-комунального господарства та
благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» на
2017рік
"Місцева пожежна охорона у сільській місцевості
Корюківської громади на 2017 рік"

2911700

15000

119650

"Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення
статутних фондів комунальних підприємств Корюківської
міської ради на 2017-2019 роки"

2926700

119650

972000

972000

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
0117500

7500

0411

0117810

7810

0320

0118100

8100

0118106

8106

1060

0118600

8600

0133

Програма забезпечення малочисельних та віддалених сіл
громади товарами першої необхідності та хлібом на 2017 рік
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних Програма "Цивільного захисту населення Корюківської
ситуацій та наслідків стихійного лиха
громади на 2017 рік"
Надання та повернення пільгового довгострокового
кредиту на будівництво (реконструкцію) та
придбання житла
Надання державного пільгового кредиту
індивідуальним сільським забудовникам

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

Інші видатки

8601

0133

27000

40000

40000

50000

"Членські внески" на 2017 рік

0

50000
131900

Інші видатки
0118601

27000

50000

50000
0

131900

5200

5200

81700

81700

45000

45000

Інші видатки
0118602

8602

Нагородження відзнаками Корюківської міської ради на
2017 рік

0133
Інші видатки

0118603

8603

0133

"Програма стимулювання створення, фінансової підтримки
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та
впровадження енергозбереження в будинках ОСББ на 2017 2019 роки"

Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально економічного та культурного розвитку регіонів
0118370

8370

0180

"Програма сприяння діяльності управління соціального
захисту населення Корюківської районної державної
адміністрації щодо покращення обслуговування населення на
2017 рік"

РАЗОМ

Секретар міської ради

15000

10694350

С.О.Олійник

15000

14523290

25217640

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(восьма сесія сьомого скликання)
09 серпня 2017 року
м. Корюківка
Про затвердження Програми стимулювання
створення, фінансової підтримки об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків та
впровадження енергозбереження
в будинках ОСББ на 2017-2019 роки
З метою забезпечення умов для створення і сталого, ефективного
функціонування ОСББ, підвищення управління житловим фондом,
розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 03 серпня
2017 року № 279, рекомендації постійної комісії міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста,
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити Програму стимулювання створення, фінансової підтримки
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та впровадження
енергозбереження в будинках ОСББ на 2017-2019 роки (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку міста.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням восьмої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання
від 09 серпня 2017 року

ПРОГРАМА

стимулювання створення, фінансової підтримки об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків
та впровадження енергозбереження
в будинках ОСББ
на 2017-2019 роки

м.Корюківка
2017 рік

Паспорт
Програми стимулювання створення, фінансової підтримки об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків та впровадження
енергозбереження в будинках ОСББ на 2017-2019 роки

2

Ініціатор розроблення
програми
Назва розпорядчого
документа органу
виконавчої влади про
розроблення Програми

3

Розробник Програми

4

Виконавці Програми

5
6

Термін реалізації Програми
Перелік бюджетів, які
беруть участь у виконанні
Програми

7

Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
Програми, всього, тис.грн.
в т.ч.: міський бюджет

1

Корюківська міська рада
Закони України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про
енергозбереження», «Про об’єднання
співвласників багатоквартирного
будинку» «Про житлово-комунальні
послуги», Постанова КМУ «Про
затвердження Правил користування
приміщеннями житлових будинків»
Виконавчий апарат Корюківської міської
ради та її виконкому
Виконавчий комітет Корюківської міської
ради, підприємства житловокомунального господарства громади,
ОСББ
2017-2019 роки
Міський бюджет, гранти, кредити
комерційних банків, благодійні внески,
кошти об’єднання співвласників
багатоквартирних будинків

2940,0
2017 рік – 580,0
2018 рік – 1030,0
2019 рік – 1330,0

1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма
Програма стимулювання створення, фінансової підтримки об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків та впровадження енергозбереження в
будинках ОСББ на 2017-2019 роки (далі – Програма) розроблена на підставі
Цивільного кодексу України, Законів України «Про об'єднання співвласників
багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у
багатоквартирному будинку», «Про приватизацію державного житлового
фонду», «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету
Міністрів України «Деякі питання використання коштів у сфері
енергоефективності та енергозбереження» (зі змінами), інших нормативноправових актів з метою стимулювання створення, фінансової підтримки
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ) при
проведенні енергоефективної модернізації багатоквартирних будівель для
забезпечення комфортних умов проживання та економії енергоресурсів.
Матеріально-технічна база житлового господарства громади зношена,
обладнання застаріле та енергоємне. Внаслідок цього спостерігається
недостатня якість надання житлово-комунальних послуг. Відсутність реальної
можливості у населення здійснювати контроль за розподілом і використанням
коштів, які вони сплачують за житлово-комунальні послуги, та низька
поінформованість щодо захисту своїх прав за неповне і неякісне забезпечення
цими послугами сприяють зростанню соціальної напруги серед мешканців
громади.
Обмеженість коштів, що виділяються на капітальний ремонт житлового
фонду з бюджету, незадовільний стан житлового фонду та недоліки у системі
надання комунальних послуг свідчать, що проблеми у сфері житловокомунального господарства необхідно вирішувати іншим шляхом, а саме –
проведенням структурних реформ, які дадуть змогу створити нову економічну
модель експлуатації та розвитку житлового господарства, забезпечити його
надійне і високоякісне обслуговування з врахуванням інтересів мешканців.
Таким ефективним власником будинку, який може управляти і приймати
рішення щодо ремонту будинку, його модернізації, розпоряджатися
прибудинковою територією, замовляти необхідні для утримання комунальні
послуги, стає ОСББ. Створення ОСББ - ефективного власника будинку - це
шлях, яким пішли у свій час більшість європейських країн.
Основна діяльність ОСББ полягає у здійсненні функцій, що забезпечують
реалізацію прав власників приміщень на володіння та користування спільним
майном членів об’єднання, належне утримання будинку і прибудинкової
території, сприяння членам об’єднання в отриманні житлово-комунальних та
інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами і виконання ними
своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю ОСББ.
Члени ОСББ, які беруть участь у контролі за якістю та повнотою надання
житлово-комунальних послуг, створюють умови для належного утримання
будинків та прибудинкової території, забезпечують своєчасне надходження
коштів для сплати всіх платежів.
Основною причиною, через яку мешканці будинків не проявляють у
достатній мірі активності щодо створення ОСББ, є незадовільний стан будинків

як цілісних майнових комплексів (покрівля, внутрішні мережі, фасад,
прибудинкова територія та ін.). Власники квартир бояться залишитись без
допомоги й наодинці з проблемами будинку.
На підставі Закону України «Про особливості здійснення права власності у
багатоквартирному будинку» співвласники багатоквартирних будинків,
зобов’язані визначитись, щодо форми управління. Як уже практика показала де
є ОСББ, там є господар, і усі кошти витрачаються виключно на даний будинок.
Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку – юридична особа,
створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного
будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління,
утримання і використання спільного майна. Основна діяльність об’єднання
полягає у здійснені функцій, що забезпечують реалізацію прав співвласників на
володіння та користування спільним майном співвласників, належне утримання
багатоквартирного будинку та прибудинкової території, сприяння
співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної
якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов’язань
пов’язаних з діяльністю об’єднання.
Причини, що стримують розвиток та діяльність ОСББ:
 зношеність та застарілість конструктивних елементів та технічного
обладнання багатоквартирних житлових будинків;
 відсутність повного комплекту технічної документації багатоквартирного
житлового будинку;
 відсутність необхідних знань щодо особливостей функціонування ОСББ;
 складність процедури передачі ОСББ багатоквартирного житлового
будинку від попереднього балансоутримувача;
 складність переукладення угод про надання житлово-комунальних послуг
з виробниками комунальних послуг;
 відсутність
коштів
на
проведення
багатоквартирного житлового будинку.

капітального

ремонту

Тривалий час існувало переконання, що найбільш енергозатратною є сфера
індустрії і в першу чергу там варто запроваджувати економію енергоресурсів.
Але науково доведено, що майже 40 % вироблених енергоресурсів іде на
створення комфортних умов життя людини. Отже, насправді необхідно
економити в першу чергу енергоносії, що витрачаються, зокрема, на опалення,
забезпечення гарячою водою, електроенергією житла, тобто там, де людина
створює собі комфортні умови перебування.
Найбільшою
проблемною
сферою
щодо
реалізації
політики
енергозбереження є житлові багатоквартирні будинки. Така ситуація є досить
типовою як для всієї країни так і для громади:
 більша частина будівель побудована в період, коли необґрунтовано
низькі ціни на енергоносії поєднувалися з вимогами прискорення будівництва
робіт, зменшення вартості, скорочення матеріалоємності і трудоємності

будівництва, тому звісно не дивно, що багато з цих будівель на сьогодні не
відповідають сучасним вимогам енергозбереження, комфорту та в цілому
кліматичній ситуації;
 неналежна експлуатація будинків, а саме низька якість та
несвоєчасність капітальних і поточних ремонтів, призвела до погіршення стану
багатоповерхівок та підвищення рівня енергозатрат.
Якщо ситуація не зміниться (будинки не стануть енергоефективними, а
мешканці не почнуть ощадливо споживати ресурси) обсяги споживання газу та
електроенергії будуть зростати з року в рік.
Окрім того на ріст споживання будуть впливати і інші фактори такі як:
збільшення потреби в побутових приладах, які споживають електроенергію,
значне коливання температур в зимовий період, а також на перший погляд не
помітна – низька якість природного газу, що збільшує обсяги споживання.
З цього випливає, що на сьогоднішній день впровадження
енергозберігаючих заходів у будинках має найвищий потенціал зменшення
споживання енергоресурсів. Для того, щоб ситуація не стала катастрофічною
необхідно
вже
сьогодні розпочинати
діяльність
по
зменшенню
енергозатратності житлових будівель.
Основними проблемами, які перешкоджають приведенню житлового
фонду до нормального, з точки зору енергоефективності, стану є такі:
- невизначеність щодо бюджетної підтримки енергозбереження в
житловому секторі;
- низький рівень забезпечення приладами побудинкового обліку та
регулювання тепла і води;
- низька культура економного використання енергоресурсів.
В умовах, коли ні держава, ні населення не спроможне нести тягар
відповідальності за утримання житлового фонду і впровадження політики
енергоощадності у цьому секторі, формування «організованого» власника в
рамках ОСББ дає можливість реалізувати права власників житла. Мешканці
житлових будинків, які об’єднані в ОСББ, мають шанс власноруч і на свій
розсуд вирішувати зазначені вище завдання. Тому, для вирішення проблем
необхідно об’єднати зусилля та ресурси всіх зацікавлених сторін з метою
вироблення єдиної стратегії з урахуванням інтересів і можливостей всіх
партнерів.
2. Мета Програми
Метою Програми є:
- підтримка та стимулювання самоорганізації й самостійного ефективного
утримання житлових будинків їх мешканцями;
- покращення умов проживання та налагодженя системного підходу до
фінансування за бюджетні кошти часткового ремонту житлового фонду;

- забезпечення умов для створення і сталого, ефективного функціонування
ОСББ;
- підвищення ефективності управління житловим фондом шляхом
формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг;
- реалізація комплексу заходів із термомодернізації будівель та
альтернативного енергозабезпечення;
- зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через
стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів;
- сприяння розвитку галузі енергоефективного будівництва і реконструкції,
забезпечення умов щодо виявлення й залучення вітчизняних та іноземних
інвестицій;
- зменшення обсягу субсидій для населення за спожиті енергоносії;
- популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг
енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері.
3. Шляхи і засоби розв’язання проблем, основні завдання Програми,
обсяги та джерела фінансування
Програма спрямована на виконання таких завдань:
 сприяння діяльності ОСББ, підтримка на всіх етапах їх функціонування;
 проведення необхідної інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо
підтримки ОСББ з метою надання мешканцям багатоквартирних будинків
необхідних знань про механізми створення та діяльності ОСББ, проведення
відповідних навчань, тренінгів та семінарів;
 надання власникам квартир в багатоквартирних житлових будинках
практичної допомоги в процесі створення та діяльності ОСББ: надання
типових зразків установчих та реєстраційних документів;
 підвищення кваліфікації працівників виконавчого комітету міської ради у
галузі впровадження нових форм управління житловим фондом (зважаючи на
важливу роль та участь працівників різних рівнів та структурних підрозділів
виконавчого комітету міської ради у процесі створення та діяльності ОСББ,
необхідно підвищувати рівень їхньої кваліфікації у цій відносно новій та дуже
важливій сфері впровадження новітніх форм управління житловим
господарством, передачі багатоквартирних житлових будинків на баланс ОСББ
тощо);
 забезпечення вдосконалення системи управління житловим фондом
ОСББ (співвласники багатоквартирного будинку, об’єднуючись в організацію,
беруть на себе повний комплекс зобов’язань щодо управління
багатоквартирним житловим фондом; керівник об’єднання мусить мати хоча б
мінімальний обсяг знань щодо управління будинком; значна кількість

мешканців, які хочуть створити об’єднання співвласників багатоквартирних
будинків, такими знаннями володіють недостатньо і це є однією з перешкод на
шляху створення ОСББ);
 фінансування робіт з поточного та капітального ремонту будинків, у яких
створено ОСББ (найбільш дієвим способом заохочення мешканців до створення
ОСББ є допомога ОСББ через надання фінансової допомоги з міського
бюджету на поточні ремонти та співфінансування з міського бюджету робіт з
капітального ремонту основних конструктивних елементів будинку) ;
 відшкодування тіла кредиту за залученими кредитами для ОСББ;
 забезпечення прозорості і відкритості при наданні фінансової допомоги з
міського бюджету.
Найбільш дієвими способами стимулювання мешканців до створення
ОСББ є:
 надання їм фінансової допомоги у виконанні робіт з поточного ремонту
та співфінансування капітального ремонту будинку, що реалізується
виділенням коштів з бюджету;
 відшкодування з міського бюджету для ОСББ тіла кредиту за залученими
кредитами;
 сприяння у підготовці проектів на отримання можливих міжнародних
грантів, кредитів, а також залучення ОСББ до участі у всеукраїнських і
міжнародних програмах підтримки громадської активності.
Кошти, призначені для сприяння діяльності ОСББ, використовуються на:
 друк зразків установчих та реєстраційних документів, нормативноправових актів, довідників, посібників, інших інформаційних матеріалів;
 участь голів правлінь ОСББ, представників міської влади у тренінгах та
навчальних семінарах, розміщення інформації в ЗМІ, тощо;
• проведення поточного та капітального ремонту конструктивних елементів
та технічного обладнання багатоквартирного житлового будинку (та/або
купівля для цього необхідних матеріалів та обладнання): ремонт дахів, фасадів,
входів, інженерних мереж, встановлення засобів обліку комунальних послуг,
облаштування прибудинкової території, ремонт, облаштування та встановлення
дитячих майданчиків, спортивних майданчиків, ремонт асфальтобетонного
покриття прибудинкової території, тощо.
Правила та механізм фінансової підтримки на проведення ремонту та
співфінансування робіт з капітального ремонту будинків ОСББ наведений в
Додатку 1, Додатку 3 до Програми.

У зв’язку з тим, що населення є на сьогодні найбільшим споживачем
природного газу в громаді та у рамках реалізації даної Програми розроблено
ефективний механізм стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів,
який планується впровадити в 2017-2019 роках. Суть цього механізму полягає в
тому, що міський бюджет відшкодовує позичальникам (ОСББ) 30% тіла
кредиту за кредитами, отриманими на заходи з енергозбереження.
Відповідно до цього механізму, відшкодування 30% тіла кредиту
здійснюється на підставі договіру про відшкодування % тіла кредиту,
залученого ОСББ на здійснення енергозберігаючих заходів.
Відшкодування 30% тіла кредиту для ОСББ здійснюється за кредитами
залученими на впровадження таких енергозберігаючих заходів з придбання:
- обладнання і матеріалів для облаштування індивідуальних теплових
пунктів, у тому числі регуляторів теплового потоку за погодними умовами та
відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;
- обладнання і матеріалів для проведення робіт з термомодернізації
внутрішньо будинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання;
- теплонасосної системи для водяної системи опалення та/або гарячого
водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;
- системи сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та
відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;
- обладнання і матеріалів для модернізації систем освітлення місць
загального користування (у тому числі електропроводки, автоматичних
вимикачів, ламп (крім ламп розжарювання), патронів до них);
- вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засобів
вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників), приладів-розподілювачів
та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;
- багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії
(лічильників активної електричної енергії) та відповідного додаткового
обладнання і матеріалів до них;
- обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції
(термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та
фундаментів;
- світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім
однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей у квартирах, для місць
загального користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ, та
відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;
- дверей для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних
приміщень, горищ та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них.
Порядок відшкодування 30% тіла кредиту за кредитами, залученими
об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків на впровадження
енергозберігаючих заходів наведений в Додатку 8 до Програми.
Джерелами фінансування заходів Програми є:
1. Кошти міського бюджету.
2. Гранти, кредити вітчизняних комерційних банків, благодійні внески.

3. Кошти мешканців ОСББ.
4. Інші джерела не заборонені чинним законодавством України.
Фінансування Програми проводиться в межах асигнувань, затверджених
рішенням про міський бюджет на відповідний рік (за потреби, коригується
протягом року) і може здійснюватись в межах діючого бюджетного
законодавства по кодах тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів.
4. Очікувані результати від виконання Програми
У результаті реалізації заходів Програми буде поліпшено стан житлового
фонду та якість проживання громадян, активізовано об’єднання громад до
вирішення власних проблем соціально-економічного та екологічного характеру
і створено сприятливе середовище у громаді.
Результати виконання Програми:
- підвищення рівня поінформованості об’єднань громадян;
- залучення громад міста до вирішення місцевих проблем;
- покращення фізичного стану будинків та умов проживання в них;
- стимулювання створення ОСББ для пошуку реального власника житла;
- поширення механізму співфінансування ОСББ;
- цільове та раціональне використання коштів мешканців на утримання
житлових будинків;
- контроль за якістю ремонтних робіт у будинку;
- соціальна мобілізація мешканців;
- покращення якості життя громади;
- поліпшення фізичного стану житлового фонду громади;
- збільшення кількості ОСББ;
- створення прозорого механізму взаємодії міської влади з об’єднаннями
громадян, спрямованого на вирішення проблемних питань у сфері житловокомунального господарства;
- організація надання фінансової підтримки ОСББ.
5. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Виконання цієї програми забезпечується учасниками програми,
координація діяльності щодо виконання заходів програми покладена на
виконавчий комітет Корюківської міської ради.
Контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет міської
ради.
За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням
загальної соціально-економічної ситуації в громаді та змін зовнішніх умов, що
можуть мати місце в ході реалізації програми, допускається коригування
заходів програми. Впродовж терміну виконання програми можуть вноситися
зміни і доповнення з метою дотримання диференційованого підходу до
виконання основних заходів.

Про результати використання коштів, ОСББ один раз на кінець місяця
повідомляє міську раду у письмовій формі з додаванням підтверджуючих
документів. Відповідальні виконавці Програми однин раз на квартал до 20
числа наступного за звітним надають на розгляд до міської ради узагальнену
інформацію (наростаючим підсумком) про хід виконання Програми та фактичні
обсяги фінансування.

Секретар міської ради

С.О.Олійник

ДОДАТОК 1
Правила надання фінансової підтримки
на проведення ремонтів (та/або купівля необхідних матеріалів)
в будинках ОСББ та на прибудинковій території
Одержувачі фінансової допомоги (підтримки) згідно даної Програми
можуть бути – ОСББ. Потенційний одержувач фінансової допомоги
(підтримки) (наладі – ОФД) може одержати допомогу (підтримку) шляхом
зарахування на свій розрахунковий банківський рахунок суми, що становить
разово або протягом року не більше максимальної величини допомоги
(підтримки) (надалі – МВД), яка визначається за формулою:
МВД = БОД*КП*кСОФД*кетБ
Умовні позначення та терміни:
МВД – максимальна величина допомоги;
БОД – базова одиниця допомоги:
базова одиниця допомоги становить 10% від мінімальної заробітної плати
(встановленой Законом України «Про Державний бюджет» у місячному
розмірі) станом на дату звернення потенційного одержувача фінансової
допомоги (підтримки).
КП – кількість помешкань у багатоквартирному будинку;
кСОФД – коефіцієнт статусу одержувача фінансової допомоги (підтримки):
2 – для новоутвореного ОСББ (діючого до 1 року на дату звернення по наданню
допомоги (підтримки) по Програмі), котре фактично здійснює управління та
утримання будинком;
1,75 – для діючого більше одного року ОСББ (з дати звернення по наданню
допомоги (підтримки) по Програмі), котре фактично здійснює управління та
утримання будинком;
1,5 – для діючого два роки і більше (з дати звернення по наданню допомоги
(підтримки) по Програмі), котре фактично здійснює управління та утримання
будинком.
кетБ – коефіцієнт етажності будинків
2 – для 1-2 поверхових будинків;
1,5 – для 3-5 поверхових будинків;
1 – для більше 5 поверхових будинків.
ОФД (в особі керівника ОСББ або уповноваженої ним особи) подає заяву на
ім’я міського голови (зразок наведено у Додатку 2), у якій зазначає:

 свої контактні дані (адреса, телефон, електронна адреса);
 опис проблематики, яку планується повністю або частково вирішити за
рахунок фінансової допомоги (підтримки) по Програмі;
 основні характеристики будинку (рік здачі в експлуатацію, кількість
поверхів, кількість квартир, кількість під’їздів, тип покрівлі та ін.).
ОФД до заяви додає:
 копії установчих та реєстраційних документів ОСББ;
 документи, що посвідчують особу та повноваження керівника ОСББ
(рішення установчих/загальних зборів про обрання голови правління);
 орієнтовний кошторис витрат для вирішення описаної проблеми або
реалізації пропонованих поліпшень будинку та/чи його прибудинкової
території;
 колективне звернення мешканців будинку (від представників не менше
половини помешкань будинку), у котрому зазначаються: прізвище, ім’я, побатькові, номер квартири, контактний телефон;
 фотографії будинку та фото візуалізації проблеми (по можливості);
 звіт про стан надходження та використання коштів по будинку за
попередній рік (за умови обслуговування заявником будинку у попередньому
році);
 реквізити банківського рахунку ОСББ, відкритого в Державній
казначейській службі України;
 інші документи та інформацію, яку вважає за необхідне подати ОФД.
Відповідно до резолюції міського голови, заява та подані до неї документи
передаються на вивчення до відділів виконавчого комітету Корюківської
міської ради відповідного профільного спрямування.
Одержувачі фінансової допомоги (підтримки) визначаються на засіданні
виконавчого комітету. За результатами засідання якого, готується відповідне
рішення. Після прийняття рішення, міська рада (як розпорядник коштів згідно
даної Програми), проводить перерахунок визначеної суми коштів на рахунки
одержувачів фінансової допомоги (підтримки).

Секретар міської ради

С.О.Олійник

ДОДАТОК 2
Зразок звернення ОФД
Міському голові
_______________________
Голови ОСББ
П.І.П.__________________
адреса:
тел.
електронна пошта:
______________________
Заява
Опис проблеми (для прикладу):
У будинку вкрай зношена система холодного водопостачання та
водовідведення, яка потребує термінового поточного ремонту (заміни).
На прибудинковій території будинку відсутній сучасний дитячий
майданчик, а існуючі елементи діючого дитячого майданчика потребують
суттєвого поточного ремонту та заміни.
Частина фасаду нашого будинку є у незадовільному стані і потребує
термінового поточного ремонту .
Просимо надати фінансову підтримку будинку за адресою
________________ для вирішення вищезазначеної проблеми.
Основні характеритики будинку:
 рік здачі в експлуатацію - ______;
 кількість поверхів - _____;
 кількість квартир - _____;
 кількість під’їздів - ____;
 тип покрівлі - _____.
 та інше.
До заяви додаємо:
1. Копії установчих та реєстраційних документів ОСББ.
2. Документи, що посвідчують особу та повноваження керівника ОСББ
(рішення установчих/загальних зборів про обрання голови правління).
3. Орієнтовний кошторис витрат для вирішення вищевказаної проблеми.
4. Колективне звернення більшості мешканців будинку.
5. Фото матеріали.
6. Звіт про стан надходження та використання коштів по будинку за
попередній рік.
7. Банківські реквізити ОСББ.
Дата

________________ П.І.П.

ДОДАТОК 3
Правила надання співфінансування робіт
з капітального ремонту будинків ОСББ
Реалізація завдань Програми полягає у забезпеченні на умовах
співфінансування капітального ремонту житлового фонду ОСББ, а саме:
90% від загальної кошторисної вартості робіт, заходів з капітального
ремонту – це кошти міського бюджету, решта 10 % - власні кошти об’єднання.
Для отримання фінансової підтримки (у вигляді співфінансування робіт з
капітального ремонту будинків) з міського бюджету одержувач фінансової
допомоги (в особі керівника ОСББ або уповноваженої ним особи) подає заяву
на ім’я міського голови (зразок наведено у Додатку 4 до Програми), у якій
зазначає:
 свої контактні дані (адреса, телефон, електронна адреса).
До заяви додається:
 статут ОСББ;
 копії установчих та реєстраційних документів ОСББ;
 протокол загальних зборів за формою, затвердженою наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 25.08.2015 року № 203;
 документи, що посвідчують особу та повноваження керівника ОСББ
(рішення установчих/загальних зборів про обрання голови правління);
 проектно-кошторисну документацію з експертним звітом щодо розгляду
кошторисної частини проектної документації по робочому проекту;
 звіт про стан надходження та використання коштів по будинку за
попередній рік (за умови обслуговування заявником будинку у попередньому
році);
 реквізити банківського рахунку ОСББ, відкритого в Державній
казначейській службі України.
ОСББ за власні кошти замовляє (виготовляє) проектно-кошторисну
документацію та державну експертизу кошторисної частини проекту.
Відповідно до резолюції міського голови, заява та подані до неї документи
передаються на вивчення до відділів виконавчого комітету Корюківської
міської ради відповідного профільного спрямування.
Одержувачі фінансової допомоги (підтримки) визначаються на засіданні
виконавчого комітету. За результатами засідання якого, готується відповідне
рішення. Після прийняття рішення, міська рада (як розпорядник коштів згідно

даної Програми), проводить перерахунок визначеної суми коштів на рахунки
одержувачів фінансової допомоги (підтримки).
Кошти з міського бюджету на співфінансування капітальних ремонтів
використовуються на:
- капітальні ремонти покрівель;
- капітальні ремонти міжпанельних стиків;
- капітальні ремонти підвалів, цоколів;
- капітальні ремонти мереж водопостачання, каналізації, опалення;
- капітальні ремонти електропостачання.
Секретар міської ради

С.О.Олійник

ДОДАТОК 4
Міському голові
_______________________
Голови ОСББ
П.І.П.__________________
адреса:
тел.
електронна пошта:
______________________
Заява
Просимо Вас включити ОСББ у міську «Програму стимулювання
створення, фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків та впровадження енергозбереження в будинках ОСББ на 2017-2019
роки».
До заяви додається:
1. Статут ОСББ.
2. Копії установчих та реєстраційних документів.
3. Протокол загальних зборів за формою, затвердженою наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 25.08.2015 року № 203
(взірець наведенрй у Додатку 5 до Програми) з питань:
- участі у Програмі;
- визначення заходу співфінансування;
- визначення частки кожного співвласника у витратах на захід
співфінансування.
4. Документи, що посвідчують особу та повноваження керівника ОСББ
(рішення установчих/загальних зборів про обрання голови правління).
5. Проектно-кошторисну документація з експертним звітом щодо
розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому
проекту.
6. Звіт про стан надходження та використання коштів по будинку за
попередній рік.
7. Банківські реквізити ОСББ.
Дата

________________ П.І.П.

ДОДАТОК 5
ПРОТОКОЛ
зборів співвласників багатоквартирного будинку
за місцезнаходженням_________________________________________________
(місцезнаходження багатоквартирного будинку, співвласниками якого
проводяться збори)

__________________________

___ ______________ 20__ р.

(найменування населеного пункту)

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Загальна кількість співвласників багатоквартирного будинку: ____________
осіб.
Загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного
будинку: _____________ м2.
У зборах взяли участь особисто та/або через представників співвласники в
кількості ___________ осіб, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення
багатоквартирного будинку загальною площею ______________ м2.
У письмовому опитуванні взяли участь особисто та/або через представників
співвласники в кількості ___________ осіб, яким належать квартири та/або нежитлові
приміщення у багатоквартирному будинку загальною площею _______________ м2.
(заповнюється в разі проведення письмового опитування).
Підпис(и), прізвище(а), ініціали особи (осіб), що склала(и) протокол (повторюється на кожній сторінці)
_________ /______________________/
_________ /______________________/
_________ /______________________/

ІІ. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ
1. _______________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
(перелік і нумерація продовжується за кількістю питань порядку денного)

ІІІ. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ
Питання порядку денного: ___________________________________________
(порядковий № та зміст питання порядку денного)

Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:

Голосування на зборах щодо питання порядку денного:
№ № квартири/
з/п нежитлового
приміщення

Загальна
Прізвище, ім’я,
Документ,
Результат
Підпис
Примітки
площа
по батькові
що
голосування співвласника
квартири/
співвласника або підтверджує («за», «проти», (представнинежитлового його представника
право
«утримався»)
ка)
приміщення
та
власності на
документ, що
квартиру/
надає
нежитлове
представнику
приміщення
повноваження на
голосування

1
2
3

(нумерація продовжується за кількістю квартир/нежитлових приміщень та їх співвласників, які беруть
участь у голосуванні. У разі продовження нумерації на наступній сторінці (сторінках) протоколу
позиції «Питання порядку денного» та «Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання
порядку денного», а також заголовок таблиці повторюються на початку кожної сторінки).

Підсумки голосування (з урахуванням голосів, поданих на зборах співвласників, і голосів
співвласників, отриманих під час проведення письмового опитування, якщо таке проводилося):
«за» – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових

приміщень яких становить _________ м2;
«проти»
– _________ співвласників, загальна площа квартир та/або
нежитлових приміщень яких становить _________ м2;
«утримався» – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або
нежитлових приміщень яких становить _________ м2.
Рішення __________________________________ (прийнято або не прийнято).
Підпис(и), прізвище(а), ініціали особи (осіб), що склала(и) протокол (повторюється на кожній сторінці)
_________ /______________________/
_________ /______________________/
_________ /______________________/

Дані розділу ІІІ заповнюються за наведеною формою окремо для кожного
питання порядку денного.
IV. ДОДАТОК
Листки письмового опитування, заповнені відповідно до вимог абзацу
четвертого частини восьмої статті 10 Закону України «Про особливості здійснення
права власності у багатоквартирному будинку», пронумеровані та прошнуровані
на ____________ аркушах (в разі проведення письмового опитування).
Підпис(и), прізвище(а), ініціали особи (осіб), що склала(и) протокол (повторюється на кожній сторінці)
_________ /______________________/
_________ /______________________/
_________ /______________________/

ДОДАТОК 6
Порядок
відшкодування 30% тіла кредиту за кредитами,
залученими об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків
на впровадження енергозберігаючих заходів
1. Порядок відшкодування 30% тіла кредиту за кредитами, залученими
об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків на впровадження
енергозберігаючих заходів, (далі –Порядок) визначає механізм використання
коштів, передбачених в міському бюджеті для відшкодування 30% тіла кредиту
за залученими в кредитно-фінансових установах коротко- і середньостроковими
кредитами, що надаються ОСББ
на впровадження енергозберігаючих
технологій.
2. Відшкодування 30% тіла кредиту передбачається за кредитами,
залученими на термін до 3-х років.
3. Відшкодування 30% тіла кредиту здійснюється на підставі договору
(Додаток 7 до Програми) про відшкодування тіла кредиту, залученого ОСББ на
здійснення енергозберігаючих заходів. Договір укладається між головним
розпорядником коштів міського бюджету, передбачених на фінансування
заходів з енергозбереження та ОСББ.
4. Відшкодування 30% тіла кредиту здійснюється за кредитами,
залученими на впровадження енергозберігаючих заходів з придбання:
- обладнання і матеріалів для облаштування індивідуальних теплових
пунктів, у тому числі регуляторів теплового потоку за погодними умовами та
відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;
- обладнання і матеріалів для проведення робіт з термомодернізації
внутрішньо будинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання;
- теплонасосної системи для водяної системи опалення та/або гарячого
водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;
- системи сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та
відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;
- обладнання і матеріалів для модернізації систем освітлення місць
загального користування (у тому числі електропроводки, автоматичних
вимикачів, ламп (крім ламп розжарювання), патронів до них);
- вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засобів
вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників), приладів-розподілювачів
та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;
- багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії
(лічильників активної електричної енергії) та відповідного додаткового
обладнання і матеріалів до них;
- обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції
(термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та
фундаментів;
- світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім
однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей у квартирах, для місць

загального користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ, та
відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;
- дверей для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних
приміщень, горищ та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них.
5. Для отримання відшкодування з міського бюджету 30 % тіла кредиту на
впровадження енергозберігаючих заходів ОСББ необхідно надати наступні
документи:
- заяву на участь у Програмі за формою згідно Додатку 7;
- копію кредитного договору з кредитно-фінансовою установою
(завіреного відповідно до законодавства);
- кошторисний розрахунок вартості заходу, документів, які підтверджують
сплату коштів за придбані матеріали та/або обладнання;
- акт виконаних робіт та/або рахунок-фактура;
- реквізити банківського рахунку ОСББ, відкритого в Державній
казначейській службі України.
Відповідно до резолюції міського голови, заява та подані до неї документи
передаються на вивчення до відділів виконавчого комітету Корюківської
міської ради відповідного профільного спрямування.
Одержувачі коштів визначаються на засіданні виконавчого комітету. За
результатами засідання готується відповідне рішення. Після прийняття
рішення, міська рада укладає договір про відшкодування тіла кредиту,
залученого ОСББ на здійснення енергозберігаючих заходів (Додаток 8 до
Програми) та проводить перерахунок визначеної суми коштів на рахунки
ОСББ.
Підставою для перерахування коштів на відшкодування % тіла кредиту є:
 рішення виконавчого комітету міської ради про відшкодування частини
суми кредиту, залученого ОСББ на здійснення енергозберігаючих заходів;
 договір про відшкодування тіла кредиту, залученого ОСББ на здійснення
енергозберігаючих заходів;
 платіжне доручення з відміткою банку з вказанням періоду, за який
нарахована частина суми кредиту та довідка з кредитно-фінансової
установи про нараховану і сплачену ОСББ частину суми кредиту за
певний період.
Головний розпорядник коштів має право припинити виплату
відшкодування частини суми кредиту у випадку порушень ОСББ умов
кредитного договору.
Бюджетні кошти не можуть спрямовуватися на сплату будь-яких штрафів
та/або пені, нарахованих згідно з умовами кредитного договору;

позичальникам, яких визнано банкрутами або щодо яких порушено
провадження у справі про банкрутство, перебувають у стадії ліквідації, подали
недостовірну інформацію.
Головний розпорядник коштів здійснює заходи щодо перевірки
документів ОСББ, які підтверджують цільове використання кредитних коштів
(рахунки-фактури, договори купівлі-продажу або документи,
що
підтверджують сплату коштів за придбаний товар або виконані роботи, акти
перевірок цільового використання коштів за кредитом або документи, що
підтверджують факти впровадження енергозберігаючих заходів, акти прийомупередачі товарів, акти про надання послуг, виконання робіт або накладні на
товари та інше) та контроль за цільовим використанням кредитів, отриманих
відповідно до Програми.

Секретар міської ради

С.О.Олійник

ДОДАТОК 7
Міському голові
_______________________
Голови ОСББ
П.І.П.__________________
адреса:
тел.
електронна пошта:
______________________
Заява
Просимо Вас включити ОСББ у міську «Програму стимулювання
створення, фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків та впровадження енергозбереження в будинках ОСББ на 2017-2019
роки».
До заяви додається:
1. Статут ОСББ.
2. Копії установчих та реєстраційних документів.
3. Документи, що посвідчують особу та повноваження керівника ОСББ
(рішення установчих/загальних зборів про обрання голови правління).
4. Копію кредитного договору з кредитно-фінансовою установою
(завіреного відповідно до законодавства).
5. Кошторисний розрахунок вартості заходу,
документів,
які
підтверджують сплату коштів за придбані матеріали та/або обладнання.
6. Акт виконаних робіт та/або рахунок-фактура.
7. Банківські реквізити ОСББ.

Дата

________________ П.І.П.

ДОДАТОК 8
Примірний договір
про відшкодування % тіла кредиту, залученого ОСББ на здійснення
енергозберігаючих заходів
м. Корюківка

___ ___________20___ р.

____________________________________________________________________,
як головний розпорядник коштів в особі _____________________________________,
що діє на підставі ________________________________ (далі – Головний розпорядник
коштів), з однієї сторони та______________________________(надалі - Позичальник),
уклали цей договір (далі - Договір) про наступне:
1. Предмет договору
Головний розпорядник коштів на підставі рішення Корюківської міської ради
від ________№ _______ «Про затвердження Програми стимулювання створення,
фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та
впровадження енергозбереження в будинках ОСББ на 2017-2019 роки» (надалі Програма), рішення виконавчого комітету від__________ №____, відшкодовує
Позичальнику тіло кредиту в розмірі __30__%, передбачених кредитним
договором_________________,що
складає
________грн.____коп.
за
період
користування кредитними коштами з __________до ___________ , сплачених
позичальником за кредитним договором від _______ № _________, укладеним
з кредитно-фінансовою установою на цілі, передбачені Програмою, на умовах
та в порядку, визначеному цим Договором.
2. Умови, порядок та здійснення відшкодування частини суми кредиту
2.1. Головний розпорядник коштів здійснює відшкодування 30 % тіла кредиту,
сплачених Позичальником кредитно-фінансовій установі за користування кредитом,
на підставі платіжного доручення з відміткою банку з вказанням періоду, за який
нарахована частина суми кредиту та довідки з кредитно-фінансової установи
про нараховану і сплачену ОСББ частину тіла кредиту за певний період за умови
відсутності обставин визначених цим Договором та Програмою, які позбавляють
Позичальника права на отримання відшкодування 30% тіла кредиту. Відшкодування за
грудень місяць здійснюється за умови сплати частини суми кредиту та надання
вищевказаних документів до 20 грудня.
2.2. Відшкодування 30% тіла кредиту Головним розпорядником коштів
Позичальнику припиняється у випадку порушення Позичальником умов даного
Договору.
2.3. У разі затримки бюджетного фінансування та/або затримки
здійснення платежів не з вини Головного розпорядника коштів,
відшкодування 30% тіла кредиту здійснюється протягом 3 (трьох) банківських
днів з дати отримання Головним розпорядником коштів бюджетного
фінансування на свій реєстраційний рахунок та/або можливості здійснити
платежі.

3. Обов'язки та права Сторін
3.1. Головний розпорядник коштів зобов'язується:
3.1.1. Забезпечувати Позичальника консультаціями та документацією з питань, що
стосуються взаємних зобов'язань Сторін.
3.1.2. Зареєструвати відповідно до укладеного Договору юридичні та фінансові
зобов'язання в____________________.
3.1.3. Письмово повідомляти за 10 (десять) календарних днів Позичальника щодо
припинення надання Позичальнику відшкодування 30 % тіла кредиту
з обґрунтуванням причин такого припинення.
3.2. Позичальник зобов'язується:
3.2.1. Своєчасно та в повному обсязі надавати Головному розпоряднику коштів
документи та інформацію, передбачені даним Договором та Програмою.
3.2.2. Повідомляти Головному розпоряднику коштів про зміну реквізитів
Позичальника для отримання відшкодування 30 % тіла кредиту та зміну умов
кредитного договору з кредитно-фінансовою установою, що впливатимуть на
правовідносини за цим Договором.
3.2.3. Виконувати інші зобов'язання передбачені цим Договором.
3.3 Головний розпорядник коштів має право:
3.3.1. Вимагати від Позичальника надання документів та інформації, пов'язаних
з наданням відшкодування 30% тіла кредиту.
3.3.2. Припинити виплату Позичальнику відшкодування 30 % тіла кредиту у
разі:
- відсутності бюджетних призначень;
- порушень Позичальником умов кредитного договору;
- припинення дії договору Позичальника з кредитно-фінансовою установою.
3.3.3. Здійснювати перевірку Позичальника на його відповідність вимогам,
визначених у Програмі в період здійснення відшкодування тіла кредиту.
3.4. Позичальник має право:
3.4.1. У випадку належного виконання умов цього Договору отримувати
відшкодування 30 % тіла кредиту, сплачених за кредитним договором, укладеним з
кредитно-фінансовою установою, в порядку визначеному цим Договором
та Програмою.
3.4.2. Вимагати та отримувати від Головного розпорядника коштів інформацію
та консультації з питань надання відшкодування 30% тіла кредиту.
4. Відповідальність Сторін
4.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків за цим Договором
Сторони несуть відповідальність відповідно до умов цього Договору та
Законодавства.
4.2. Позичальник несе відповідальність за достовірність передбачених Програмою
документів, наданих Головному розпоряднику коштів для отримання відшкодування
30 % тіла кредиту.
4.3. Головний розпорядник коштів не відповідає перед кредитно-фінансовою
установою за невиконання або неналежне виконання Позичальником його обов'язків
за кредитним договором.

4.4. Головний

розпорядник коштів не відповідає перед Позичальником
за невиконання або неналежне виконання кредитно-фінансовою установою її
обов'язків за кредитним договором.
4.5. Головний розпорядник коштів не відповідає перед Позичальником за виконання
зобов’язань у разі відсутності фінансування на цілі Програми.

4.6. Сторони не несуть відповідальності за неможливість виконання умов цього
Договору у разі настання обставин непереборної сили, які Сторони не могли
передбачити і які перешкоджатимуть Сторонам у виконанні своїх зобов'язань за цим
Договором.
5. Заключні положення
5.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами та діє до
___________20____ року, якщо його не буде розірвано достроково у порядку,
передбаченому цим Договором.
5.2. Питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються з урахуванням норм
Програми та законодавства.
5.3. У разі змін в законодавстві щодо правовідносин, визначених в цьому Договорі,
у випадках внесення змін до кредитного договору, укладеного між Позичальником та
кредитно-фінансовою установою, що впливатимуть на правовідносини за цим
Договором, а також в інших випадках, за погодженням Сторін в Договір вносяться
відповідні зміни та доповнення шляхом оформлення додаткової угоди, яка
є невід'ємною частиною Договору.
5.4. Сторони докладатимуть усіх зусиль щоб врегулювати будь-які спори стосовно
цього Договору шляхом переговорів. Якщо таке врегулювання буде неможливим та
Сторони не досягнуть згоди протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня початку
переговорів, такий спір вирішується в судовому порядку.
5.5. Будь-яке повідомлення, яке повинно бути надане відповідно до цього Договору,
вважається належно наданим Стороні, якщо воно передане особисто, кур'єром,
надіслане поштою листом (з описом вкладення та повідомленням про вручення)
за адресою місцезнаходження Сторони або на іншу адресу, яка повідомлена
Стороною відповідно до цього Договору.
5.6. Цей договір укладено у двох примірниках по одному для кожної Сторони,
які мають однакову юридичну силу.
6.Реквізити сторін
Об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку

Міська рада (Головний
розпорядник коштів):

______________ П.І.П.

_______________П.І.П.

ДОДАТОК 9
Напрями діяльності та заходи Програми
№
п/п

Назва напряму діяльності
(пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

1

Інформаційно-освітні заходи

Друк буклетів та методичної
літератури, інформаційних
матеріалів, розміщення інформації
в ЗМІ
Допомога керівникам ОСББ, обмін
досвідом, організація навчань,
семінарів, курсів, тренінгів

2

Організація навчань, семінарів

3

Покращення
технічних Надання фінансової підтримки на
проведення ремонтів в будинках
характеристик будинків

ОСББ та на прибудинковій території
Надання співфінансування робіт з
капітального ремонту будинків ОСББ
Сплата 30% тіла кредиту за кредитами
залученими ОСББ на впровадження
енергозберігаючих заходів

Всього по програмі

Строк
виконання
заходу
2017-2019
роки

Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги
фінансування,
тис.грн.
2017 рік - 10,0
2018 рік - 10,0
2019 рік - 10,0

Міський бюджет, інші
джерела

2017-2019
роки

Міський бюджет, інші
джерела

20,0 щорічно

2017-2019
роки

Міський бюджет, інші
джерела

2017 рік - 50,0
2018 рік - 200,0
2019 рік - 300,0
2017 рік - 200,0
2018 рік - 400,0
2019 рік - 500,0
2017 рік - 300,0
2018 рік - 400,0
2019 рік - 500,0
2017 рік – 580,0
2018 рік – 1030,0
2019 рік – 1330,0

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(восьма сесія сьомого скликання)
09 серпня 2017 року
м. Корюківка
Про затвердження Програми розвитку,
фінансової підтримки та поповнення
статутних фондів комунальних підприємств
Корюківської міської ради на 2017-2019 роки
З метою забезпечення розвитку та стабільного функціонування
підпорядкованих міській раді комунальних підприємств, розглянувши
рішення виконавчого комітету міської ради від 03 серпня 2017 року № 280,
рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету,
соціально-економічного та культурного розвитку міста, керуючись ст. 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити Програму розвитку, фінансової підтримки та поповнення
статутних фондів комунальних підприємств Корюківської міської ради на
2017-2019 роки (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням восьмої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання
від 09 серпня 2017 року

ПРОГРАМА
розвитку, фінансової підтримки
та поповнення статутних фондів
комунальних підприємств
Корюківської міської ради
на 2017-2019 роки

м.Корюківка
2017 рік

ПАСПОРТ
Програми розвитку, фінансової підтримки та поповнення статутних
фондів комунальних підприємств
Корюківської міської ради на 2017-2019 роки
1. Ініціатор розроблення Програми
2. Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої влади про
розроблення Програми
3. Розробник Програми
4. Відповідальний виконавець
5. Учасники Програми
6. Строки реалізації Програми
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідний для реалізації Програми за
кошти міського бюджету, усього:

Виконавчий комітет
Корюківської міської ради
Закон України «Про
місцеве самоврядування в
Україні», Бюджетний
кодекс України
Виконавчий апарат
Корюківської міської ради
та її виконкому
Виконавчий комітет
Корюківської міської ради
та її виконкому
Комунальні підприємства
міської ради
2017-2019 роки
2017 рік – 4 020 000 грн.
2018 рік – 4 120 000 грн.
2019 рік – 4 220 000 грн.

1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма
Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення статутних
фондів комунальних підприємств Корюківської міської ради на 2017-2019
роки (надалі Програма) розроблена відповідно до статті 91 Бюджетного
кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про житлово-комунальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України
від 05.05.1997р. №409 «Про забезпечення надійності й безпечності
експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж».
На території громади здійснюють діяльність підпорядковані міській раді
комунальні підприємства:
- Корюківська ЖЕК;
- КП «Корюківкаводоканал»;
- КП «Наумівка-Сервіс»;
- КП «Убідьське»;
- КП «Батьківщина».
Комунальні підприємства громади створені з метою виконання робіт та
надання послуг населенню громади, визначених Статутами, а саме:
Корюківська ЖЕК:
- монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря;
- водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи;
- капітальний ремонт житлових, промислових та інших об’єктів;
- перевірка ДВК, будівництво, переобладнання печей, камінів, димоходів,
перевірка димоходів та вентиляційних каналів з правом видачі актівзаключень на їх експлуатацію;
- здійснює необхідну господарську, комерційну діяльність;
- будівництво, включаючи додаткові роботи: водопровідних, теплових і
каналізаційних мереж, вуличну розподільну мережу, інших комунікаційних
ліній місцевого призначення, штукатурні роботи, столярні та теслярські
роботи, малярні роботи та скління, покриття підлог та облицювання стін,
виготовлення каркасних конструкцій і покрівель;
- ремонт та сервісне обслуговування транспортних засобів;
- здійснення лінійного будівництва, в тому числі будівництво доріг
загального користування, автостоянок, іншої технічної площі;
- виробництво самостійно та в кооперації продукції виробничо – технічного
призначення, товарів народного споживання, меблів, будівельних матеріалів;
- здійснення постачально – збутової, торгово – посередницької діяльності;
- здійснення санітарно – технічних робіт на замовлення юридичних та
фізичних осіб, в тому числі зварювальні, оздоблювальні та інші роботи;
- здійснення ремонтно – будівельних робіт, надання різноманітних послуг
при будівництві різних об’єктів, виробництво будматеріалів та конструкцій;
- виконання робіт по благоустрою міста. Дрібні ремонтні роботи,
облаштування міського пляжу, зон відпочинку для населення. Благоустрій

міських кладовищ. Захоронення стихійних сміттєзвалищ;
- надання послуг замовникам з відлову бродячих тварин;
- надання послуг у сфері торгівлі та посередницьких послуг;
- надання ритуальних та обрядових послуг;
- обслуговування мереж вуличного освітлення;
- надання автотранспортних послуг;
- вироблення та реалізація промислових товарів;
- надання послуг юридичним та фізичним особам з прийому, утилізації та
захороненню твердих побутових відходів;
- надання послуг фізичним особам з вивезення твердих побутових відходів;
- здача в оренду нежитлових та житлових приміщень і іншого майна;
-будівництво, розширення та реконструкція споруд, придбання та
впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування,
перероблення,
знешкодження
та
складування
побутових
сільськогосподарських і промислових відходів виробництва, кубових
залишків.
КП «Корюківкаводоканал» :
-забезпечення розвитку комунального господарства з метою найбільш
повного задоволення потреб населення і народного господарства у всіх видах
комунальних послуг;
- організація водопостачання та водовідведення за договорами з замовниками
та за рішенням органів самоврядування;
- надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води за
договорами з домовласниками та за рішенням органів самоврядування;
- організація колективних робіт, збір, очищення та розподілення води;
- будівництво, включаючи додаткові роботи: водопровідних, теплових і
каналізаційних мереж, вуличну розподільну мережу, інших комунікаційних
ліній місцевого призначення, штукатурні роботи, столярні та теслярські
роботи, малярні роботи та скління, покриття підлог та облицювання стін,
виготовлення каркасних конструкцій і покрівель;
- здійснення лінійного будівництва, в тому числі будівництво доріг
загального користування, автостоянок, іншої технічної площі;
- здійснення ремонтно – будівельних робіт, надання різноманітних послуг
при будівництві різних об’єктів, виробництво будматеріалів та конструкцій.
КП «Наумівка-Сервіс»:
- забір, очищення та постачання води;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого
майна;
-організування поховань і надання суміжних послуг;
- каналізація, відведення й очищення стічних вод;
- збирання безпечних відходів;
- інші види діяльності із прибирання.
КП «Убідьське»:
- послуги з водопостачання та очищення води;
- забір, очищення та постачання води;

- допоміжна діяльність у рослинництві;
- лісопильне та стругальне виробництво;
- надання інших індивідуальних послуг;
-запобігання, локалізація та ліквідація наслідків пожеж, а також
протипожежне обслуговування населення в сільській місцевості.
КП «Батьківщина»:
- допоміжна діяльність у рослинництві;
-допоміжна діяльність у тваринництві;
-лісопильне та стругальне виробництво.
Головною метою роботи комунальних підприємств залишається вжиття
заходів для виробництва та реалізації якісних послуг населенню громади з
метою створення сприятливих умов для життєдіяльності, забезпечення
безпеки та захисту населення і території громади від негативних наслідків
надзвичайних ситуацій.
З врахуванням підвищення цін на енергоносії (електроенергію, ПММ і
т.п.), обладнання та матеріали тарифи на комунальні послуги не завжди і у
повному обсязі забезпечують відшкодування витрат на їх надання,
скорочуються обсяги послуг, що надаються комунальними підприємствами,
зношеність інженерних мереж негативно впливає на стан підприємства
надавача послуг, розміри заборгованості населення за надані послуги
зростають.
Погіршення технічного стану житлового фонду, не забезпеченість
будинків первинними засовами пожежогасіння, несправна електромережа,
прилади опалення, зменшення кількості сільськогосподарських товариств
різних форм власності, де організовано цілодобове чергування членів ПСО
на пожежній та пристосованій для цілей пожежогасіння техніці,
розукомплектування та використання не за призначенням в новостворених
приватних сільськогосподарських підприємствах пожежної техніки
призводить до необхідності здійснення комунальними підприємствами
заходів та послуг по запобіганню, локалізації та ліквідації наслідків пожеж, а
також протипожежне обслуговування населення в сільській місцевості.
Все це призводить до того, що комунальним підприємствам не вистачає
обігових коштів на придбання матеріалів для виконання робіт по утриманню
та оновленню інженерних мереж, по якісному утриманню житлового фонду
та підготовки до роботи його в осінньо-зимовий період, придбання
необхідної техніки та технічних засобів тощо.
Потребує оновлення матеріальна база підприємств за рахунок капітальних
вкладень.
Беручи до уваги те, що підвищення тарифів на комунальні послуги
негативно сприймається населенням громади, враховуючи складну фінансову
ситуацію підпорядкованих комунальних
підприємств, необхідність
виконання зобов’язань з виплати заробітної плати працівникам, сплати
податків, виконання функціональних призначень, виникає гостра потреба у
наданні фінансової підтримки комунальним підприємствам з міського
бюджету для забезпечення виконання вищевказаних заходів.

2. Мета Програми
Забезпечення розвитку та стабільного функціонування підпорядкованих
міській раді комунальних підприємств згідно їх функціональних призначень,
виконання зобов’язань з виплати заробітної плати працівникам, сплати
податків, забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель, споруд,
інженерних мереж, запобіганню, локалізації та ліквідації наслідків пожеж
шляхом фінансової підтримки суб’єктів господарювання, покращення їх
матеріально-технічної бази.
3. Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми
Фінансування комунальних підприємств буде здійснюватись шляхом
надання фінансової підтримки на видатки підприємств за рахунок коштів
загального та спеціального фонду міського бюджету – поточні та капітальні
трансферти підприємствам; здійснення внесків до статутного фонду
комунальних підприємств за рахунок коштів спеціального фонду міського
бюджету - капітальні трансферти підприємствам.
4. Основні завдання Програми, обсяги та джерел фінансування
Надання фінансової допомоги та здійснення внесків до статутних фондів
комунальних підприємств буде спрямовано на виконання наступних завдань:
- придбання матеріалів та обладнання для проведення робіт з підготовки
житлового фонду комунальної власності до роботи в осінньо-зимовий період;
- придбання матеріалів для забезпечення надійності та безпечності
експлуатації інженерних мереж (мереж водопостачання, водовідведення,
електропостачання тощо);
- придбання матеріалів та обладнання для своєчасного гасіння пожеж;
- забезпечення виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- сплата податків, зборів та обов’язкових платежів;
- придбання технічних засобів, інструментів, спецодягу тощо;
- подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій;
- капітальний ремонт, ремонт об’єктів та обладнання;
- зміцнення матеріально-технічної бази підприємств;
- придбання техніки;
- придбання основних засобів для проведення невідкладних та аварійних
робіт, подолання наслідків надзвичайних ситуацій;
- придбання дороговартісних матеріалів, запчастин для забезпечення
господарських потреб підприємств;
- вирішення інших питань господарської діяльності комунальних
підприємств.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів загального та
спеціального фонду міського бюджету, за умови затвердження бюджетних
призначень на її виконання рішенням міської ради про міський бюджет
(рішенням про внесення змін до міського бюджету) на відповідний рік, згідно
з розписом міського бюджету.
Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів загального та
спеціального фонду міського бюджету.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Назва установи
Корюківська ЖЕК
КП «Корюківкаводоканал»
КП «Наумівка-Сервіс»
КП «Убідьське»
КП «Батьківщина»
Разом

Обсяги фінансування, грн.
2017 рік
2018 рік
2019 рік
2 100 000
2 150 000
2 200 000
1 600 000
1 650 000
1 700 000
10 000
10 000
10 000
300 000
300 000
300 000
10 000
10 000
10 000
4 020 000
4 120 000
4 220 000

5. Організація реалізації Програми, контроль за її виконанням та
очікувані результати
Реалізація програми покладається на виконавчий комітет Корюківської
міської ради у партнерстві з комунальними підприємствами міської ради. У
випадку необхідності коригування даної Програми, відповідні зміни до неї
вносяться рішенням Корюківської міської ради.
Виконавчий комітет аналізує стан виконання Програми та використання
бюджетних коштів.
Щорічно інформація відповідального виконавця про хід виконання
Програми та ефективності реалізації її заходів заслуховується на сесіях
Корюківської міської ради.
Виконання Програми дозволить:
- ліквідувати критичний рівень зносу основних засобів у житловокомунальному комплексі;
- здійснити утримання об’єктів благоустрою громади в належному стані;
- забезпечити умови для реалізації політики органів місцевого
самоврядування у сфері житлово-комунального господарства;
- впровадити соціально-економічні, організаційно-правові та екологічні
заходи з покращення мікроклімату, санітарного очищення та інше для
мешканців громади;
- поліпшити умови благоустрою громади, його поточно-технологічне та
технічне утримання, проведення своєчасного ремонту;
- забезпечити належне утримання житлових будинків;
- забезпечити ліквідацію несанкціонованих звалищ та проведення санації
території громади;

- забезпечити освітлення вулиць;
- реалізувати державну політику у сфері питної води, питного
водопостачання;
- підвищити ефективність функціонування підприємств питного
водопостачання та водовідведення;
- підвищити якість, надійність житлово-комунального обслуговування
жителів громади;
- знизити ризики виникнення пожеж та загроз, пов’язаних з пожежами
небезпечними для життя і здоров’я громадян та створення сприятливих
соціальних умов життєдіяльності;
- своєчасно виявляти осередки загорянь, оповіщати про них людей та
підрозділи пожежної охорони, видаляти продукти горіння за допомогою
систем протипожежного захисту;
- зменшити на об’єктах і в населених пунктах кількість пожеж, загибель
та травмування на них людей, економічних втрат і матеріальних збитків від
їх наслідків;
- витрачати мінімальний час на прибуття пожежних підрозділів до місця
пожежі за рахунок оптимальної дислокації пожежних підрозділів у сільській
місцевості та їх достатньої чисельності й оснащеності;
- забезпечити раціональне використання і збереження комунального
майна, розвиток матеріальної бази підприємств;
- забезпечити беззбиткове, безперебійне функціонування комунальних
підприємств, їх відповідальність за якість обслуговування споживачів;
- забезпечити виплату заробітної плати та нарахувань на неї згідно вимог
законодавства та галузевої угоди;
- забезпечити розвинення інфраструктури міста;
- здійснити
оновлення
(придбання)
необхідного
обладнання,
транспортних засобів.

Секретар міської ради

С.О.Олійник

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(восьма сесія сьомого скликання)
09 серпня 2017 року
м. Корюківка
Про затвердження Програми модернізації
систем теплопостачання, газопостачання
житлових будинків м.Корюківка на 2017 рік
З метою своєчасного проведення робіт по переведенню квартир
(будинків) на індивідуальне опалення, розглянувши рішення виконавчого
комітету міської ради від 03 серпня 2017 року № 281, рекомендації постійної
комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити Програму модернізації систем теплопостачання,
газопостачання житлових будинків м.Корюківка на 2017 рік (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням восьмої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання
від 09 серпня 2017 року

ПРОГРАМА
модернізації систем теплопостачання, газопостачання
житлових будинків м.Корюківка
на 2017 рік

м.Корюківка
2017 рік

ПАСПОРТ
Програми модернізації систем теплопостачання, газопостачання
житлових будинків м.Корюківка
на 2017 рік
1. Ініціатор розроблення Програми
2. Дата, номер і назва документа органу
виконавчої влади про розроблення
Програми
3. Розробник Програми
4. Відповідальний виконавець
5. Учасники Програми

6. Строки реалізації Програми
7. Прогнозний загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідний для реалізації
Програми за кошти міського бюджету,
усього:

Корюківська міська рада
Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»
Виконавчий апарат
Корюківської міської ради
та її виконкому
Виконавчий комітет
Корюківської міської ради
Виконавчий комітет
Корюківської міської ради,
Корюківська ЖЕК, ПАТ
«Облтеплокомуненерго»,
ПАТ «Чернігівгаз», фізичні
особи (населення)
м.Корюківка
2017 рік
15000 грн.

1. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано Програму
Одним з найбільш актуальних на сучасному етапі розвитку України є
проблеми стабільного енергозабезпечення та ефективного використання
енергоресурсів, від вирішення яких значною мірою залежить рівень
економічного й соціального розвитку суспільства.
Енергозбереження на державному рівні визнано одним із пріоритетів
економічної політики держави. Політика енергозбереження та підвищення
енергоефективності в усіх елементах суспільного життя держави є важливим
чинником впливу на сучасну енергетичну безпеку України, стабільне
забезпечення виробництва та населення енергоносіями.
Житловий фонд як України в цілому, так і міста Корюківки, є найменш
ощадливим споживачем енергетичних ресурсів.
Процес реформування сфери комунальних послуг та підвищення рівня
енергоефективності в житлово-комунальному господарстві є однією з
основних проблем сьогодні. Підвищення тарифів на енергоносії, зростання
цін на матеріально-технічні ресурси, зміна рівня заробітної плати, зміна
обсягів надання послуг, значна
зношеність систем по газо- теплопостачанню і необхідність проведення капітальних ремонтів, використання
застарілого, енергозатратного обладнання при виробництві тепла та підігріву
води, ці та інші чинники призводять до підвищення тарифів з виробництва
та постачання теплової енергії та гарячої води до житлових будинків і
квартир, підприємств та організацій міста Корюківки.
З метою проведення системних та комплексних заходів в житлових
будинках міста Корюківки, підвищення комфорту та безпеки проживання,
зниження залежності комунальної галузі Корюківки від дорогих
енергоносіїв, підвищення енергетичної безпеки міста, зменшення частки
витрат на оплату спожитих паливно-енергетичних ресурсів, покращення
якості послуги з постачання теплової енергії, підвищення рівня кліматичного
комфорту в будівлях, формування ощадливого відношення споживачів до
споживання паливно-енергетичних ресурсів та відносної стабілізації тарифів,
Корюківській міській раді, як власнику цілісного майнового комплексу
систем по теплопостачанню, виконавчому комітету міської ради в поточному
році необхідно здійснити заходи по приведенню систем газо-, теплопостачання до інженерно-обґрунтованих норм, здійснити заміну теплових та
газових мереж.
З метою своєчасного проведення робіт по переведенню квартир на
індивідуальне опалення, необхідно надати з міського бюджету власникам та
користувачам квартир матеріальну допомогу в межах коштів, передбачених у
міському бюджеті на ці цілі та на підставі Положення про порядок надання
матеріальної допомоги власникам та наймачам квартир, які відключені від
централізованого опалення в зв’язку з модернізацією систем газо-, теплопостачання та приведення їх до інженерно-обґрунтованих норм по вулиці
Шевченка,76 м.Корюківки.
2. Мета Програми
Основною метою Програми є:
- модернізація існуючих систем централізованого опалення, шляхом

приведення їх до інженерно-обґрунтованих норм;
- стабілізація тарифів на тепло для громадян;
- надання можливості відключення приміщень від систем
централізованого опалення;
- проведення робіт по переведенню квартир (будинків) громадян на
автономне опалення у зв’язку із відокремленням багатоквартирних житлових
будинків (житлових будинків одноповерхової забудови) від мереж
централізованого опалення по вулицях Шевченка 76, Бульварна 1-4,7-12,
Слов’янська 1,3,4,6,8, провулку Зарічному 1-4 м. Корюківки.
3. Завдання Програми
Завданнями Програми є:
- зменшення витрат теплоопалювального підприємства на виробництво
теплової енергії;
- модернізація систем теплопостачання, газопостачання, заміна
зношених на нові по вулицях Бульварна, Слов’янська, провулку Зарічному
м. Корюківки;
- надання матеріальної допомоги жителям вулиці Шевченка,76, квартири
(будинки) яких будуть відключатись від мереж централізованого опалення, з
метою приведення систем газопостачання до збалансованої для подальшого
переведення квартир в будинках (будинків) на автономне опалення.
4. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста в
межах запланованих асигнувань та з урахуванням можливостей бюджету.
Обсяг фінансування затверджується міською радою і враховується при
формуванні видатків міського бюджету та у разі потреби коригується
протягом поточного року в межах можливостей міського бюджету.
Сума коштів на виконання Програми складає 15000 грн., які будуть
розподілені та надаватись в рівних частинах на підставі Положення про
порядок надання матеріальної допомоги власникам та наймачам квартир, які
відключені від централізованого опалення в зв’язку з модернізацією систем
газо-, тепло- постачання та приведення їх до інженерно-обґрунтованих норм.
5. Очікувані результати
Виконання Програми надасть можливість:
- модернізувати системи цілісного майнового комплексу по
теплопостачанню м.Корюківки;
- оперативно та вчасно відключити квартири (одноповерхові будинки)
від централізованого теплопостачання та забезпечити їх автономним
опаленням;
- знизити фінансове навантаження на мешканців міста;
- підвищити рівень комфорту та якість життя мешканців міста у зв’язку з
незадовільним тепловим режимом в квартирах (будинках), які розташовані
по вулицях, де будуть проводитись роботи з модернізації.
Секретар міської ради

С.О.Олійник

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання матеріальної допомоги власникам та наймачам
квартир, які відключені від централізованого опалення в зв’язку з
модернізацією систем газо-, тепло- постачання та приведення їх до
інженерно-обґрунтованих норм
1. З метою забезпечення відключення квартир від централізованого
опалення по вулиці Шевченка,76 м.Корюківки, власникам та наймачам
квартир надається з міського бюджету матеріальна допомога в сумі,
визначеній виконавчим комітетом (рішенням сесії) міської ради на кожну
квартиру (будинок).
2. Положення розроблено з метою забезпечення прозорості при наданні
допомоги, запобігання непорозумінь та вчасного завершення робіт при
переході на автономне опалення до початку опалювального періоду.
3. Виплата коштів здійснюється з міського бюджету згідно затвердженого
списку в безготівковій формі, шляхом перерахування на особові рахунки в
будь-якому з банків м.Корюківка.
4. Один з власників або наймачів квартири звертається із відповідною
письмовою заявою до Корюківської міської ради (зразок додається).
Підставами для звернення є наявність копії паспорта (з обов’язковою
пропискою), домова книга, ідентифікаційний код та копія розрахункового
рахунку з реквізитами банку. Відсутність хоч одного документа є підставою
для відмови у виплаті.
5. При подачі вищезазначених документів власником підписується
зобов’язання завершити роботи по приведенню системи газо-, теплопостачання до інженерно-обґрунтованих норм або завершити роботи по
переобладнанню квартири (одноповерхового будинку) на автономне
опалення до ______________ (чи зазначається, що роботи вже завершені).

Секретар міської ради

С.О.Олійник

ЗРАЗОК
Корюківському
міському голові
Ахмедову Р.Р.
Гр.___________
______________
______________

Заява
Прошу надати матеріальну допомогу на приведення системи газо-,
(тепло-) постачання до інженерно-обґрунтованих норм з метою завершення
робіт по переобладнання квартири №____ по вулиці ____________________
м. Корюківка на автономне опалення в сумі ________________ грн.
Додаток: на _________ аркушах.

Дата

(підпис)

ЗРАЗОК
Корюківському
міському голові
Ахмедову Р.Р.
Гр.___________
______________
______________
Зобов’язання
Я, ___________________________ зобов’язуюсь в термін до
(прізвище, ім.’я, по батькові)

________________ завершити роботи (роботи завершені) по приведенню
системи газо-, (тепло-) постачання до інженерно-обґрунтованих норм з
метою проведення робіт по переобладнання квартири №____ по вулиці
_____________________ м. Корюківка на автономне опалення.
Претензій до Корюківської міської ради не маю.
Написано власноручно.

Дата

(підпис)

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(восьма сесія сьомого скликання)
09 серпня 2017 року
м. Корюківка
Про затвердження Програми сприяння діяльності
управління соціального захисту населення
Корюківської районної державної адміністрації
щодо покращення обслуговування населення
на 2017 рік
З метою покращення роботи управління соціального захисту населення
Корюківської районної державної адміністрації спрямованої на забезпечення
належного обслуговування та соціального захисту інвалідів всіх категорій,
людей похилого віку, малозабезпечених сімей та створення сприятливих умов
для їх життєдіяльності, розглянувши рішення виконавчого комітету міської
ради від 03 серпня 2017 року № 282, рекомендації постійної комісії міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку міста, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити Програму сприяння діяльності управління соціального
захисту населення Корюківської районної державної адміністрації щодо
покращення обслуговування населення на 2017 рік (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням восьмої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання
від 09 серпня 2017 року

ПРОГРАМА
сприяння діяльності управління соціального захисту населення
Корюківської районної державної адміністрації щодо покращення
обслуговування населення
на 2017 рік

м.Корюківка
2017 рік

ПАСПОРТ
Програми сприяння діяльності управління соціального
захисту населення Корюківської районної державної
адміністрації щодо покращення обслуговування
населення на 2017 рік

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Управління соціального захисту
населення Корюківської районної
державної адміністрації
Закони України „Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту”,
„Про основні засади соціального захисту
ветеранів праці та інших громадян
Дата,номер і назва
похилого віку в Україні”, Постанова
розпорядчого документа
Кабінету Міністрів України від
органів виконавчої влади про
21.10.1995 року №848 „Про спрощення
розроблення Програми
порядку надання населенню субсидій
для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого
побутового палива”.
Управління соціального захисту
Розробник Програми
населення Корюківської районної
державної адміністрації
Управління соціального захисту
Відповідальні
виконавці
населення Корюківської районної
Програми
державної адміністрації
Управління соціального захисту
населення Корюківської
Учасники Програми
райдержадміністрації, Корюківська
міська рада
Термін реалізації Програми
2017 рік
Перелік місцевих бюджетів,
які беруть участь у виконанні
Бюджет Корюківської міської ради
Програми
Загальний обсяг фінансових
ресурсів
для
реалізації
35000 грн.
Програми (кошти міського
бюджету)
Ініціатор розроблення
Програми

1. Визначення проблемних питань,
на розв’язання яких спрямована Програма
Програма спрямована на посилення соціального захисту інвалідів всіх
категорій, людей похилого віку, малозабезпечених сімей, створення
сприятливих умов для їх життєдіяльності, захист прав, наданих Конституцією
та Законами України.
Завдання забезпечення реалізації державної соціальної політики на
відповідній території у сфері соціального захисту населення покладено на
управління
соціального
захисту
населення
Корюківської
райдержадміністрації.
Життєзабезпечення
соціально незахищених верств населення
підтримується системою пільг, соціальних допомог, компенсацій та субсидій,
які визначені відповідними законами.
В управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації на
обліку станом на 01 червня 2017 року перебуває з числа жителів
Корюківської міської громади:
- 842 ветеранів війни;
- 1977 осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- 28 пільговиків силових структур;
- 4955 пенсіонерів за віком;
- 216 багатодітних сімей;
- 402 дітей з багатодітних сімей;
- 103 переселенця;
- 1819 одержувачів соціальних допомог;
- 4914 сімей-одержувачів субсидій.
Матеріально-технічна база управління соціального захисту населення
райдержадміністрації потребує покращення, ситуація із забезпечення
комп’ютерною технікою, паперовими, розхідними матеріалами для
комп’ютерної техніки та друкуючих пристроїв критична.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»
управлінню соціального захисту доведені поточні видатки загального фонду
по незахищених статтях видатків за бюджетною програмою КПКВК 7951010
«Здійснення виконавчої влади в Чернігівській області» в сумі 10700грн., що
забезпечує потребу лише на 12%.
Недофінансування за рахунок коштів Державного бюджету залишає
проблемними питання покращення матеріально-технічного забезпечення, що в
умовах значного росту звернень громадян за призначенням житлових
субсидій, не дає можливості у повному обсязі забезпечити соціальну
підтримку жителям району.
Категорія соціально незахищених верств населення не має тенденції до
зменшення, а тому для забезпечення ефективної роботи управління
соціального захисту населення потребує сприяння зі сторони міської ради, а
саме: виділення коштів з місцевого бюджету на виконання заходів по
покращенню соціального обслуговування населення громади.
Прийняття програми щодо сприяння діяльності управління соціального
захисту населення Корюківської райдержадміністрації на
2017 рік та
залучення на її виконання коштів бюджету територіальної громади сприятиме
покращенню роботи управління, забезпечення належного обслуговування
громадян.

3. Мета Програми
Основною метою Програми є створення умов для покращення
ефективності надання соціальної підтримки управлінням соціального захисту
населення райдержадміністрації найвразливішим верствам населення, а також
підвищення ефективності системи соціальної допомоги і спрощення
процедури її надання, забезпечення належного обслуговування громадян.
4. Строки виконання Програми
Виконання заходів Програми передбачається протягом 2017 року.
Програма переглядається у разі уточнення завдань, які необхідно
вирішити.
5. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів
бюджету Корюківської міської ради, які передбачаються у кошторисі
відповідального виконавця Програми, а також інших джерел, не
заборонених чинним законодавством.
Обсяг фінансування Програми складає 35,0 тис. грн та може
коригуватися під час її виконання.
6. Очікувані результати
Реалізація програми надасть змогу:
- своєчасно та у встановлені терміни проводити призначення різного виду
допомог, пільг, компенсацій та субсидій;
- підвищити ефективність перевірок правильності та повноти даних для
призначення різного виду допомог та субсидій (надсилання запитів,
обстеження матеріально-побутових умов);
- постійно надавати інформацію про стан та умови надання допомог,
пільг, компенсацій та субсидій кожному із одержувачів (в тому числі
письмово);
- знизити соціальну напругу в громаді.
Секретар міської ради

С.О.Олійник

ПЕРЕЛІК
завдань і заходів Програми сприяння діяльності управління соціального захисту населення щодо покращення
обслуговування населення на 2017 рік.
тис.грн.
Обсяг
фінансуванн
я всього
4

Зміст заходів Програми з виконання
завдань

Строки
виконання

Джерело
виконання

1
Субвенція з міського бюджету
державному бюджету на забезпечення
електронно-обчислювальною технікою
(Персональний комп’ютер -1 шт.;
Монітор – 1 шт.; принтер - 1 шт.)
Витрати для якісного підготування
розрахунків, повідомлень, виплатних
відомостей
та
іншої
робочої
документації управлінням соціального
захисту
населення
райдержадміністрації на забезпечення:
- канцтоварами та папером;
- комплектуючими та запасними
частинами для офісної техніки;
- придбання поштових марок,
конвертів.

2

3

2017 рік

Бюджет
Корюківської
міської ради

20,0

2017 рік

Бюджет
Корюківської
міської ради

15,0

15,0

2017

Бюджет
Корюківської
міської ради

35,0

35,0

Всього

в т.ч. на
2017 рік

Очікуваний результат
виконання заходу

5

6

20,0
Створення умов для
підвищення ефективності
системи соціальної
допомоги і спрощення
процедури її надання,
забезпечення належного
обслуговування громадян
та поліпшення
матеріально-технічного
забезпечення управління
соціального захисту
населення

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(восьма сесія сьомого скликання)
09 серпня 2017 року
м. Корюківка
Про внесення змін до
міських Програм на 2017 рік
Розглянувши рішення виконавчого комітету від 03 серпня 2017 року
№ 278, рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності,
бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста, керуючись
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Внести зміни до міських Програм на 2017 рік, а саме:
1.1. В «Програмі підтримки індивідуального житлового будівництва
«Власний дім» на 2016-2020 роки на території Корюківської міської ради»,
затвердженої рішенням четвертої сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 31.03.2016 р. в Паспорті програми в розділі «Обсяг коштів
міського бюджету» слова і цифру «2017 рік – 25 тис.грн.» замінити на «2017 рік
- 50 тис.грн.».
В розділі «Фінансове забезпечення програми» в абзаці другому слова і
цифри «2017 рік – 25 тис.грн.» замінити на «2017 рік – 50 тис.грн.».
1.2. В «Програмі розвитку житлово-комунального господарства та
благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради на 2017 рік»,
затвердженої рішенням четвертої сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 22.02.2017р. в пункті 8 Паспорту цифру «29486,215 тис. грн.»
замінити цифрою «26695,715 тис.грн.».
Пункті 4.1. «Поліпшення фінансово-матеріальної бази комунальних
підприємств» виключити.
В пункті 4.2.:
в абзаці 9 цифру «1925,8 тис. грн.» замінити цифрою «3225,8 тис. грн.».
Після пункту 4.7 слова і цифру «Всього по Програмі – 29486,215 тис. грн.»
замінити словами і цифрою «Всього по Програмі – 26695,715 тис. грн.».

1.3. В Програмі «Місцева пожежна охорона у сільській місцевості
Корюківської громади на 2017 рік», затвердженої рішенням четвертої сесії
Корюківської міської ради сьомого скликання від 22.02.2017р., в пункті 7.
Паспорту Програми «Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів,
необхідний для реалізації Програми» цифру «335,2 тис. грн.» замінити цифрою
«119,650 тис. грн.».
Розділ програми «Матеріально-технічне забезпечення пожежної
охорони (за рахунок міського бюджету) на 2017 рік» викласти в новій редакції
(додається).
1.4. В Програмі «Цивільного захисту населення Корюківської громади на
2017 рік», затвердженої рішенням четвертої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 22.02.2017р. в Паспорті програми в розділі «Загальний
орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації програми»
слова «в межах фінансового ресурсу» замінити цифрами «100 000 грн.».
В розділі «Заходи Програми» в пункті 6. слова «Листопад-грудень 2017р.»
замінити словами «Протягом року».
1.5. В Програмі «Соціальний захист окремих категорій населення» на 2017
рік, затвердженої рішенням четвертої сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 22.02.2017 р. в Паспорті програми в п. 9 «Загальний обсяг
фінансових ресурсів, необхідний для реалізації програми, всього» цифру
«217340грн.» замінити цифрою «237340 грн.».
В розділі «3.Фінансове забезпечення» в абзаці другому цифру «81000
грн.» замінити цифрою «101000 грн.».
1.6. В «Програмі соціально-економічного та культурного розвитку
Корюківської міської територіальної громади на 2017 рік», затвердженої
рішенням другої позачергової сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 12.01.2017р., в додатку до Програми «Перелік робіт, об’єктів
виробничого призначення та соціальної сфери, заходів, які будуть
фінансуватись з міського бюджету та інших джерел, включених у Програму
(План) соціально-економічного та культурного розвитку Корюківської міської
ради на 2017 рік» пункти 20, 22, 37 викласти в такій редакції:
тис.грн.

№
п/п

Найменування об’єкту, робіт та заходів, що
здійснюватимуться за програмою (планом)

2017 рік
Обсяг фінансування
Всього по Державний
Бюджет
об’єкту
бюджет
Корюківської
міської ради

20.

Виготовлення пкд та реконструкція
системи теплопостачання з
встановленням енергозберігаючих
твердопаливних котлів в Забарівській
ЗОШ І-ІІ ст. по вул. Гагаріна,35
с.Забарівка Корюківського району
Чернігівської області

913,740

697,940

215,800

22.

37.

Будівництво артезіанської
свердловини для питного
водопостачання з використанням
енергоощадного обладнання в
с.Сядрине Корюківського району
Чернігівської області
Виготовлення ПКД та будівництво
спортивного багатофункціонального
майданчика з поліуретановим
покриттям в Корюківській ЗОШ І-ІІІ
ст. № 4 по вул.Шевченка,116а
м.Корюківка, Чернігівська область

4315,744

2293,800

2021,944

706,0

536,0

170,0

Після пункту 48 Переліку цифри «64990,113», «48047,82», «16942,293»
замінити цифрами «65428,913», «48922,076», «16506,837».
В пункті «Загалом по програмі» цифри «105555,45», «64990,113»
замінити цифрами «105994,255», «65428,913».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

Додаток
до рішення восьмої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання
від 09 серпня 2017 року

Матеріально-технічне забезпечення пожежної охорони
(за рахунок міського бюджету) на 2017 рік
№
п/п
1.
2.
3.

Показник витрат
Оплата праці
Нарахування на оплату праці
Придбання предметів, матеріалів, обладнання та
інвентарю
ВСЬОГО

Секретар міської ради

Сума,
грн.
88290
19940
11420
119650

С.О.Олійник

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(восьма сесія сьомого скликання)
09 серпня 2017 року
м. Корюківка
Про внесення змін до рішення четвертої
сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 22 лютого 2017 року
«Про затвердження персонального складу
виконавчого комітету міської ради»
Враховуючи кадрові зміни, відповідно до п. 5 ч. 4 ст. 42, ст. 51 та
керуючись п. 3 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”,
міська рада в и р і ш и л а :
Внести зміни до рішення четвертої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 22 лютого 2017 року «Про затвердження персонального
складу виконавчого комітету міської ради», а саме:
- п. 1 рішення доповнити словами «Кукуюк Оксана Леонідівна – начальник
відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму міської ради»;
- в п. 1 рішення слова «Тосенко Андрій Володимирович – керівник пункту
фінансових послуг ТОВ «Пост –Фінанс» замінити словами «Тосенко Андрій
Володимирович – начальник центрального відділення поштового зв’язку
Корюківка Чернігівської дирекції ПАТ «Укрпошта».
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(восьма сесія сьомого скликання)
09 серпня 2017 року
м. Корюківка
Про внесення змін до рішення
восьмої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 26.08.2016 р.
«Про затвердження Положення про
тендерний комітет Корюківської міської ради»
З метою організації та проведення процедур закупівель для забезпечення
потреб територіальної громади, враховуючи рекомендації постійної комісії
міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних
ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту відповідно
до ч. ч. 1, 2 ст. 11 Закону України «Про публічні закупівлі», Примірного
положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб),
затвердженого наказом Мінекономрозвитку України від 30.03.2016 № 557,
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Внести зміни до рішення восьмої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 26.08.2016 р. «Про затвердження Положення про
тендерний комітет Корюківської міської ради», а саме п. 2 рішення викласти в
такій редакції:
«2. Створити тендерний комітет Корюківської міської ради у складі:
1) голова тендерного комітету – Кукуюк Оксана Леонідівна, начальник відділу
економіки, транспорту, інвестицій та туризму міської ради;
2) заступник голови тендерного комітету – Яковець Сергій Миколайович,
начальник юридичного відділу міської ради;
3) секретар тендерного комітету – Лагодна Діана Олегівна, провідний
спеціаліст відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму міської ради;
4) члени тендерного комітету:

- Биков Олександр Миколайович, заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради;
- Пономаренко Зоя Юріївна, керуючий справами (секретар) виконавчого
комітету міської ради;
- Барсук Олена Іванівна, начальник фінансового відділу міської ради;
- Кожема Оксана Миколаївна, начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності міської ради.»
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних
ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(восьма сесія сьомого скликання)
09 серпня 2017 року
м. Корюківка
Про затвердження Положення
про розміщення зовнішньої
реклами на території населених пунктів
Корюківської міської ради
З метою впорядкування правил розміщення об’єктів зовнішньої реклами
на території міської ради та враховуючи рекомендації постійної комісії міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку міста, керуючись планом діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів на 2017 рік, ст. 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити Положення про розміщення зовнішньої реклами на
території населених пунктів Корюківської міської ради (додається).
2. Встановити, що договори на тимчасове користування місцями для
розміщення зовнішньої реклами, укладені до набрання чинності цього рішення,
можуть бути переглянуті виключно за згодою сторін, або за інших підстав, які
визначені договорами.
3. Вважати такими, що втратили чинність, всі раніше прийняті рішення з
питань розміщення зовнішньої реклами Корюківською міською радою та
сільськими радами, які увійшли до складу Корюківської міської територіальної
громади.

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

Р.Р.Ахмедов

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням восьмої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання
від 09 серпня 2017 року
Положення про розміщення зовнішньої реклами на території населених пунктів
Корюківської міської ради
1. Загальні положення
1.1. Це Положення про розміщення зовнішньої реклами на території населених
пунктів Корюківської міської ради (далі - Положення) розроблено відповідно до положень:
- Закону України «Про рекламу»;
- Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;
- постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року №2067 «Про затвердження
Типових правил розміщення зовнішньої реклами»;
- Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних,
дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях міста
Корюківки.
1.2. Положення регулює правові відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням
зовнішньої реклами на території населених пунктів Корюківської міської ради, та визначає
порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.
1.3. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:
робочий орган – постійно діюча комісія при виконкомі Корюківської міської ради з питань
розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території населених пунктів Корюківської
міської ради, на яку покладені відповідні обов’язки;
виконавчий орган ради – виконавчий комітет Корюківської міської ради;
дозвіл – документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на
підставі рішення виконавчого органу міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої
реклами на певний строк та у певному місці;
місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди,
елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах
населеного пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове
користування власником або уповноваженим ним органом (особою);
реклама – інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який
спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес
щодо таких особи чи товару;
соціальна реклама − інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка
спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських
цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку;
спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові,
наземні та не наземні (повітряні), плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти,
троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби,
складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для
розміщення реклами;
Терміни, що не визначені в цьому Положенні, вживаються у значенні, визначеному
законодавством України.
1.4. Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів виданих робочим органом −
постійно діючою комісією при виконкомі Корюківської міської ради з питань розміщення
об’єктів зовнішньої реклами на території населених пунктів Корюківської міської ради (далі

− Комісія) − на підставі рішень виконавчого комітету міської ради відповідно до цього
Положення.
Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на
розміщення зовнішньої реклами здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну
систему у сфері господарської діяльності".
Справляння плати за видачу зазначених дозволів виконавчим комітетом міської ради
забороняється.
1.5. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх
власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних,
функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого
середовища та з додержанням правил благоустрою територій населених пунктів.
1.6. Дія цього Положення поширюється на всю територію населених пунктів, які
входять до складу Корюківської міської територіальної громади, включаючи розташування
рекламних засобів на будинках (будівлях) і спорудах, на відкритих майданчиках, на
міських вулицях (дорогах), площах тощо, у зелених зонах, на елементах вуличного
обладнання та інших об’єктах незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування.
Соціальна реклама розміщується на підставах та умовах визначених цим Положенням.
Плата за тимчасове користування рекламними засобами, на яких розміщена соціальна
реклама, не сплачується.
Положення є обов’язковим для виконання усіма учасниками рекламної діяльності –
фізичними та юридичними особами, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форм
власності.
2. Функції Комісії як робочого органу.
2.1. До повноважень Комісії як робочого органу належать:
- розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення
змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;
- надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурнопланувальних завдань та опрацювання проектно-технічної документації для розташування
складних (дахових) рекламних засобів;
- прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування
рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про
відмову в установленні такого пріоритету;
- підготовка проекту рішення виконавчого комітету ради щодо надання дозволу (у
тому числі погодження з органами та особами, зазначеними у п. 3.4. даного Положення) чи
про відмову у його наданні;
- видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету ради;
- ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану
їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних
містобудівного кадастру населених пунктів;
- подання територіальному органу спеціально уповноваженого органу виконавчої
влади у сфері захисту прав споживачів в Чернігівській області матеріалів про порушення
порядку розповсюдження та розміщення реклами;
- підготовка і подання виконавчому комітету міської ради пропозицій щодо розмірів
плати за надання послуг робочим органом на підставі калькуляцій витрат для прийняття
відповідного рішення.
Комісія здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.
3. Порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами
3.1. Для одержання дозволу заявник подає до виконавчого комітету Корюківської
міської ради
- заяву за формою згідно з додатком 1 до цього Положення;

- фотокартку або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на
якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з
конструктивним рішенням.
3.2. За наявності документів, передбачених пунктом 3.1 цього Положення, відомості
про заяву у той же день вносяться уповноваженим представником Комісії до внутрішнього
реєстру заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (журналу), який ведеться у
довільній формі.
3.3. Зареєстрована заява подається на розгляд міського голови чи особи, яка виконує
його обов’язки.
Розглянута міським головою заява з відповідною резолюцією передається на розгляд
Комісії.
Комісія протягом двох робочих днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце
розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет надання на заявлене місце
зареєстрованого в установленому порядку дозволу за формою згідно з додатком 3.
У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу Комісія надсилає заявникові
вмотивовану відповідь із зазначенням підстав, передбачених законом.
Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його
видачі становить 10 робочих днів.
3.4. Видача дозволу погоджується Комісією з власником місця або уповноваженим
ним органом (особою), а також з:
Мінкультури − у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного
значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць;
Обласною державною адміністрацією − у разі розміщення зовнішньої реклами на
пам’ятках місцевого значення, а також в межах зон охорони цих пам’яток;
Утримувачем інженерних комунікацій – у разі розміщення зовнішньої реклами в
межах охоронних зон цих комунікацій;
Укравтодором або власниками автомобільних доріг та Національною поліцією −
у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг.
Перелік органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, є вичерпним.
Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються Комісією без залучення
заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу, який вказаний в абзаці 5 п.
3.3. цього Положення.
Для здійснення погодження Комісія не пізніше дня, що настає за днем одержання
документів від заявника, надсилає їх копії у паперовому або електронному (шляхом
сканування) вигляді органам, зазначеним в абзацах 1-5 цього пункту, та встановлює строк
розгляду цих документів.
За результатами дозвільної (погоджувальної) процедури органи, вказані в абзацах 1-5
цього пункту, надають погодження, які у паперовому або електронному (шляхом
сканування) вигляді надсилаються комісії.
У разі ненадання органами, зазначеними в абзацах 1-5 цього пункту, протягом
встановленого строку погоджень вважається, що видачу дозволу погоджено.
3.5. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами
забороняється.
4. Прийняття рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами або про
відмову у його наданні
4.1. Комісія протягом не більш як двох робочих днів з дати одержання від органів та
осіб, з якими погоджується видача дозволу, подає виконавчому комітету міської ради
пропозиції та проект відповідного рішення.
4.2. Виконавчий комітет міської ради протягом одного робочого дня з дати одержання
зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його
наданні.

Дозвіл (додаток 2 до цього Положення) або відмова у його видачі видається не
пізніше ніж протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення
виконавчим комітетом міської ради.
4.3. Комісія протягом десяти робочих днів з дати реєстрації дозволу надає органам
державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким
надано дозвіл.
4.4. Дозвіл надається строком на п’ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.
4.5. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої
реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу.
4.6. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у
п’ятиденний строк зобов'язаний подати Комісії фотокартку місця розташування рекламного
засобу (розміром не менш як 6х9 сантиметрів).
5. Внесення змін та переоформлення дозволу
5.1. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту,
будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни
місця розташування рекламного засобу, Комісія у семиденний строк письмово повідомляє
про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни
містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва Комісія надає розповсюджувачу
зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо
нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.
Відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на
новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування
рекламного засобу.
Плата за надання Комісією послуг, пов’язаних із зміною місця розташування
рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для
вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції,
ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої
реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.
6. Плата за тимчасове користування місцем розташування об’єктів зовнішньої реклами
6.1. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що
перебуває у комунальній власності, встановлюється в Договорі на тимчасове користування
місцем для розміщення зовнішньої реклами (додаток 3 до цього Положення) з врахуванням
тарифів плати за користування місцями розташування зовнішньої реклами на території
населених пунктів Корюківської міської ради (додаток 4 до цього Положення).
Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що
перебуває у державній або приватній власності, встановлюється на договірних засадах з його
власником або уповноваженим ним органом (особою). При цьому площа місця розташування
рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на
це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції
цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює
площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.
6.2. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу
не може встановлюватися залежно від змісту реклами.
7. Контроль за дотриманням норм та вимог цього Положення та відповідальність за їх
порушення.
7.1. Розміщення об’єктів зовнішньої реклами, що розташовані на території населених
пунктів Корюківської міської ради повинно відповідати вимогами п. 34-44, 48 Типових
правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 29.12.2003 р. № 2067 (зі змінами).

7.2. Контроль за додержанням норм та вимог цього Положення здійснюють
виконавчий комітет міської ради та інші органи відповідно до чинного законодавства.
7.3. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами уповноважена
особа органу, який здійснює контроль за додержанням норм та вимог цього Положення,
звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у
визначений строк.
У разі невиконання цієї вимоги орган, який здійснює контроль, подає інформацію
спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у
порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
7.4. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні норм та вимог цього
Положення , несе відповідальність згідно із законодавством.
8. Демонтаж рекламних засобів, розміщених з порушенням вимог цього Положення
8.1. Демонтаж рекламних засобів, розміщених з порушенням вимог цього Положення
(в т.ч. вивісок чи табличок), здійснюється у разі:
припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи підприємця;
невідповідності розміщення вимогам щодо їх розміщення, наданим у визначенні, та
архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам;
порушення благоустрою території.
Розміщені рекламні засоби (в т.ч. вивіски чи таблички) підлягають демонтажу за
рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, якими вони були
встановлені.
8. Заключні положення.
8.1. Питання, що не врегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з чинним
законодавством України, а також відповідно до рішень Корюківської міської ради та її
виконавчого комітету .
8.2. Спори, що виникають при вирішенні питань, пов'язаних з розміщенням
зовнішньої реклами, вирішуються у встановленому законодавством порядку.
Секретар міської ради

С.О.Олійник

Додаток 1
до Положення
_______________________ р. N ______

Виконкому Корюківської
міської ради

ЗАЯВА
про надання дозволу на розміщення
зовнішньої реклами
Заявник

ллллллл---(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, для фізичної

Тттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттт---особи - прізвище, ім'я та по батькові)

ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо--_Адреса заявника лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл---(для юридичної особи - місцезнаходження, для фізичної особи - місце проживання,

_________________________________________

_________________________----

паспортні дані)

Ідентифікаційний код юридичної особи
або ідентифікаційний номер фізичної особи оооооооооооооооооооооооооооооооооооооєєо--Телефон (телефакс) оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооїо--Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою:
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД--

(вид та розміри рекламного засобу, повна адреса місця розташування)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
строком на бббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббб___
(літерами)

Перелік документів, що додаються ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр
Ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр
Заявник
або уповноважена
ним особа
______________________ ______________________
(підпис)

М.П.

(ініціали та прізвище)

Додаток 2
до Положення

ДОЗВІЛ
на розміщення зовнішньої реклами
Виданий ____________ р. на підставі рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради від «___» ___________ 20 року № _____
(дата видачі)

__________________________________________________________________
(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, для фізичної особи - прізвище, ім'я

__________________________________________________________________
та по батькові)

__________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу), банківські реквізити, ідентифікаційний код

__________________________________________________________________
(номер)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Адреса місця розташування рекламного засобу _________________________
__________________________________________________________________
Характеристика (у тому числі технічна) рекламного засобу _______________
__________________________________________________________________
(вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу)

Підпис, печатка

Додаток 3
до Положення

ДОГОВІР
на тимчасове користування місцем
для розміщення зовнішньої реклами
м. Корюківка

«___»____________» 20__ року

Корюківська міська рада, в подальшому – Виконком, в особі міського голови
Ахмедова Ратана Ратановича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», з одного боку, та ________________________________________,
в особі директора _______________________________________________, в подальшому
«Користувач», що діє на підставі статуту, з другого боку, уклали цей Договір про наступне:
1. Терміни в Договорі
1.1. Терміни, що застосовуються в цьому Договорі, вживаються у значенні відповідно до
Закону України «Про рекламу» в редакції Закону від 11 липня 2003 року № 1121-IV, із
змінами, Положення про розміщення зовнішньої реклами на території населених пунктів
Корюківської міської ради, затвердженим рішенням _______________ сесії Корюківської
міської ради сьомого скликання від __.__.2017 року.
2. Предмет Договору
2.1. Виконком надає «Користувачу» у тимчасове платне користування місце, що перебуває у
комунальній власності, для розміщення зовнішньої реклами за адресою:
________________________________________________________________________________
2.2. «Користувач» використовує надане місце за цільовим призначенням, сплачує вартість
користування місцем з дозволу на розміщення зовнішньої реклами та звільняє у триденний
термін місце на яких термін дії дозволів припинений (закінчився).
2.3. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами є невід’ємною частиною цього договору.
3. Права та обов’язки Сторін
3.1. Виконком має право:
3.1.1. Здійснювати контроль за дотриманням «Користувачем» чинного законодавства з
питань зовнішньої реклами, Положення про розміщення зовнішньої реклами у м. Корюківці ,
положень цього договору.
3.1.2. Здійснювати обстеження встановлених рекламних конструкцій «Користувачем».
3.1.3. Розірвати цей договір, та силами Виконкому здійснити за рахунок «Користувача»
демонтаж спеціальної конструкції у випадку заборгованості більше ніж за три місяці,
передбачених розділом 4 цього договору.
3.1.4. Відмовити «Користувачу» в продовжені строку дії дозволу у випадках, передбачених
законодавством України та Положення розміщення зовнішньої реклами на території міста
Корюківки.
3.1.5. Ставити питання про розірвання Договору у випадку та порядку передбачених чинним
законодавством України.
3.1.6. Вимагати внесення змін до умов Договору згідно вимог діючого законодавства.

3.2. Виконком зобов’язується:
3.2.1. Не надавати місце у тимчасове користування іншим особам протягом дії дозволу
«Користувача».
3.2.2. Не перешкоджати розміщенню рекламних засобів встановлених згідно з Положенням
про розміщення зовнішньої реклами на території м. Корюківки.
3.2.3. Не втручатися у форму та зміст реклами.
3.3. «Користувач» має право:
3.3.1. Вимагати передачі йому у встановлений термін місця для розміщення спеціальних
конструкцій відповідно до виданого дозволу.
3.3.2. Використовувати надане йому місце для розміщення на ньому рекламних засобів з
дотриманням положень цього договору та Положення про розміщення зовнішньої реклами
на території м Корюківки.
3.4. «Користувач» зобов’язаний:
3.4.1. Не розміщувати рекламоносії з порушенням вимог Законів України «Про рекламу»,
«Про благоустрій населених пунктів», відповідних Правил розміщення зовнішньої реклами.
3.4.2. Утримувати рекламні засоби в належному естетичному та технічному стані.
3.4.3. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати суму за розміщення зовнішньої реклами
згідно з дозволами по розрахунковим тарифам, що діють на день сплати.
3.4.4. Встановлювати рекламні конструкції відповідно до погодженого в установленому
порядку проекту, без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів
будівель та споруд, підземних та наземних комунікацій, елементів благоустрою та
озеленення, з забезпеченням безпеки населення при підключенні конструкції до електричної
мережі, утримувати їх в належному технічному і санітарному стані та впорядковувати місця
для їх розташування, забезпечити технічну міцність і стійкість спеціальної конструкції.
3.4.5. За свій рахунок усувати можливі пошкодження зелених насаджень у зоні установки
рекламоносіїв та/або комунікацій, що пролягають у цьому місці.
3.4.6. Відшкодовувати в повному обсязі балансоутримувачу місця матеріальну шкоду, що
заподіяна місцю розташування рекламної конструкції з вини «Користувача».
3.4.7. Демонтувати в 3-денний термін спеціальні конструкції, по закінченню терміну дії
дозволу на розміщення зовнішньої реклами, при його скасуванні, розірванні або закінченні
терміну дії цього договору, а також у разі виникнення нагальної потреби для реконструкції,
ремонту чи будівництва місця розташування спеціальної конструкції або зміни містобудівної
ситуації.
3.5. Після отримання «Користувачем» дозволу на розміщення зовнішньої реклами плата за
користування місцем, що перебуває у комунальній власності проводиться незалежно від того
використовує його «Користувач», чи тимчасово не використовує.
3.5.1. Після проведення демонтажних робіт привести місце розміщення рекламного засобу до
належного стану.
3.5.2. У тижневий термін листом повідомити Виконком про зміни адреси для листування,
банківського рахунку, зміну назви, зміну коду ЄДРПОУ або реорганізацію.
4. Форма плати за користування та порядок розрахунків
4.1. Плата за користування місцем, що перебуває у комунальній власності, для розміщення
зовнішньої реклами визначається на підставі тарифів, затверджених Корюківською міською
радою, згідно з переліком конструкцій, яка надається «Користувачем» щомісячно для
узгодження, а також бухгалтерського розрахунку.
4.2. За користування місцем розташування зовнішньої реклами Користувач щомісячно не
пізніше 25 числа поточного місяця сплачує на рахунок Виконкому суму у розмірі ______ грн.
4.3. У разі нерозміщення рекламного засобу через зміну містобудівної ситуації, здійснення
реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування конструкції плата не

нараховується. При цьому витрати, пов'язані з демонтажем/монтажем рекламоносія
проводяться за рахунок розповсюджувача зовнішньої реклами.
4.4. На час розміщення соціальної реклами, а також інформації до державних та міських
свят, застосовується знижка 100% від суми оплати за рекламні засоби на яких розміщуються
вказані сюжети. Розміщення соціальної реклами «Користувачем» здійснюється за
узгодженням з Виконкомом.
5. Відповідальність Сторін
5.1. При невиконанні зобов’язань за Договором винна Сторона відшкодовує іншій Стороні
заподіяну шкоду відповідно до чинного законодавства.
5.2. У випадку прострочення платежів, передбачених у п.4.2. цього Договору «Користувач»
сплачує на користь Виконкому пеню від суми простроченого платежу за кожен день
прострочення, в розмірі 1 % від встановленої плати за користування місцем розташування
зовнішньої реклами, що діятиме в період за який нараховується пеня.
5.3. У випадку самовільного встановлення рекламних засобів, не своєчасного демонтажу
конструкції по закінченні терміну дії дозволу або цього договору «Користувач» сплачує
Виконкому штраф у розмірі 50 гривень за кожен день самовільного встановлення і
відшкодовує вартість демонтажних робіт зазначених рекламоносіїв здійснених Виконкомом.
6. Форс – мажор
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань по Договору,
якщо таке невиконання зумовлене обставинами непереборної сили, які не могла передбачити
жодна зі Сторін. В разі виникнення таких обставин Сторона, для якої вони зумовили
неможливість виконання зобов’язань за Договором, повідомляє іншу Сторону в п’ятиденний
термін.
6.2. У випадку, коли обставини непереборної сили діятимуть більше двох місяців, кожна зі
Сторін має право припинити дію Договору шляхом письмового повідомлення іншої
Сторони.
6.3. Обставинами непереборної сили вважаються: війна чи воєнні дії, повстання, мобілізація,
епідемії, пожежі, вибухи, дорожні та природні катастрофи, а також інші події, котрі визнані
такими компетентними державними органами.
7. Термін дії Договору
7.1. Даний Договір укладено терміном на ____ (_____) років.
7.2. Заява на пролонгацію договору подається до Виконкому за місяць до моменту
закінчення терміну дії дозволу.
7.3. Заява на внесення змін або скасування дозволу подається Користувачем в Виконком за
місяць для внесення відповідних змін або скасування дозволу.
7.4. Договір достроково припиняє дію:
7.4.1. За взаємною згодою Сторін.
7.4.2. Якщо рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради «Користувачу»
відмовлено в наданні дозволу на розміщення зовнішньої реклами, або дозвіл анульовано
рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради.
7.4.3. За рішенням суду.
7.4.4. У випадку невиконання Користувачем зобов’язань, передбачених п.3.4.1., 3.4.2., 3.4.4,
3.4.5. Договору, - за ініціативою Виконкому.

8. Заключні положення
8.1. У разі виникнення між Сторонами суперечок щодо виконання або тлумачення Договору,
вони намагатимуся вирішити їх шляхом переговорів. При недосягненні порозуміння, спір
передається на розгляд до Господарського суду Чернігівської області.
8.2. Усі зміни, доповнення та додатки до цього Договору мають однакову з ним юридичну
силу, якщо вони підписані Сторонами або їхніми уповноваженими представниками, і
являють собою невід’ємну частину Договору.
8.3. Після підписання Договору всі попередні погодження, переговори та листування як в
усній, так і в письмовій формі, що стосуються його предмету, втрачають силу.
8.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології
українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному
для кожної із Сторін.
9. Юридичні адреси та реквізити Сторін
Корюківська міська рада
місто Корюківка
вул. Бульварна, 6
банк одержувача: ГУДКСУ в
Чернігівській обл.
р/р 31411544700639
МФО: 853592
Код ЄДРПОУ 04061760
Міський голова __________ Р.Р.Ахмедов

Користувач:________________________________
місто______________________________________
вул._______________________________________
банк одержувача: ___________________________
___________________________________________
р/р________________________________________
МФО______________________________________
Код ЄДРПОУ_______________________________
Керівник __________________________________

Додаток 4
до Положення
Тарифи плати за користування місцями розташування зовнішньої реклами на території
міста Корюківки
Розмір плати в місяць з розрахунку 1 кв. м. рекламної площі рекламоносія, грн.:
Вид рекламного засобу
№
з/п

Одиниця виміру
за кв. м.

Плата за
місяць,
грн.

1.

Щит, що стоїть окремо (білборд)

за 1 кв. м.

20

2.
3.

Щит на фасаді будинку
Тимчасова виносна спеціальна
конструкція
Щит, плакат на зупинках
громадського транспорту, на
об’єктах чи елементах
благоустрою
Тумба, об’ємно-просторова
конструкція, що стоять окремо
Транспаранти-перетяги, троли,
підвіси на жорсткій основі, в т.ч.
над проїзною частиною вулиць,
доріг
Рекламна вивіска, напис на
будинку (будівлі), споруді
Телефонна кабіна, урна, лава,
інші елементи зовнішнього
благоустрою, які
використовуються як
рекламоносії
Прапор, парасоля, намет, які
використовуються як
рекламоносії
Динамічна та світлова реклама,
табло, лазерні установки (по
площині екрану)

за 1 кв. м.
за 1 кв. м.

30
10

за 1 кв. м.

25

за 1 кв. м.

30

за 1 кв. м.

30

за 1 кв. м.

15

за 1 кв. м.

20

за 1 кв. м.

7

за 1 кв. м.

15

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

Примітка: у випадку використання розповсюджувачем зовнішньої реклами рекламних
засобів для розміщення на них соціальної реклами − плата за користування такими місцями
розміщення зовнішньої реклами становить 0 (нуль) грн.

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(восьма сесія сьомого скликання)
09 серпня 2017 року
м. Корюківка
Про внесення змін до рішення двадцять
сьомої сесії Корюківської міської ради
шостого скликання від 23.10.2014 р.
«Про затвердження Положення про порядок
та умови надання громадянам разової
адресної матеріальної допомоги»
Розглянувши пропозиції міського голови Ахмедова Р.Р. щодо
необхідності внесення змін у Положення про порядок та умови надання
громадянам разової адресної допомоги, враховуючи рекомендації постійної
комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Внести зміни до рішення двадцять сьомої сесії Корюківської міської
ради шостого скликання від 23.10.2014 р. «Про затвердження Положення про
порядок та умови надання громадянам разової адресної матеріальної
допомоги», а саме:
- в п. 1.3. Положення слова «не перевищують розміру прожиткового мінімуму
на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на день звернення за
допомогою» замінити словами «не перевищують 1,2 розміру мінімальної
заробітної плати»;
- в п. 2.2. Положення слова «документ, який підтверджує обставини, з якими
пов’язана необхідність надання грошової допомоги» замінити словами
«документ, або його копія при наявності оригіналу, що підтверджує обставини,
з якими пов’язана необхідність надання грошової допомоги»;

- в п. 2.6. Положення слова «від 350 грн. до граничного розміру встановленого
абзацом першим підпункту 169.4.1. пункту 169.4. статті 169 Податкового
кодексу України» замінити словами «від 500 грн. до розміру мінімальної
заробітної плати»;
- в п. 2.7. Положення слова «постійної комісії міської ради з питань планування
соціально-економічного, культурного розвитку міста, бюджету, фінансів,
обліку та цін» замінити словами «постійної комісії міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(восьма сесія сьомого скликання)
09 серпня 2017 року
м. Корюківка
Про затвердження Положення про закріплення
майна міської комунальної власності, за
підприємствами, установами, організаціями
на правах господарського відання або
оперативного управління
З метою визначення правового режиму, забезпечення ефективного
використання, здійснення обліку майна міської комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціальноекономічного та культурного розвитку міста, відповідно до ст. 143 Конституції
України, ст.ст.136, 137 Господарського кодексу України, керуючись ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а:
1. Затвердити Положення про порядок закріплення майна міської
комунальної власності, за підприємствами, установами, організаціями на
правах господарського відання або оперативного управління (додаток 1).
2. Затвердити Типовий договір про закріплення майна, що є міською
комунальною власністю Корюківської міської територіальної громади на
праві господарського відання (додаток 2).
3. Затвердити Типовий договір про закріплення майна, що є міською
комунальною власністю Корюківської міської територіальної громади на
праві оперативного управління (додаток 3).
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

Додаток 1
до рішення восьмої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання
від 09 серпня 2017 року
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок закріплення майна міської комунальної власності,
за підприємствами, установами, організаціями на правах господарського відання або
оперативного управління
І. Загальні положення
1. Положення про порядок закріплення майна міської комунальної власності (далі
– майно), за підприємствами, установами, організаціями на правах господарського
відання або оперативного управління (далі – Положення) розроблено відповідно до
Господарського кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні».
2. Положення визначає порядок закріплення майна за підприємствами,
установами, організаціями Корюківської міської ради (далі також - Користувач) на правах
господарського відання або оперативного управління.
3. Дія цього положення поширюється на майно, що є міською комунальною
власністю Корюківської міської територіальної громади, представником якої є
Корюківська міська рада.
4. Об'єктами закріплення згідно з цим Положенням є:
а) єдині майнові комплекси підприємств, установ, організацій, їх структурні
підрозділи.
Структурний підрозділ підприємства, установи, організації може бути об'єктом
закріплення після виділення його в установленому порядку у єдиний майновий комплекс
на підставі розподільчого балансу;
б) нерухоме майно (будівлі, споруди, у тому числі об'єкти незавершеного
будівництва, а також нежитлові приміщення, після виділення їх в окрему облікову
одиницю (інвентарний об'єкт);
в) майно, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств,
створених у процесі приватизації;
г) транспортні засоби;
д) інше окреме індивідуально визначене майно.
5. Ініціатива щодо закріплення майна на правах господарського відання або
оперативного управління за підприємствами, установами, організаціями виходить від
Корюківської міської ради, а також безпосередньо від підприємств, установ, організацій.
6. Об’єкти закріплені Власником за Користувачем на праві оперативного управління
або господарського відання, до набрання чинності цим Положенням, підлягають
закріпленню на договірних засадах визначених цим Положенням з складанням переліку
закріплених Об’єктів.
ІІ. Порядок закріплення майна за підприємствами, установами, організаціями
1. Право господарського відання є речовим правом суб'єкта підприємництва, який
володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником, з
обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою
власника у випадках, передбачених законодавством.
2. Правом оперативного управління визнається речове право суб'єкта
господарювання, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за
ним власником для здійснення некомерційної господарської діяльності, у межах,
встановлених законодавством, а також власником майна.
3. Закріплення майна на правах господарського відання або оперативного
управління за підприємствами, установами, організаціями, а також зміна раніше
встановленого правового режиму майна здійснюється за рішенням міської ради.

4. Ініціатор закріплення майна за підприємствами, установами, організаціями на
праві господарського відання або оперативного управління, або зміни раніше
встановленого правового режиму майна подає на адресу міської ради пропозиції, в яких
зазначається:
назва об'єкта;
його місцезнаходження;
технічні характеристики;
найменування та місцезнаходження підприємства - балансоутримувача.
До пропозицій додається відповідне погодження органу управління підприємства,
установи, організації (якщо орган управління не є ініціатором закріплення або зміни
правового режиму майна), а також фінансово - економічне обґрунтування (з визначенням
етапів, термінів, шляхів та засобів реалізації) ефективного використання майна, що є
об'єктом закріплення, доцільності та очікуваних наслідків проведення такого закріплення.
5. Організаційні заходи щодо підготовки відповідного проекту рішення про
закріплення майна для розгляду на сесії міської ради здійснює відділ земельних ресурсів
та комунального майна виконавчого апарату міської ради.
6. Після прийняття міською радою рішення про закріплення майна, міський голова,
або особа, що виконує його повноваження укладає договір з підприємствами, установами,
організаціями «Про закріплення майна, що є міською комунальною власністю
Корюківської міської територіальної громади на праві господарського відання» або «Про
закріплення майна, що є міською комунальною власністю Корюківської міської
територіальної громади на праві оперативного управління» та затверджує акт приймання
– передачі основних засобів.
ІІІ. Укладення та припинення договору закріплення майна, що є міською
комунальною власністю Корюківської міської територіальної громади на праві
господарського відання або оперативного управління
1. Договір про закріплення майна, що є міською комунальною власністю
Корюківської міської територіальної громади між Власником і Користувачем укладається
не пізніше 5-ти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення Власника.
2. Умовами Договору є:
- передача майна не тягне за собою виникнення у Користувача права власності на
передане майно;
- використання майна за його цільовим призначенням;
- страхування майна Користувачем на користь Власника від випадкової загибелі чи
пошкодження на суму не меншу ніж його балансова вартість відповідно до норм діючого
законодавства;
- здійснення Користувачем обслуговування теплових, водопровідних, каналізаційних,
електричних та вентиляційних мереж, забезпечення доступу до них відповідних організацій з метою їх профілактичного огляду і ремонту;
- забезпечення Користувачем пожежної безпеки майна;
- дотримання Користувачем санітарних норм та правил;
- утримання Користувачем у повній збереженості майна і у належному стані прилеглої
території та відповідальність за випадкове його знищення та псування;
- пристосовувати майно (проводити реконструкцію, перебудову, поточний і капітальні
ремонти, технічне переоснащення) тільки за згодою Власника;
- передачу в оренду, списання закріпленого майна, здійснювати у порядку, визначеному
законодавством та рішеннями Власника.
3. Передача майна здійснюється за актом приймання-передачі основних засобів
(наказ МФУ від 13.09.2016р. №818), який підписується Власником та Користувачем
одночасно з Договором. Акт приймання-передачі є невід’ємним додатком до Договору
про закріплення майна.
4. Договір про закріплення майна припиняється в разі:
прийняття рішення Власника про зміну правового режиму;
загибелі закріпленого майна;
ліквідації Користувача;
невиконанням умов Договору.

5.У разі припинення Договору про закріплення майна чи дострокового його
розірвання Користувач зобов'язаний у місячний термін повернути Власнику майно, про
що складається відповідний акт приймання-передачі.
Якщо Користувач допустив погіршення стану майна або його загибель, він повинен
відшкодувати власнику збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель майна
сталися не з його вини.
ІV. Поліпшення майна, що є міською комунальною власністю
Корюківської міської територіальної громади закріпленого на праві
господарського відання або оперативного управління
1. Користувач має право за рахунок власних коштів здійснювати реконструкцію,
перебудову, поточний і капітальний ремонти, технічне переобладнання та поліпшення
майна, що використовується відповідно до Договору про закріплення майна.
2. При виникненні потреби на проведення робіт, визначених п.1 розділу ІV цього
Положення, Користувач звертається до виконавчого комітету Корюківської міської ради
для отримання дозволу на виконання таких робіт.
3. До заяви додається проектно-кошторисна документація та експертний звіт щодо
розгляду кошторисної частини проектної документації.
4. Відділ земельних ресурсів та комунального майна спільно з юридичним відділом
виконавчого апарату міської ради готує відповідні матеріали на розгляд виконкому
міської ради.
5. Згода на проведення робіт, зазначених у п.1 розділу IV цього Положення,
надається рішенням виконкому міської ради.
6. При необхідності, Користувач повинен отримати дозвільні документи інспекції
державного архітектурно-будівельного контролю для проведення відповідних робіт.
7. Вартість виконаних робіт додається до балансової вартості закріпленого майна за
рішенням виконкому міської ради.
8.Вартість поліпшень закріпленого майна, виконаних Користувачем, відшкодуванню
не підлягає.
9. Після проведення реконструкції, технічного переобладнання та поліпшення майна,
у разі необхідності, Власник майна, або Користувач проводить дії, пов’язані із внесенням
змін до інвентарної справи (технічного паспорта).
Розділ V. Порядок обліку укладених договорів про закріплення
майна на праві господарського відання або оперативного управління, контроль за
дотриманням умов договору
1. Укладені Договори про закріплення майна на праві господарського відання або
оперативного управління підлягають обов’язковій реєстрації у відділі земельних ресурсів
та комунального майна виконавчого апарату Корюківської міської ради.
2. Контроль за дотриманням умов Договорів здійснює відділ земельних ресурсів та
комунального майна виконавчого апарату Корюківської міської ради
Секретар міської ради

С.О. Олійник

Додаток 2
до рішення восьмої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання
від 09 серпня 2017 року
ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про закріплення майна, що є міською комунальною власністю
Корюківської міської територіальної громади,
на праві господарського відання
м. Корюківка

____ __________ року

Корюківська міська рада (надалі - Власник), в особі міського голови _____________
______________________________, який діє на підставі Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та _____________________________
(надалі - Користувач), в особі __________________________, який діє підставі __________
з другої сторони, (надалі – Сторони) уклали цей Договір про наступне:
1. Предмет Договору
1.1 Предметом Договору є передача Власником Користувачеві на підставі рішення
Корюківської міської ради ____________ у господарське відання майна, що перебуває у
міській комунальній власності Корюківської міської територіальної громади, для
здійснення комерційної господарської діяльності.
1.2 Власник передає Користувачеві в господарське відання майно, а саме:
____________________________________________________________________________.
1.3 Майно передається згідно з актом приймання-передачі від ____________________.
2. Умови передачі та повернення майна
2.1 Користувач приймає майно згідно з актом приймання-передачі.
2.2 Передача майна не тягне за собою виникнення у Користувача права власності на
передане майно.
2.3 У випадку прийняття Власником рішення про зміну правового режиму майна,
яке було передано Користувачу в господарське відання, останній повинен у місячний
термін повернути Корюківській міській раді зазначене майно в задовільному технічному
стані, не гіршому, ніж на час передачі в господарське відання, з урахуванням його
фізичного зносу.
2.4 Майно вважається повернутим Користувачем Власнику після підписання акту
приймання-передачі майна.
2.5 У разі неповернення зазначеного в акті приймання-передачі майна або
повернення його у стані гіршому, ніж на час передачі в господарське відання, з
урахуванням його фізичного зносу, збитки нанесені Власнику майна відшкодовуються
Користувачем у повному обсязі протягом одного місяця.
3. Обов’язки Власника
3.1 Власник зобов’язується передати майно, зазначене у розділі 1 цього Договору по
акту приймання-передачі, який підписується одночасно з цим Договором.
3.2 Власник зобов’язується не вчиняти дій, які б перешкоджали Користувачеві
користуватися майном.
4. Обов’язки Користувача
4.1 Прийняти по акту приймання-передачі майно, використовувати його у
відповідності з цільовим призначенням і умовами цього Договору, забезпечувати
збереження, не допускати його знищення та псування.
4.2 Протягом місяця застрахувати передане в користування майно на суму не менше,
ніж його балансова (оціночна) вартість. Надати копії договорів страхування Власнику.

Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь період користування
майно було застрахованим.
4.3 Утримувати майно та прилеглу територію у належному стані. Здійснювати
обслуговування теплових, водопровідних, каналізаційних, електричних та вентиляційних
мереж, їх необхідний поточний ремонт, а при необхідності забезпечити доступ
експлуатаційних організацій до цих мереж з метою їх профілактичного огляду і ремонту.
Виконувати усі санітарні норми та правила.
4.4 Проводити необхідний поточний та капітальний ремонт майна.
4.5 Дотримуватись протипожежних правил, вимог, стандартів, а також виконувати
приписи і постанови органів державного пожежного нагляду. Утримувати у справному
стані засоби протипожежного захисту, зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар,
не допускати їх використання не за призначенням.
4.6 Дотримуватися та виконувати всі санітарні норми та правила.
4.7 Відчуження, списання, передачу в оренду, заставу чи іпотеку переданого в
господарське відання майна, здійснювати у порядку, визначеному законодавством та
рішеннями Власника.
4.8 У разі відсутності правовстановлюючих документів на нерухоме майно
(свідоцтва про право власності, технічної документації) та документів на право
користування земельною ділянкою, на якій розташоване нерухоме майно, що
закріплюється за Користувачем, останній може виготовити ці документи за власний
рахунок.
5. Права Власника
5.1 Контролювати наявність, технічний стан, напрямки та ефективність
використання майна, переданого в господарське відання.
5.2 Отримувати у Користувача звітність про рух майна згідно балансу, а також іншу
необхідну інформацію стосовно переданого в господарське відання майна.
5.3 Відповідно до чинного законодавства вилучати із користування надлишкове
майно, а також майно, яке не використовується та майно, що використовується не за
призначенням.
5.4 Контролювати виконання умов цього Договору.
5.5. У разі передачі закріпленого майна в оренду може перевіряти дотримання умов
договорів оренди.
6. Права Користувача
6.1 Використовувати майно на праві господарського відання для здійснення
господарської діяльності.
6.2 У порядку, визначеному законодавством та рішеннями Власника, здійснювати
відчуження, списання, передачу в оренду, заставу чи іпотеку переданого в господарське
відання майна.
6.3 За згодою Власника пристосовувати майно, передане в користування, до
особливостей своєї діяльності (проводити реконструкцію, перебудову поточний і
капітальні ремонти, технічне переоснащення).
7. Відповідальність Сторін
7.1 Відповідальність за випадкове знищення та пошкодження майна несе
Користувач.
7.2 За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором Сторони
несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.
7.3 Спори між Сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним
законодавством.
8.Термін дії та умови зміни, розірвання Договору
8.1 Цей Договір діє з моменту його підписання Сторонами до:
прийняття рішення Власника про зміну правового режиму;
загибелі закріпленого майна;

ліквідації Користувача;
невиконанням умов Договору.
8.2 Зміни та доповнення до Договору можуть вноситися шляхом укладення
додаткової угоди до даного Договору.
9. Інші умови
9.1 Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються
чинним законодавством.
9.2 Цей Договір складено в 2-х автентичних примірниках по одному для кожної
Сторони, які мають однакову юридичну силу.
10. Юридичні адреси сторін
Власник:
Корюківська міська рада:
Адреса, індекс
____________________________
Банківські реквізити___________________
____________________________________
Телефон ____________________________
Посада ____________________________
Підпис
ПІБ
“___“ __________________ 20__ р.
М.П

Користувач:
Повна назва __________________________
Адреса, індекс
____________________________
Банківські реквізити___________________
____________________________________
Телефон ____________________________
Посада ____________________________
Підпис
ПІБ
“___“ ________________ 20__ р.
М.П.

Додаток 3
до рішення восьмої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання
від 09 серпня 2017 року
ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про закріплення майна, що є міською комунальною власністю
Корюківської міської територіальної громади,
на праві оперативного управління
м. Корюківка

____ __________ року

Корюківська міська рада (надалі – Власник, в особі міського голови ___________
_____________________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», з однієї сторони, та ___________________________________
(надалі - Користувач), в особі _________________________, який діє підставі ___________
з другої сторони, (надалі – Сторони) уклали цей Договір про наступне:
1. Предмет Договору
1.1 Предметом Договору є передача Власником Користувачеві на підставі рішення
Корюківської міської ради ____________ в оперативне управління майна, що перебуває у
міській комунальній власності Корюківської міської територіальної громади, для
здійснення некомерційної господарської діяльності.
1.2 Власник передає Користувачеві в оперативне управління майно, а саме:
____________________________________________________________________________.
1.3 Майно передається згідно з актом приймання-передачі від ____________________.
2. Умови передачі та повернення майна
2.1 Користувач приймає майно згідно з актом приймання-передачі.
2.2 Передача майна не тягне за собою виникнення у Користувача права власності на
передане майно.
2.3 У випадку прийняття Власником рішення про зміну правового режиму майна,
яке було передано Користувачу в оперативне управління, останній повинен у місячний
термін повернути Корюківській міській раді зазначене майно в задовільному технічному
стані, не гіршому, ніж на час передачі в оперативне управління, з урахуванням його
фізичного зносу.
2.4 Майно вважається повернутим Користувачем Власнику після підписання акту
приймання-передачі майна.
2.5 У разі неповернення зазначеного в акті приймання-передачі майна або
повернення його у стані гіршому, ніж на час передачі в господарське відання, з
урахуванням його фізичного зносу, збитки нанесені Власнику майна відшкодовуються
Користувачем у повному обсязі протягом одного місяця.
3. Обов’язки Власника
3.1 Власник зобов’язується передати майно, зазначене у розділі 1 цього Договору по
акту приймання-передачі, який підписується одночасно з цим Договором.
3.2 Власник зобов’язується не вчиняти дій, які б перешкоджали Користувачеві
користуватися майном.
4. Обов’язки Користувача
4.1 Прийняти по акту приймання-передачі майно, використовувати його у
відповідності з цільовим призначенням і умовами цього Договору, забезпечувати
збереження, не допускати його знищення та псування.
4.2 Протягом місяця застрахувати передане в користування майно на суму не менше,
ніж його балансова (оціночна) вартість. Надати копії договорів страхування Власнику.
Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь період користування
майно було застрахованим.

4.3 Утримувати майно та прилеглу територію у належному стані. Здійснювати
обслуговування теплових, водопровідних, каналізаційних, електричних та вентиляційних
мереж, їх необхідний поточний ремонт, а при необхідності забезпечити доступ
експлуатаційних організацій до цих мереж з метою їх профілактичного огляду і ремонту.
Виконувати усі санітарні норми та правила.
4.4 Проводити необхідний поточний та капітальний ремонт майна.
4.5 Дотримуватись протипожежних правил, вимог, стандартів, а також виконувати
приписи і постанови органів державного пожежного нагляду. Утримувати у справному
стані засоби протипожежного захисту, зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар,
не допускати їх використання не за призначенням.
4.6 Дотримуватися та виконувати всі санітарні норми та правила.
4.7 Відчуження, списання, передачу в оренду, заставу чи іпотеку переданого в
оперативне управління майна, здійснювати у порядку, визначеному законодавством та
рішеннями Власника.
4.8 У разі відсутності правовстановлюючих документів на нерухоме майно
(свідоцтва про право власності, технічної документації) та документів на право
користування земельною ділянкою, на якій розташоване нерухоме майно, що
закріплюється за Користувачем, останній може виготовити ці документи за власний
рахунок.
5. Права Власника
5.1 Контролювати наявність, технічний стан, напрямки та ефективність
використання майна, переданого в оперативне управління.
5.2 Отримувати у Користувача звітність про рух майна згідно балансу, а також іншу
необхідну інформацію стосовно переданого в оперативне управління майна.
5.3 Відповідно до чинного законодавства вилучати із користування надлишкове
майно, а також майно, яке не використовується та майно, що використовується не за
призначенням.
5.4 Контролювати виконання умов цього Договору.
5.5. У разі передачі закріпленого майна в оренду може перевіряти дотримання умов
договорів оренди.
6. Права Користувача
6.1 Використовувати майно на праві оперативного управління для здійснення
некомерційної господарської діяльності.
6.2 У порядку, визначеному законодавством та рішеннями Власника, здійснювати
відчуження, списання, передачу в оренду, заставу чи іпотеку переданого в оперативне
управління майна.
6.3 За згодою Власника пристосовувати майно, передане в користування, до
особливостей своєї діяльності (проводити реконструкцію, перебудову поточний і
капітальні ремонти, технічне переоснащення).
7. Відповідальність Сторін
7.1 Відповідальність за випадкове знищення та пошкодження майна несе
Користувач.
7.2 За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором Сторони
несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.
7.3 Спори між Сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним
законодавством.
8.Термін дії та умови зміни, розірвання Договору
8.1 Цей Договір діє з моменту його підписання Сторонами до:
прийняття рішення Власника про зміну правового режиму;
загибелі закріпленого майна;
ліквідації Користувача;
невиконанням умов Договору.

8.2 Зміни та доповнення до Договору можуть вноситися шляхом укладення
додаткової угоди до даного Договору.
9. Інші умови
9.1 Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються
чинним законодавством.
9.2 Цей Договір складено в 2-х автентичних примірниках по одному для кожної
Сторони, які мають однакову юридичну силу.
10. Юридичні адреси сторін
Власник:
Корюківська міська рада:
Адреса, індекс
____________________________
Банківські реквізити___________________
____________________________________
Телефон ____________________________
Посада ____________________________
Підпис
ПІБ
“___“ __________________ 20__ р.
М.П

Користувач:
Повна назва __________________________
Адреса, індекс
____________________________
Банківські реквізити___________________
____________________________________
Телефон ____________________________
Посада ____________________________
Підпис
ПІБ
“___“ ________________ 20__ р.
М.П.

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(восьма сесія сьомого скликання)
09 серпня 2017 року
Про внесення змін до Правил
благоустрою м. Корюківки
Розглянувши клопотання управління Держпродспоживслужби в
Корюківському районі щодо внесення змін до розділу 8. Утримання домашніх
та хижих тварин, Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку
утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та
додержання тиші у громадських місцях м. Корюківки, затверджених рішенням
вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради п’ятого скликання 30.04.2008
року (надалі - Правила), враховуючи рекомендації постійної комісії міської
ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних
відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища,
керуючись ст. 37 Закону України «Про ветеринарну медицину» та ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Внести зміни до рішення вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради
п’ятого скликання 30.04.2008 року «Про затвердження Правил благоустрою,
забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових
територій, парків, скверів та додержання тиші у громадських місцях
м. Корюківки», а саме пункт 8.2. Правил викласти в наступній редакції:
«8.2. Громадяни - власники тварин зобов’язані:
- реєструвати тварин у відповідності до чинного законодавства;
- своєчасно проводити тваринам щеплення від сказу;
- виконувати вимоги щодо ідентифікації тварин, що їм належать, у тому
числі котів, собак та інших дрібних домашніх тварин;
- доставляти тварин у визначене місце або забезпечувати належні умови
за місцем утримання тварин для проведення ветеринарного огляду,
діагностичних, профілактично-лікувальних обробок, включаючи дослідження і
щеплення. У разі необхідності забезпечувати надійну фіксацію тварини при

проведенні маніпуляцій, транспортування (доставки) відібраних зразків тканин,
крові та інших матеріалів для діагностичних аналізів;
- не допускати використання для утримання та догляду за тваринами місць
загального користування: коридорів, підвалів та сходових площадок, горищ,
балконів, лоджій, ванних кімнат, кухонь, санвузлів);
- у приватних будинках встановлювати таблички на парканах про наявність
собаки, а також дзвінки;
- вигулювати тварин тільки на повідку та в наморднику, крім декоративних
порід, уникати при цьому місць масового скупчення людей, особливо дітей;
- не відвідувати з тваринами магазини, підприємства громадського
харчування, об’єкти соціального, культурного та побутового призначення;
- не допускати забруднення тваринами тротуарів, газонів, скверів, парків,
алей, дитячих майданчиків, а в разі забруднення - прибирати за своєю твариною
- не проводити купання тварин у місцях масового відпочинку людей на
воді.»
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(восьма сесія сьомого скликання)
09 серпня 2017 року
м. Корюківка
Про зміну установчих документів
КП «Будянське»
З метою забезпечення належного рівня діяльності комунального
підприємства, враховуючи рішення четвертої сесії міської ради сьомого
скликання від 22.02.2017 р. в частині прийняття в міську комунальну власність
комунальних підприємств колишніх сільських рад, керуючись ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Перейменувати комунальне підприємство «Будянське» Будянської
сільської ради на комунальне підприємство «Будянське» Корюківської міської
ради, скорочена назва – КП «БУДЯНСЬКЕ».
2. Затвердити в новій редакції Статут комунального підприємства
«Будянське» Корюківської міської ради в новій редакції (додається).
3. Доручити відповідно до вимог чинного законодавства здійснити
державну реєстрацію змін до Статуту КП «БУДЯНСЬКЕ» - виконуючому
обов’язки старости на території сіл Буда, Маховики, Петрова Слобода,
Соснівка, Шишківка Лисенку О.В.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(восьма сесія сьомого скликання)
09 серпня 2017 року
м. Корюківка
Про прийняття майна у міську
комунальну власність Корюківської
міської територіальної громади
Розглянувши рішення п’ятнадцятої сесії Корюківської районної ради
сьомого скликання «Про безоплатну передачу об’єктів спільної власності
територіальних громад міста, селища та сіл Корюківського району у міську
комунальну власність», рішення виконавчого комітету міської ради від
03 серпня 2017 року № 295 «Про затвердження звіту про оцінку майна»,
розпорядження міського голови від 27 липня 2017 року №119 «Про
проведення інвентаризації житлового фонду міської комунальної власності,
який закріплений за Корюківською ЖЕК», протокол інвентаризаційної
комісії від 02 серпня 2017 року та технічну документацію на гуртожиток по
вул.Індустріальній, 31 м.Корюківка, яка виготовлена в 2016 році, враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету,
соціально-економічного та культурного розвитку міста, відповідно до Закону
України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»,
керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
міська рада вирішила:
1. Прийняти безоплатно із спільної власності територіальних громад
міста, селища та сіл Корюківського району нерухоме майно згідно додатку до
цього рішення.
2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради та її виконавчому
комітету забезпечити приймання-передачу та державну реєстрацію
нерухомого майна, вказаного в п.1 даного рішення, відповідно до вимог
чинного законодавства України.
3. Прийняти у міську комунальну власність та поставити на баланс
міської ради майданчик в парку по вул. Бульварна, м.Корюківка вартістю
209402,60 грн. (двісті дев’ять тисяч чотириста дві гривні 60 копійок).

4. Затвердити протокол інвентаризаційної комісії від 02 серпня 2017
року.
4.1. Корюківській житлово-експлуатаційній конторі (Селюк А.М.)
поставити на бухгалтерський облік гуртожиток по вул. Індустріальній, 31
м.Корюківка, вартістю 223220,00 грн.(двісті двадцять три тисячі двісті
двадцять гривень), який не був поставлений на облік в 2008 році в зв’язку з
відсутністю необхідної документації на будівлю.
5. Скасувати рішення п’ятої сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 30.03.2017 року «Про прийняття в міську комунальну
власність будинку».
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста.

Міський голова

Р.Р. Ахмедов

Додаток
до рішення восьмої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 09 серпня 2017 року
«Про прийняття майна у міську комунальну власність
Корюківської міської територіальної громади»
ПЕРЕЛІК
нерухомого майна спільної власності територіальних громад міста, селища та сіл Корюківського району,
що приймається у міську комунальну власність Корюківської міської територіальної громади
№
з/п

Перелік інвентарних об’єктів
нерухомого майна

1
1

2
Нежитлова будівля

2

Нежитлова будівля

Адреса
місцезнаходження

Балансова
вартість (грн)

Залишкова
балансова
вартість (грн)

Рік введення
в
експлуатацію

3
м. Корюківка
вул. Вокзальна, 8а
м. Корюківка
вул. Возкальна, 12

4
1900850

5
1144949,35

188814

6

Площа
( кв.м.)

1995

7
1581,7

118957,86

1979

130,7

1950

175,9

3

Нежитлова будівля

м. Корюківка
вул. Шевченка, 116

243750

153551,5

4

Частина нежитлової будівлі

121764

76706,36

5

Частина нежитлової будівлі

590199

420657,02

1975

405,7

6

Частина будівлі гаражів

м. Корюківка
вул. Шевченка, 83а
м. Корюківка
вул. Вокзальна, 24
м. Корюківка
вул. Вокзальна, 24
м.Корюківка
вул..Шевченка,73
м.Корюківка
вул. Бульварна, 43

68763

27622,26

1975

263,1

27723

0

1975

320,4

7

Приміщення в будівлі

8

Недобудований житловий будинок

Секретар міської ради

377811,25

Олійник С.О.

83,7

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(восьма сесія сьомого скликання)
09 серпня 2017 року
м. Корюківка
Про прийняття у міську комунальну власність
Корюківської міської територіальної громади
новозбудованих об’єктів
Розглянувши Декларації про готовність до експлуатації об’єктів які
належать до І-ІІІ категорії складності, зареєстровані 07.04.2017 року та
18.04.2017 року, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з
питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних
відносин, будівництва та охорони навколишнього середовища, керуючись
ст.ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Прийняти у міську комунальну власність Корюківської міської
територіальної громади, відповідно до Декларацій про готовність до
експлуатації об’єктів які належать до І-ІІІ категорії складності, наступні
об’єкти:
1.1. Будівництво ПЛІ-0.4кВ вуличного освітлення по вул. Шевченка, та
вул. Стрільця в селі Наумівка, Корюківського району, Чернігівської області
загальною вартістю 396064,68 грн. (об’єкт за декларацією 372101,66 грн.,
вартість проектно-кошторисної документації 15641,83 грн., технічний нагляд
8321,19 грн.).
1.2. Будівництво ПЛІ-0.4кВ вуличного освітлення по вул. Лісового в
селі Бреч, Корюківського району, Чернігівської області загальною вартістю
306280,91 грн. (об’єкт за декларацією 283471,92 грн., вартість проектнокошторисної документації 16461,29 грн., технічний нагляд 6347,70 грн.).
1.3. Будівництво ПЛІ-0.4кВ вуличного освітлення в с. Гуринівка,
Корюківського району, Чернігівської області загальною вартістю
207343,46 грн. (об’єкт за декларацією 187512,04 грн., вартість проектнокошторисної документації 15641,82 грн., технічний нагляд 4189,60 грн.).
1.4.Будівництво
ПЛІ-0.4кВ
вуличного
освітлення
по
вул. Б.Хмельницького, вул. Лугова, вул. Шкільна (від КТП-33, КТП-35) в

с. Тютюнниця, Корюківського району, Чернігівської області загальною
вартістю 298370,53 грн. (об’єкт за декларацією 275561,96 грн., вартість
проектно-кошторисної документації 16691,33 грн., технічний нагляд
6117,24 грн.).
2. Передати об’єкти, зазначені в п.1 даного рішення, в господарське
відання комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» Корюківської
міської ради та до статутного фонду підприємства.
3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Корюківської міської
ради (Кожема О.М.), КП «Корюківкаводоканал» (Галущенко С.В.) здійснити
прийняття - передачу об’єктів, вказаних в п.1даного рішення, відповідно до
вимог чинного законодавства України.
4. КП «Корюківкаводоканал» (Галущенко С.В.) внести зміни до
Статуту підприємства відповідно до вимог чинного законодавства України.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(восьма сесія сьомого скликання)
09 серпня 2017 року
м. Корюківка
Про передачу майна
міської комунальної власності
З метою утримання майна міської комунальної власності в належному
стані, враховуючи рішення п’ятої сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 30 березня 2017 року «Про зміни установчих документів
комунальних підприємств», рекомендації постійних комісій міської ради з
питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних
відносин, будівництва та охорони навколишнього середовища та з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста,
керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
міська рада в и р і ш и л а:
1. Передати до статутного фонду комунального підприємства
«Убідьське» Корюківської міської ради транспортні засоби зазначені в
додатку до цього рішення.
2. Передати в господарське відання КП «Убідьське» Корюківської
міської ради майно міської комунальної власності згідно додатку.
3. Передати до статутного фонду та в господарське відання
комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» Корюківської міської
ради трубу Д. 225*5,5 напорна разтрубна (батм) в кількості 73 штуки
загальною вартістю 174884,00 грн. (сто сімдесят чотири тисячі вісімсот
вісімдесят чотири гривні 00 коп.)
4. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Корюківської міської
ради (Кожема О.М.), КП «Убідьське» Корюківської міської ради
(Малюк Л.М.), КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради
(Галущенко С.В.) здійснити прийняття - передачу майна, вказаного в п.1-3
даного рішення, відповідно до вимог чинного законодавства України.

5. КП «Убідьське» Корюківської міської ради (Малюк Л.М.),
КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради (Галущенко С.В.)
внести зміни до Статутів підприємств відповідно до вимог чинного
законодавства України.
6. КП «Убідьське» Корюківської міської ради (Малюк Л.М.) здійснити
державну реєстрацію транспортних засобів, вказаних в додатку до цього
рішення, відповідно до чинного законодавства України.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

Р.Р. Ахмедов

Додаток
до рішення восьмої сесії
Корюківської міської ради сьомого
скликання від 09 серпня 2017 року.

Перелік майна міської комунальної власності,
що передається в господарське відання КП «Убідьське»
Корюківської міської ради
№
Назва інвентарного
з/п
об’єкта
1 Автомобіль ЗІЛ-130 з
оснащенням
2 Пожежний автомобіль,
1990 року
3 Акумулятор
4 Рукав пожежний
5 Шини «Россава»
6 Ремень 1500*11*10
7 Ремень 1775*11*10
8 Бензин А-92
9 Бензин А-92
РАЗОМ

Секретар міської ради

Одиниця кількість
виміру
шт
1

ціна

сума

шт

1

95097,00

95097,00

шт
шт
шт
шт
шт
літр
літр

1
2
2
2
2
272
138,5
421,5

900,00
292,00
1850,00
84,00
87,00
22,15
15,74

900,00
584,00
3700,00
168,00
174,00
6024,80
2179,43
108827,23

Олійник С.О.

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(восьма сесія сьомого скликання)
09 серпня 2017 року
м. Корюківка
Про надання дозволу
на списання основних засобів
Розглянувши клопотання Корюківського дошкільного навчального
закладу №1 «Дельфін» художньо-естетичного напрямку Корюківської
міської ради щодо надання дозволу на списання основних засобів,
рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету,
соціально-економічного та культурного розвитку міста, відповідно до
Положення про порядок відчуження та списання майна, що є міською
комунальною власністю затвердженого рішенням двадцять четвертої сесії
Корюківської міської ради п’ятого скликання від 20.08.2009 року, керуючись
ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Надати дозвіл Корюківському дошкільному навчальному закладу
№ 1 «Дельфін» художньо-естетичного напрямку Корюківської міської ради
на списання з балансу основних засобів, у зв’язку з фізичною зношеністю та
таких, що непридатні для використання згідно додатку.
2. Дошкільному навчальному закладу №1 «Дельфін» (Рябченко В.О.) у
місячний термін подати до Корюківської міської ради звіти про списання
майна за встановленою формою.

Міський голова

Р.Р.Ахмедов

Додаток
до рішення восьмої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання
від 09 серпня 2017 року

ПЕРЕЛІК
основних засобів на списання з балансу
Корюківському дошкільному навчальному закладу № 1 «Дельфін» художньоестетичного напрямку Корюківської міської ради
№ Інвентарний
п\п номер

Повне
Од.
найменування
Кількість
вимір
основного засобу

Балансова
вартість (грн.)

1.

10620220

Палас

5887,00

2.

10620521

Килим 2х5

1

3.

10620086

Покриття
для підлоги

49,97

Секретар міської ради

83,165 кв.м.
шт.

837,00

кв.м.

1608,00

С.О.Олійник

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(восьма сесія сьомого скликання)
09 серпня 2017 року
м. Корюківка
Про звільнення окремих категорій осіб від
сплати вартості деяких адміністративних послуг,
які зараховуються до міського бюджету
З метою забезпечення соціального захисту та фінансової підтримки
окремих категорій громадян шляхом надання пільг на оплату вартості
адміністративної послуги за оформлення (у тому числі замість втрачених або
викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України,
посвідчують особу чи її спеціальний статус розглянувши рішення виконавчого
комітету міської ради від 03 серпня 2017 року № 286, відповідно до ст. 51
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 4 розд. ІІ
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус,
спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для
України, ст. 20 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр
та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи
її спеціальний статус», постанови Кабінету Міністрів України від 02.11.2016 р.
№ 770 «Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції»,
керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а:
1. Звільнити від оплати вартості адміністративних послуг, які зараховується
до місцевих бюджетів (70%) за оформлення (у тому числі замість втрачених або
викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України,
посвідчують особу чи її спеціальний статус, яка зараховується до міського
бюджету, окремі категорії осіб, які зареєстрували своє місце проживання на
території Корюківської міської ради, за переліком згідно з додатком.
2. Встановити, що положення пункту 1 цього рішення застосовуються до
осіб, віднесених до окремих категорій, зазначених в додатку до цього рішення,
за умови пред’явлення ними документів, що підтверджують відповідний
статус.

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

Р.Р. Ахмедов

Додаток
до рішення восьмої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання
від 09 серпня 2017 року
Перелік окремих категорій осіб,
які зареєстрували своє місце проживання
на території Корюківської міської ради,звільнених від
оплати вартості адміністративної послуги за оформлення
( у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів,
що підтверджують громадянство України , посвідчують особу чи її
спеціальний статус, які зараховуються до міського бюджету.
1. Громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи.
2. Інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули
чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи.
3. Інваліди I та II груп.
4. Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них (в тому числі учасники
антитерористичної операції).
5. Ветерани Великої Вітчизняної війни.
6. Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування.
7. Батьки та діти багатодітних сімей.
8. Особи у віці від 80 років.
9. Бездомні особи та безпритульні діти (при наявності певного статусу).

Секретар міської ради

С.О.Олійник

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(восьма сесія сьомого скликання)
09 серпня 2017 року
м. Корюківка
Про внесення змін до рішення
четвертої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 22.02.2017р.
«Про план діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів на 2017 рік»
З метою вдосконалення процедури продажу об’єктів міської
комунальної власності, які не відповідають технічним умовам і не придатні
для подальшого використання за цільовим призначенням, під розбирання на
будівельні матеріали, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради
з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій,
регуляторної політики, депутатської етики та регламент, відповідно до ст. 7
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності», керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а:
1. Внести зміни до рішення четвертої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 22.02.2017 р. «Про план діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів на 2017 рік», а саме доповнити план діяльності
міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних
актів на 2017 рік пунктами 7-9 наступного змісту:
№ Вид проекту
з/п
7 Рішення
Корюківської
міської ради

Назва проекту

Мета прийняття

Про затвердження
Положення про
конкурсний відбір
суб'єктів оціночної
діяльності у сфері

Визначення чіткої
процедури
конкурсного відбору
суб’єктів оціночної
діяльності для цілей

Термін
підготовки
серпеньвересень

Розробник
проекту
Виконавчий
апарат
міської ради
та її
виконкому

рухомого та
нерухомого майна

приватизації майна та
в інших випадках,
визначених чинним
законодавством,
встановлення
критеріїв визначення
суб’єктів оціночної
діяльності для
проведення оцінки
майна, визначення
конкурсної
документації для
участі у конкурсі.

8

Рішення
Про затвердження
Корюківської Положення про
міської ради порядок продажу
об’єктів міської
комунальної
власності
Корюківської
міської
територіальної
громади під
розбирання на
будівельні матеріали

Регламентування
порядку продажу
об’єктів міської
комунальної
власності під
розбирання на
будівельні матеріали.
Прозорість та
відкритість дій щодо
управлінських дій
міської ради та її
виконкому щодо
розпорядження
майном міської
комунальної
власності.

серпеньвересень

9

Рішення
Про затвердження
Корюківської Положення про
міської ради порядок передачі у
безоплатне
користування
(позичку) майна
міської комунальної
власності
Корюківської
міської
територіальної
громади

Функціонування
вересеньюридичних осіб, які жовтень
мають
важливе
значення для потреб
жителів громади.
Належне утримання
майна
міської
комунальної
власності.

Виконавчий
апарат
міської ради
та її
виконкому

Виконавчий
апарат
міської ради
та її
виконкому

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

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(восьма сесія сьомого скликання)
09 серпня 2017 року
Про скасування рішення двадцять восьмої сесії
Корюківської міської ради п’ятого скликання
від 24 лютого 2010 року «Про затвердження
складу комісії з питань захисту прав дитини»
У зв’язку з розглядом виконавчим комітетом Корюківської міської
ради питання створення Комісії з питань захисту прав дитини, відповідно до
Законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційноправових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування», «Про органи і служби у справах дітей та
спеціальні установи для дітей», «Про освіту», «Про соціальні послуги», «Про
соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», у зв’язку з розглядом
виконавчим комітетом Корюківської міської ради питання створення Комісії
з питань захисту прав дитини, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Скасувати рішення двадцять восьмої сесії Корюківської міської ради
п’ятого скликання від 24 лютого 2010 року «Про затвердження складу комісії
з питань захисту прав дитини».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних
ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(восьма сесія сьомого скликання)
09 серпня 2017 року
м. Корюківка
Про внесення змін та уточнень
до рішень Корюківської міської ради
Розглянувши заяви громадян та додані матеріали, враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального
господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони
навколишнього природного середовища, керуючись ст. 12 Земельного кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Внести зміни до п. 1 рішення дев’ятнадцятої сесії Корюківської міської
ради п’ятого скликання від 18.07.2008 р. «Про дозвіл на виготовлення
проектно-технічної документації на земельні ділянки» виклавши його в новій
редакції, а саме:
«дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі
у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею орієнтовно 0,10 га по
вул. Пушкіна, 38, м. Корюківка гр. Воскобой Наталії Миколаївні» та «дати
дозвіл на розробку проекту відведення земельної ділянки для передачі у
власність для ведення особистого селянського господарства площею орієнтовно
0,10 га по вул. Пушкіна, 38, м. Корюківка гр. Воскобой Наталії Миколаївні».
2. Внести зміни до п. 1 рішення виконавчого комітету № 255
Корюківської міської ради від 01.12.1998 р. «Про приватизацію земельних
ділянок» в частині передачі безкоштовно в приватну власність надану земельну
ділянку по фактичному обміру згідно раніше виданих земельно – облікових
документів площею до 0,10 га для обслуговування гаражів в районі Франка –
Кошового Тарасенку Василю Олексійовичу виклавши його в новій редакції, а
саме:
«дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі

в оренду для будівництва індивідуальних гаражів площею орієнтовно 0,0030 га
по вул. Кошового, гараж № 74, м. Корюківка гр. Тарасенку Василю
Олексійовичу.
3. Внести зміни до п.1 рішення сімнадцятої сесії Корюківської міської
ради п’ятого скликання від 15 лютого 2008 року «Про дозвіл на виготовлення
проектно-технічної документації на земельні ділянки» виклавши його в новій
редакції, а саме:
«дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі
у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею орієнтовно 0,10 га по
вул. Довженка Олександра, 32, м. Корюківка гр. Кандибі Інні Феодосіївні».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних
відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(восьма сесія сьомого скликання)
09 серпня 2017 року
м. Корюківка
Про розірвання та поновлення
договорів оренди землі
Розглянувши звернення фізичних та юридичних осіб та додані матеріали,
заслухавши висновки постійної комісії міської ради з питань житловокомунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та
охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 93,
122 Земельного кодексу України, ст.ст. 7, 31-33 Закону України «Про оренду
землі», ст. 288 Податкового кодексу України, ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Припинити договір оренди землі від 31.03.2016 р. в частині оренди з
попереднім орендарем – Товариство з обмеженою відповідальністю компанія
«СХІДНА ХВИЛЯ» в зв’язку з переходом права власності на майно до
товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕКІЛА ГОЛД» (акт приймання –
передачі виданий 13.03.2017 року, витяг з державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності, номер запису про право
власності 19451588 від 14.03.2017 року), яке розташоване на орендованій
земельній ділянці для комерційної діяльності (обслуговування території
автозаправної станції) площею 0,4770 га, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:003:0150, по вул. Нова, 17, м. Корюківка.
1.1. Укласти з товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕКІЛА
ГОЛД» додаткову угоду до договору оренди землі від 31.03.2016 року, на
земельну ділянку, яка розташована за адресою: вул. Нова, 17, м. Корюківка.
2. Припинити договір оренди землі від 12.04.2011 р. в частині оренди з
попереднім орендарем – ТОВ «Ільма» в зв’язку з переходом права власності на
майно до ФОП Концевого Віктора Дмитровича та ФОП Концевої Тетяни
Володимирівни (договір купівлі – продажу нежитлових будівель від 22.05.2017
року), які розташовані на орендованій земельній ділянці для виробничої
діяльності (категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку,

енергетики, оборони та іншого призначення) площею 1,0868 га, кадастровий
номер земельної ділянки 7422410100:01:001:0628, по вул. Ринкова, 11,
м. Корюківка.
2.1. Укласти з ФОП Концевим Віктором Дмитровичем та ФОП Концевою
Тетяною Володимирівною додаткову угоду до договору оренди землі від
12.04.2011 року, на земельну ділянку, яка розташована за адресою:
вул. Ринкова, 11, м. Корюківка.
3. Припинити договір оренди земельної ділянки від 30.03.2017 р.
з Нодем Федором Федоровичем, яка розташована за адресою:
вул. Соборна, 152-а, м. Корюківка, площею 0,0647 га, кадастровий номер
земельної ділянки 7422410100:01:001:1368, шляхом його розірвання за згодою
сторін.
3.1. Перевести земельну ділянку вказану в п. 3 даного рішення до земель
запасу (земель не наданих у власність або постійне користування в межах
населених пунктів Корюківської міської ради).
4. Припинити з Мишко Людмилою Андріївною, Руднєвим Сергієм
Вікторовичем та Каптур Зінаїдою Іванівною договір спільної сумісної оренди
земельної ділянки від 29.09.2016 року, яка розташована за адресою:
вул. Калинова, 16, м. Корюківка, площею 0,1000 га, кадастровий номер
земельної ділянки 7422410100:01:003:1190, шляхом його розірвання за згодою
сторін.
4.1. Перевести земельну ділянку вказану в п. 4 даного рішення до земель
запасу (земель не наданих у власність або постійне користування в межах
населених пунктів Корюківської міської ради).
5. Припинити з Рудою Інною Дмитрівною договір оренди земельної
ділянки
від
15.12.2014
року,
яка
розташована
за
адресою:
вул. Франка, 70, м. Корюківка, площею 0,1000 га, кадастровий номер земельної
ділянки 7422410100:01:002:1453, шляхом його розірвання за згодою сторін.
5.1. Перевести земельну ділянку вказану в п. 5 даного рішення до земель
запасу (земель не наданих у власність або постійне користування в межах
населених пунктів Корюківської міської ради).
6. Припинити з Крицьким Олександром Володимировичем договір
оренди земельної ділянки від 18.02.2014 року, яка розташована за адресою:
вул. Українська, 21, м. Корюківка, площею 0,1000 га, кадастровий номер
земельної ділянки 7422410100:01:002:1364, шляхом його розірвання за згодою
сторін.
6.1. Перевести земельну ділянку вказану в п. 6 даного рішення до земель
запасу (земель не наданих у власність або постійне користування в межах
населених пунктів Корюківської міської ради).
7. Припинити з Коваленко Валентиною Павлівною договір оренди
земельної ділянки від 03.10.2016 року, яка розташована за адресою:
вул. Соборна, 219, м. Корюківка, площею 0,1000 га, кадастровий номер

земельної ділянки 7422410100:01:001:1325, шляхом його розірвання за згодою
сторін.
7.1. Перевести земельну ділянку вказану в п. 7 даного рішення до земель
запасу (земель не наданих у власність або постійне користування в межах
населених пунктів Корюківської міської ради).
8. У зв’язку з переходом права власності на майно до Башари Світлани
Федорівни (договір дарування будинку від 27.12.2013 року), яке розташоване
на орендованій земельній ділянці для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка (категорія
земель – землі житлової та громадської забудови), укласти з Башари Світланою
Федорівною додаткову угоду до договору оренди землі, зареєстрованого в
державному реєстрі прав 04.12.2013 року, на тих самих умовах та терміном на 2
роки на земельну ділянку площею 0,1000 га, кадастровий номер земельної
ділянки 7422410100:01:001:1034, по вул. Соборна, 160, м. Корюківка.
9. Поновити з Дубровною Оленою Григорівною договір оренди землі від
27.05.2015 р. на земельну ділянку площею 0,1000 га по вул. Паркова, 54,
м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1136,
на тих самих умовах з 15.07.2017 р. на 5 (п’ять) років.
10. Припинити з Олейник Антоніною Василівною договір оренди
земельної ділянки від 30.03.2017 року, яка розташована за адресою:
вул. Молодіжна, 23/2, м. Корюківка, площею 0,1000 га, кадастровий номер
земельної ділянки 7422410100:01:002:1625, шляхом його розірвання за згодою
сторін.
10.1. Перевести земельну ділянку вказану в п. 10 даного рішення до
земель запасу (земель не наданих у власність або постійне користування в
межах населених пунктів Корюківської міської ради).
11. Припинити з Кир’ян Олексієм Борисовичем договір оренди земельної
ділянки
від
27.05.2015
року,
яка
розташована
за
адресою:
вул. Братчикова, 14, м. Корюківка, площею 0,0600 га, кадастровий номер
земельної ділянки 7422410100:01:001:1245, шляхом його розірвання за згодою
сторін.
11.1. Перевести земельну ділянку вказану в п. 6 даного рішення до земель
запасу (земель не наданих у власність або постійне користування в межах
населених пунктів Корюківської міської ради).
12. У зв’язку з передачею Корюківською районною радою безоплатно із
спільної власності територіальних громад міста, селища та сіл Корюківського
району у міську комунальну власність майна (нежитлову будівлю) по
вул. Шевченка, 116, м. Корюківка припинити договір оренди землі від
13.10.2014 року на земельну ділянку площею 0,0564 га по вул. Шевченка, 116,
м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1276,
шляхом його розірвання з моменту здійснення приймання-передачі майна
відповідно до вимог чинного законодавства.

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

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(восьма сесія сьомого скликання)
09 серпня 2017 року
м. Корюківка
Про визначення земельних ділянок,
право власності яких пропонується для
продажу окремими лотами на конкурентних
засадах (земельних торгах)
Розглянувши заяву Мисник Лідії Сергіївни, ТОВ «БТН ТРЕЙД» щодо
відведення земельної ділянки у власність на конкурентних засадах (земельних
торгах), враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань
житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись
ст.ст. 12, 79-1, 134-139 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Визначити та затвердити земельну ділянку несільськогосподарського
призначення, вільну від забудови, право власності якої пропонується для
продажу окремим лотом на конкурентних засадах (земельних торгах), для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07.) за адресою:
вул. Шевченка, 62 а, м. Корюківка, площею орієнтовно 0,03 га.
1.1. Дати дозвіл Корюківській міській раді на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки несільськогосподарського
призначення, вільної від забудови, право власності якої пропонується для
продажу окремим лотом на конкурентних засадах (земельних торгах), для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07.) за адресою:
вул. Шевченка, 62 а, м. Корюківка, площею орієнтовно 0,03 га.
1.2. Виконавчому апарату міської ради забезпечити виконання заходів
щодо укладення договорів на виконання робіт по виготовленню та
погодженню в установленому законодавством порядку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки та експертної грошової оцінки, право
власності якої пропонується для продажу на земельних торгах з переможцем

конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою та
експертної грошової оцінки.
2. Визначити та затвердити земельну ділянку несільськогосподарського
призначення, вільну від забудови, право власності якої пропонується для
продажу окремим лотом на конкурентних засадах (земельних торгах), для
будівництва та обслуговування будівель і споруд додаткових транспортних
послуг та допоміжних операцій (КВЦПЗ 12.08.) за адресою:
вул. Костюк Г., 35 г, м. Корюківка, площею орієнтовно 0,15 га.
2.1. Дати дозвіл Корюківській міській раді на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки несільськогосподарського
призначення, вільної від забудови, право власності якої пропонується для
продажу окремим лотом на конкурентних засадах (земельних торгах), для
будівництва та обслуговування будівель і споруд додаткових транспортних
послуг та допоміжних операцій (КВЦПЗ 12.08.) за адресою:
вул. Костюк Г., 35 г, м. Корюківка, площею орієнтовно 0,15 га.
2.2. Виконавчому апарату міської ради забезпечити виконання заходів
щодо укладення договорів на виконання робіт по виготовленню та
погодженню в установленому законодавством порядку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки та експертної грошової оцінки, право
власності якої пропонується для продажу на земельних торгах з переможцем
конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою та
експертної грошової оцінки.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(восьма сесія сьомого скликання)
09 серпня 2017 року
м. Корюківка
Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельних ділянок
Розглянувши заяви Башари Абдуллах Мухаммет, Сухого Олексія
Андрійовича та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної комісії
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища, керуючись ст. 12, 81, 79-1, 122, 127, 128 Земельного кодексу
України, ст. 9 Закону України «Про оренду землі», ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а:
1. Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки орендованої
земельної ділянки Башари Абдуллах Мухаммет для подальшого придбання її
у власність, яка розташована за адресою: вул. Дудка, 60, м. Корюківка,
площею
0,0781
га,
кадастровий
номер
земельної
ділянки
7422410100:01:003:1134, цільове призначення – для комерційної діяльності.
1.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти договір з
Башари Абдуллах Мухаммет про сплату авансового внеску за виготовлення
експертної грошової оцінки земельної ділянки вказаної в п. 1 даного рішення.
2. Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки орендованої
земельної ділянки Сухим Олексієм Андрійовичем для подальшого придбання
її у власність, яка розташована за адресою: вул. Шевченка, 66 б, с. Наумівка
площею
0,0928
га,
кадастровий
номер
земельної
ділянки
7422485500:01:002:0132, цільове призначення – для комерційної діяльності.
2.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти договір з
Сухим Олексієм Андрійовичем про сплату авансового внеску за
виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки вказаної в п. 2
даного рішення.

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

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(восьма сесія сьомого скликання)
9 серпня 2017 року
м. Корюківка
Про збільшення вартості
продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення
З метою збільшення надходжень до бюджету Корюківської міської ради,
розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань житловокомунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та
охорони навколишнього природного середовища керуючись Конституцією
України, ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Уразі продажу земельних ділянок
несільськогосподарського
призначення встановити відсоток збільшення ціни продажу таких ділянок,
шляхом збільшення їх вартості, визначеної експертною оцінкою, на 10%.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(восьма сесія сьомого скликання)
09 серпня 2017 року
м. Корюківка
Про продаж земельної ділянки
несільськогосподарського призначення
по вул. Дудка, 64 , м. Корюківка
Розглянувши звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки по
вул. Дудка, 64, м. Корюківка, заслухавши висновки постійної комісії міської
ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних
відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища,
керуючись Конституцією України, ст.ст. 628, 629 Цивільного кодексу України,
постановою Кабінету міністрів України від 22 квітня 2009 р. № 381 «Про
затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за
придбання земельної ділянки державної та комунальної власності», ст.ст. 12,
79-1, 122, 127, 128 Земельного кодексу України, ст.ст. 26, 60 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»
міська рада в и р і ш и л а :
1. Взяти до відома звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки
несільськогосподарського призначення, на якій знаходяться будівля, мийка та
шиномонтаж, право власності посвідчується Свідоцтвом про право власності на
нерухоме майно від 20.10.2014 року та знаходяться у власності Нековаля Сергія
Володимировича. Земельна ділянка розташована за адресою: вул. Дудка, 64,
м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:0084,
площею 1998 м. кв., для виробничих потреб. Звітом з експертної грошової
оцінки земельної ділянки встановлена ринкова вартість земельної ділянки в
розмірі 51 289 грн. 00 коп. (п’ятдесят одна тисяча двісті вісімдесят дев’ять
гривень 00 коп.) без урахування ПДВ.
2. Визначити ціну продажу земельної ділянки, вказаної в п. 1 цього
рішення, у 56 417 грн. 90 коп. (п’ятдесят шість тисяч чотириста сімнадцять
гривень 90 коп.) без урахування ПДВ.
2.1. Продати земельну ділянку, вказану в п.1 цього рішення, за
56 417 грн. 90 коп. (п’ятдесят шість тисяч чотириста сімнадцять гривень
90 коп.) без урахування ПДВ.

3. Встановити авансовим внеском кошти в сумі 17 061 грн. 93 коп.
(сімнадцять тисяч шістдесят одна гривна 93 коп.), які сплачені ФОП Нековалем
Сергієм Володимировичем відповідно до договору № 7 від 25.04.2017 р. на
рахунок Корюківської міської ради в рахунок оплати ціни земельної ділянки
площею 1998 м. кв., що розташована за адресою: вул. Дудка, 64, м. Корюківка.
4. Кошти від продажу земельної ділянки зараховуються на
розрахунковий рахунок № 31519941700639, відкритий ГУ ДКСУ у
Чернігівській області, код банку 853592, ЄДРПОУ 37750065, код платежу
33010100, отримувач: УК у Корюк. р-ні/отг.м. Корюківка/33010100.
5.
Договір
купівлі-продажу
земельної
ділянки
укласти
з
ФОП Нековалем Сергієм Володимировичем за її рахунок та враховуючи
вимоги п. 1. – 4. цього рішення.
6. Повний розрахунок ФОП Нековалем Сергієм Володимировичем за
придбання земельної ділянки, вказаної в п. 1 даного рішення, повинен бути
підтверджений довідкою Корюківської міської ради про зарахування до
місцевого бюджету всієї суми коштів.
7. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 14.05.2009 року
з ФОП Нековалем Сергієм Володимировичем з дня укладання договору купівлі
– продажу земельної ділянки, яка розташована за адресою: вул. Дудка, 64,
м. Корюківка площею 1998 м. кв.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(восьма сесія сьомого скликання)
09 серпня 2017 року
м. Корюківка
Про продаж земельної ділянки
несільськогосподарського призначення
по вул. Франка, 71-а , м. Корюківка
Розглянувши звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки по
вул. Франка, 71-а, м. Корюківка, заслухавши висновки постійної комісії міської
ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних
відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища,
керуючись Конституцією України, ст.ст. 628, 629 Цивільного кодексу України,
постановою Кабінету міністрів України від 22 квітня 2009 р. № 381 «Про
затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за
придбання земельної ділянки державної та комунальної власності», ст.ст. 12,
79-1, 122, 127, 128 Земельного кодексу України, ст.ст. 26, 60 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Взяти до відома звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки
несільськогосподарського призначення, на якій знаходяться нежитлова будівля,
магазин, право власності посвідчується Витягом про реєстрацію права
власності на нерухоме майно від 05.03.2009 року та знаходяться у власності
Нековаля Сергія Володимировича. Земельна ділянка розташована за адресою:
вул. Франка, 71-а, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:002:0716, площею 179 м. кв., для комерційної діяльності. Звітом
з експертної грошової оцінки земельної ділянки встановлена ринкова вартість
земельної ділянки в розмірі 9 648 грн. 00 коп. (дев’ять тисяч шістсот сорок
вісім гривень 00 коп.) без урахування ПДВ.
2. Визначити ціну продажу земельної ділянки, вказаної в п. 1 цього
рішення, у сумі 10 612 грн. 80 коп. (десять тисяч шістсот дванадцять гривень
80 коп.) без урахування ПДВ.
2.1. Продати земельну ділянку, вказану в п.1 цього рішення, за
10 612 грн. 80 коп. (десять тисяч шістсот дванадцять гривень 80 коп.) без
урахування ПДВ.

3. Встановити авансовим внеском кошти в сумі 4 496 грн. 20 коп. (чотири
тисячі чотириста дев’яносто шість гривень 20 коп.), які сплачені ФОП
Нековалем Сергієм Володимировичем відповідно до договору № 6 від
25.04.2017 р. на рахунок Корюківської міської ради в рахунок оплати ціни
земельної ділянки площею 179 м. кв., що розташована за адресою:
вул. Франка, 71-а, м. Корюківка.
4. Кошти від продажу земельної ділянки зараховуються на
розрахунковий рахунок № 31519941700639, відкритий ГУ ДКСУ у
Чернігівській області, код банку 853592, ЄДРПОУ 37750065, код платежу
33010100, отримувач: УК у Корюк. р-ні/отг.м. Корюківка/33010100.
5.
Договір
купівлі-продажу
земельної
ділянки
укласти
з
ФОП Нековалем Сергієм Володимировичем за її рахунок та враховуючи
вимоги п. 1. – 4. цього рішення.
6. Повний розрахунок ФОП Нековалем Сергієм Володимировичем за
придбання земельної ділянки, вказаної в п. 1 даного рішення, повинен бути
підтверджений довідкою Корюківської міської ради про зарахування до
місцевого бюджету всієї суми коштів.
7. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 27.06.2012 року
з ФОП Нековалем Сергієм Володимировичем з дня укладання договору купівлі
– продажу земельної ділянки, яка розташована за адресою: вул. Франка, 71-а,
м. Корюківка площею 179 м. кв.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(восьма сесія сьомого скликання)
09 серпня 2017 року
м. Корюківка
Про дозвіл на виготовлення
проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки
у постійне користування
Розглянувши заяву РКСЛП «Корюківкаліс» та додані матеріали,
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житловокомунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та
охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст. 12, 79-1, 89,
92, 116, 120, 122, 123, 186 Земельного кодексу України, ст. 25, 50 Закону
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для передачі її у постійне користування :
- для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг, (КВЦПЗ
09.01.):
- районному комунальному спеціалізованому лісогосподарському
підприємству «Корюківкаліс» (зареєстрований за адресою: м. Корюківка,
вул. Дудка, 46) площею орієнтовно 0,50 га, яка розташована за адресою:
вул. Шевченка, 241 а, м. Корюківка.
2. Фактичний розмір та місце розташування земельної ділянки, на яку
відповідно до вимог чинного законодавства Корюківською міською радою
надається дозвіл на оформлення у користування, встановлюється та
затверджується після виготовлення проекту землеустрою.
3. Зобов’язати районне комунальне спеціалізоване лісогосподарське
підприємство «Корюківкаліс» укласти договір на виконання робіт по розробці
документації із землеустрою та подати розроблену документацію із

землеустрою на сесію Корюківської міської ради для прийняття рішення про
надання земельної ділянки у користування.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(восьма сесія сьомого скликання)
09 серпня 2017 року
м. Корюківка
Про втрату чинності рішень
Корюківської міської ради
про надання дозволів на виготовлення
проектів землеустрою
Відповідно до пункту 2 прикінцевих та перехідних положень Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
визначення складу, змісту та порядку погодження документації із
землеустрою», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись,
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Вважати таким, що втратив чинність пункт 2 рішення дев’ятнадцятої
позачергової сесії Корюківської міської ради шостого скликання від 16 липня
2013 року «Про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)» в частині
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок для передачі їх безоплатно у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд Лебедко
Євгенії Олександрівні орієнтовним розміром 0,1000 га по вул. Воїнів
Інтернаціоналістів, 29, м. Корюківка.
2. Вважати таким, що втратив чинність пункт 3 рішення двадцять
четвертої сесії Корюківської міської ради шостого скликання від 26 березня
2014 року «Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою» в частині
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок для надання їх безоплатно в оренду для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
Гладишу Олександру Анатолійовичу орієнтовним розміром 0,1000 га по
вул. 8-го Березня, 48-А-9, м. Корюківка.

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

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(восьма сесія сьомого скликання)
09 серпня 2017 року
м. Корюківка
Про дозвіл на виготовлення проекту
землеустрою щодо зміни цільового
призначення земельних ділянок
Розглянувши заяви фізичної особи – підприємця Мисника Віталія
Миколайовича та додані матеріали, заслухавши висновки постійної комісії
міської ради з питань регулювання земельних відносин, архітектури,
будівництва, керуючись ст. 12, 79-1, 93, 122 Земельного кодексу України,
ст.ст. 7, 31-33 Закону України «Про оренду землі», ст. 288 Податкового кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1.
Дати дозвіл ФОП Миснику Віталію Миколайовичу на виготовлення
проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки
площею 0,1464 га «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та
іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02.)» із земель «для комерційного
використання», кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:0788,
за адресою: м. Корюківка, вул. Дудка, 39А.
2.
Дати дозвіл ФОП Миснику Віталію Миколайовичу на виготовлення
проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки
площею 0,0482 га «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та
іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02.)» із земель «для комерційної діяльності»,
кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:0953, за адресою:
м. Корюківка, вул. Дудка, 39Б.
3. Дати дозвіл ФОП Миснику Віталію Миколайовичу на виготовлення
проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки
площею 0,0205 га «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та

іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02.)» із земель «для будівництва і
обслуговування будівель торгівлі», кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:003:1032, за адресою: м. Корюківка, вул. Дудка, 35.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(восьма сесія сьомого скликання)
09 серпня 2017 року
м. Корюківка
Про дозвіл на виготовлення
документації із землеустрою
Розглянувши заяви фізичних та юридичних осіб та додані матеріали,
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житловокомунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва
та охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст.ст. 12,
79-1, 89, 116, 118, 120, 121, 122, 186 Земельного кодексу України, ст.ст. 25, 55
Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості), що посвідчує право власності на земельну ділянку:
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.):
- Мишку Івану Миколайовичу (зареєстрований за адресою:
вул. Стадіонна, 13, кв. 21, м. Київ) площею 0,1000 га, яка розташована за
адресою: вул. Калинова, 16, м. Корюківка, кадастровий номер земельної
ділянки 7422410100:01:003:1190.
- Сірчуку Сергію Івановичу (зареєстрований за адресою:
пров. Франка, 33, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована
за адресою: пров. Франка, 33, м. Корюківка.
- Сальниковій Ользі Миколаївні (зареєстрована за адресою:
вул. Шевченко, 132, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка
розташована за адресою: вул. Шевченка, 132, м. Корюківка.
- Федорцовій Людмилі Данилівні (зареєстрована за адресою:
вул. Дудка, 55, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за
адресою: вул. Дудка, 55/1, м. Корюківка.
- Земляному Олегу Васильовичу (зареєстрований за адресою:
вул. Польова, 10, м. Корюківка) площею 0,1000 га, яка розташована за

адресою: вул. Українська, 21, м. Корюківка, кадастровий номер земельної
ділянки 7422410100:01:002:1364.
- Компанець Олімпії Олексіївні (зареєстрована за адресою:
вул. Шкільна, 53, с. Воловики) площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована
за адресою: вул. Шкільна, 53, с. Воловики.
Ричкаль
Таїсії
Петрівні
(зареєстрована
за
адресою:
вул. Шевченка, 109, с. Сахутівка) площею орієнтовно 0,25 га, яка
розташована за адресою: вул. Шевченка, 109, с. Сахутівка.
- Кобі Мальвіні Олександрівні (зареєстрована за адресою:
вул. Паркова, 15, м. Мена) площею 0,2500 га, яка розташована за адресою:
вул. Шевченка, 104, с. Сахутівка, кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:06:000:0066.
- Кресу Олегу Борисовичу (зареєстрований за адресою:
вул. Патріотів, 37, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка
розташована за адресою: вул. Патріотів, 37, м. Корюківка.
- Чечилу Олександру Михайловичу (зареєстрований за адресою:
вул. Стрільця, 63, с. Наумівка) площею орієнтовно 0,20 га, яка розташована
за адресою: вул. Стрільця, 63, с. Наумівка.
- Ковалевській Ганні Іванівні (зареєстрована за адресою:
І пров. Садовий, 12, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка
розташована за адресою: пров. Садовий 1-й, 12, м. Корюківка.
- Клименко Оксані Григорівні (зареєстрована за адресою:
вул. Братчикова, 128, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка
розташована за адресою: вул. Братчикова, 128, м. Корюківка.
- Хоменку Анатолію Петровичу (зареєстрований за адресою:
пр. Пушкіна, 19, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована
за адресою: провулок Пушкіна, 19, м. Корюківка.
- Смирнову Віктору Петровичу (зареєстрований за адресою:
вул. Центральна, 27, с. Буда) площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована за
адресою: вул. Центральна, 27, с. Буда.
- Жменьковському Андрію Михайловичу (зареєстрований за адресою:
вул. Бульварна, 38, кв. 2, м. Корюківка) площею 0,1000 га, яка розташована
за адресою: вул. Молодіжна, 23/2, м. Корюківка, кадастровий номер
земельної ділянки 7422410100:01:002:1625.
Стрілець
Марії Федорівні (зареєстрована
за
адресою:
вул. Довженка, 7,с. Сядрине) площею 0,1587 га, яка розташована за адресою:
вул. Довженка, 7, с. Сядрине. Кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:01:002:0131.
для будівництва індивідуальних гаражів (КВЦПЗ 02.05.):
Глобенку Петру Івановичу (зареєстрований за адресою:
вул. Шевченка, 154, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0024 га, яка
розташована за адресою: вул. Кошового, гараж № 85, м. Корюківка.
-

2. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для передачі в оренду:

- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.):
- Стукалу Юрію Миколайовичу (зареєстрований за адресою:
вул. Зарічна, 25, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована
за адресою: вул. Франка, 34, м. Корюківка.
- Савенку Леоніду Михайловичу (зареєстрований за адресою:
вул. Вокзальна, 88А, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка
розташована за адресою: вул. Свободи, 37в, м. Корюківка.
- Амшинській Наталії Василівні (зареєстрована за адресою:
вул. 8-го Березня, 68, м. Корюківка) та Ткаченко Олені Василівні
(зареєстрована за адресою: вул. Свердлова, 25, с. П.Слобода) площею
орієнтовно 0,25 га, яка розташована за адресою: вул. Незалежності, 25,
с. Петрова Слобода.
- Костючку Сергію Анатолійовичу (зареєстрований за адресою:
м. Стара Купавна, вул. Леніна, 12, кв. 78, Московська обл., РФ) площею
орієнтовно 0,10 га, яка розташована за адресою: вул. Гагаріна, 10,
м. Корюківка.
- Гладишу Олександру Анатолійовичу (зареєстрований за адресою:
вул. 8-го Березня, 48-А-9, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка
розташована за адресою: вул. 8-го Березня, 48-А-9, м. Корюківка.
- для будівництва і обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07.):
- Смірнову Владиславу Юрійовичу (зареєстрований за адресою:
вул. Микільсько-Слобідська, 2в, кв. 111, м. Київ) площею 0,9698 га, яка
розташована за адресою: вул. Індустріальна, 2, м. Корюківка, кадастровий
номер земельної ділянки 7422410100:01:003:0768.
3. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для передачі в оренду:
- для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій
(КВЦПЗ 13.01.):
- Публічному акціонерному товариству «Укртелеком» (юридична
адреса: бульвар Тараса Шевченка, 18, м. Київ) площею орієнтовно 0,0004 га
(РШ-9), яка розташована за адресою: вул. Дудка, 64, м. Корюківка.
4. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для передачі її безоплатно у власність:
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.):
- Тищенку Володимиру Івановичу (зареєстрований за адресою:
вул. Дудко, 39, кв. 5, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка
розташована за адресою: вул. Миру, 9, м. Корюківка.
- Коробку Андрію Валерійовичу (зареєстрований за адресою:
вул. 8-го Березня, 65-А, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка
розташована за адресою: вул. 8-го Березня, 46, м. Корюківка.
- Зеповій Юлії Борисівні (зареєстрована за адресою: вул. Чкалова, 8,
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за адресою:
вул. Садова, м. Корюківка.

- Науменку Віталію Миколайовичу (зареєстрований за адресою:
вул. Піонерська, 22-А, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка
розташована за адресою: вул. Соборна, м. Корюківка.
- Крутьку Дмитру Анатолійовичу (зареєстрований за адресою:
вул. Чернігівська, 11, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка
розташована за адресою: вул. Шевченка, м. Корюківка.
- Тузу Сергію Вікторовичу (зареєстрований за адресою:
вул. Червонохутірська, 68, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га по
вул. Шевченка, м. Корюківка.
- Абляєву Руслану Емірсеіновичу (зареєстрований за адресою:
вул. Архітекторів, 28, кв. 71, м. Харків) площею орієнтовно 0,10 га, яка
розташована по вул. Шевченка, м. Корюківка.
- Скидан Юлії Олександрівні (зареєстрована за адресою:
вул. К.Маркса, 1, м. Амвросіївка, Донецька обл.) площею орієнтовно 0,10 га,
яка розташована за адресою: вул. Шевченка, м. Корюківка.
Новик
Світлані
Василівні
(зареєстрована
за
адресою:
вул. Бульварна, 15, кв. 15, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка
розташована за адресою: вул. Садова, м. Корюківка.
- Нікифоренку Олександру Вадимовичу (зареєстрований за адресою:
вул. Бульварна, 4, кв. 7, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка
розташована за адресою: вул. Шевченка, м. Корюківка.
- Нікифоренку Сергію Вадимовичу (зареєстрований за адресою:
вул. Бульварна, 4, кв. 7, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка
розташована за адресою: вул. Шевченка, м. Корюківка.
- Хоменку Сергію Олександровичу (зареєстрований за адресою:
вул. Шевченка, 74, кв. 17, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка
розташована за адресою: вул. Садова, 4-З, м. Корюківка.
- Олійник Людмилі Олексіївні (зареєстрована за адресою:
пров. Шевченка, 6, с. Городище, Менського р-ну) площею орієнтовно 0,25 га,
яка розташована за адресою: вул. Гагаріна, 90, с. Забарівка.
- Терещенко Тетяні Василівні (зареєстрована за адресою:
вул. Гагаріна, 5, с. Забарівка) площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована за
адресою: вул. Гагаріна, 5, с. Забарівка.
- Тесельку Віктору Олексійовичу (зареєстрований за адресою:
вул. Робоча, 50, с. Гуринівка) площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована за
адресою: вул. Робоча, 50, с. Гуринівка.
Галкіній
Ніні
Григорівні
(зареєстрована
за
адресою:
вул. М.Рильського, 82, м. Первомайськ, Миколаївська обл.) площею
орієнтовно 0,25 га, яка розташована за адресою: вул. Незалежності, 19,
с. Сахутівка.
- Скидан Олексію Володимировичу (зареєстрований за адресою:
вул. К.Маркса, 1, м. Амвросіївка, Донецька обл.) площею орієнтовно 0,10 га,
яка розташована за адресою: вул. Шевченка, м. Корюківка.
Пікулі
Ользі
Миколаївні
(зареєстрована
за
адресою:
вул. Чернігівська, 83, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка
розташована за адресою: вул. Соборна, 231-А, м. Корюківка.

- Погребній Валентині Андріївні (зареєстрована за адресою:
вул. Валентини Ткаченко, 17, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка
розташована за адресою: вул. Шевченка, м. Корюківка.
Руді
Яні
Володимирівні
(зареєстрована
за
адресою:
вул. Сагайдачного, 59, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка
розташована за адресою: вул. Шевченка, м. Корюківка.
- Сотнику Володимиру Володимировичу (зареєстрований за адресою:
вул. Першотравнева, 16, с. Рибинськ) площею орієнтовно 0,10 га, яка
розташована за адресою: вул. Шевченка, м. Корюківка.
- Влада Маргариті Володимирівні (зареєстрована за адресою:
вул. Центральна, 5, с. Довга Гребля) площею орієнтовно 0,25 га, яка
розташована за адресою: вул. Центральна, 5, с. Довга Гребля.
- Лебедко Євгенії Олександрівні (зареєстрована за адресою:
вул. Шевченка, 55А, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка
розташована по вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 29, м. Корюківка.
- Хоменку Андрію Леонідовичу (зареєстрований за адресою:
вул. Лісна, 12, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована за
адресою: вул. Шевченка, 35, с. Лубенець.
- Коваль Ірині Сергіївні (зареєстрована за адресою: вул. Зарічна, 57,
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за адресою:
вул. Воїнів Інтернаціоналістів, м. Корюківка.
- Зеленому Сергію Михайловичу (зареєстрований за адресою:
вул. З.Космодем’янської, 51, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка
розташована по вул. Садова, 2 є, м. Корюківка.
Стукало
Ніні
Миколаївні
(зареєстрована
за
адресою:
вул. Вокзальна, 68, с. Воловики) площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована
за адресою: вул. Вокзальна, 68, с. Воловики.
- Каух Любові Василівні (зареєстрована за адресою: вул. Вокзальна, 62,
с. Воловики) площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована за адресою:
вул. Вокзальна, 62, с. Воловики.
- Гусейновій Вірі Григорівні (зареєстрована за адресою:
вул. Шевченка, 114, с. Сахутівка) площею орієнтовно 0,25 га, яка
розташована за адресою: вул. Шевченка, 114, с. Сахутівка.
- для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.):
- Сірчуку Сергію Івановичу (зареєстрований за адресою:
пров. Франка, 33, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,34 га, яка розташована
за адресою: пров. Франка, 33, м. Корюківка.
- Коробку Андрію Валерійовичу (зареєстрований за адресою:
вул. 8-го Березня, 65-А, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,25 га, яка
розташована за адресою: вул. 8-го Березня, 46, м. Корюківка.
- Кравченко Анні Володимирівні (зареєстрована за адресою:
вул. Корнієвського, 7, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка
розташована за адресою: вул. Шевченка, 174а, м. Корюківка.
- Нестеренко Світлані Володимирівні (зареєстрована за адресою:
вул. Бульварна, 15-А, кв. 6, м. Корюківка) площею орієнтовно 2,00 га, які
розташовані в с. Воловики.

- Тищенко Ларисі Михайлівні (зареєстрована за адресою:
вул. Гагаріна, 110, с. Забарівка) площею орієнтовно 1,00 га, яка розташована
за адресою: вул. Гагаріна, 110А, с. Забарівка.
- Олійник Людмилі Олексіївні (зареєстрована за адресою:
пров. Шевченка, 6, с. Городище, Менського р-ну) площею орієнтовно 0,25 га,
яка розташована за адресою: вул. Гагаріна, 57А, с. Забарівка.
- Гречушкіній Тамарі Василівні (зареєстрована за адресою:
вул. Шкільна, 65, с. Воловики) площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована
за адресою: вул. Лугова, 3А, с. Воловики.
- Гришилову Олександру Миколайовичу (зареєстрований за адресою:
пров. Бульварний, 2, кв. 1, м. Корюківка) площею орієнтовно 2,00 га, яка
розташована за адресою: вул. Слобідська, с. Ховдіївка.
- Тесельку Віктору Олексійовичу (зареєстрований за адресою:
вул. Робоча, 50, с. Гуринівка) площею орієнтовно 0,50 га, яка розташована за
адресою: вул. Робоча, 50, с. Гуринівка.
- Білецькій Вірі Іванівні (зареєстрована за адресою: вул. Шевченка, 6,
с. Сахутівка) площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована за адресою:
вул. Шевченка, 8а, с. Сахутівка.
- Кресу Олегу Борисовичу (зареєстрований за адресою:
вул. Патріотів, 37, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка
розташована за адресою: вул. Патріотів, 37, м. Корюківка.
- Влада Маргариті Володимирівні (зареєстрована за адресою:
вул. Центральна, 5, с. Довга Гребля) площею орієнтовно 2,00 га, яка
розташована за адресою: вул. Центральна, 5, с. Довга Гребля.
- Бавихіну Антону Валерійовичу (зареєстрований за адресою:
вул. Грушевського, 17/1, кв. 68, м. Бровари, Київська область) площею
орієнтовно 2,00 га, яка розташована за адресою: вул. Шкільна, 7,
с. Тютюнниця.
- Смирнову Віктору Петровичу (зареєстрований за адресою:
вул. Центральна, 27, с. Буда) площею орієнтовно 0,40 га, яка розташована за
адресою: вул. Центральна, 27, с. Буда.
- Царенку Олегу Олексійовичу (зареєстрований за адресою:
вул. Шевченка, 67, м. Корюківка) площею орієнтовно 1,00 га, яка
розташована за адресою: вул. Шевченка, 29, с. Лубенець.
Стукало
Ніні
Миколаївні
(зареєстрована
за
адресою:
вул. Вокзальна, 68, с. Воловики)площею орієнтовно 0,30 га: земельна ділянка
площею
орієнтовно
0,10
га,
яка
розташована
за
адресою:
вул. Вокзальна, 61А, с. Воловики та земельна ділянка площею орієнтовно
0,20 га, яка розташована за адресою: вул. Польова, 4А, с. Воловики.
- Єфіменко Надії Миколаївні (зареєстрована за адресою:
вул. Шкільна, 28, с. Воловики) площею орієнтовно 0,80 га: земельна ділянка
площею орієнтовно 0,20 га, яка розташована за адресою: вул. Шкільна, 41А,
с. Воловики, площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за адресою:
вул. Шкільна, 12А, с. Воловики, площею орієнтовно 0,35 га, яка розташована
за адресою: вул. Шкільна, 53А, с. Воловики, площею орієнтовно 0,15 га, яка
розташована за адресою: вул. Шкільна, 53Б, с. Воловики.
- Литовченко Олені Анатоліївні (зареєстрована за адресою:
вул. Шкільна, 32, с. Воловики) площею орієнтовно 0,30 га: земельна ділянка

площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за адресою: вул. Шкільна, 21Б,
с. Воловики, площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за адресою:
вул. Шкільна, 53В, с. Воловики, площею орієнтовно 0,10 га , яка розташована
за адресою: вул. Шкільна, 12Б, с. Воловики.
- Компанець Олімпії Олексіївни (зареєстрована за адресою:
вул. Шкільна, 53, с. Воловики) площею орієнтовно 0,80 га: земельна ділянка
площею орієнтовно 0,40 га, яка розташована за адресою: вул. Шкільна, 53А,
с. Воловики, площею орієнтовно 0,40 га, яка розташована за адресою:
вул. Лугова, 12А, с. Воловики.
- Аноп Сергію Віталійовичу (зареєстрований за адресою:
вул. Гагаріна, 63А, с. Забарівка) площею орієнтовно 1,20 га: земельна ділянка
площею орієнтовно 0,50 га, яка розташована за адресою: вул. Гагаріна, 54А,
с. Забарівка, площею орієнтовно 0,50 га, яка розташована за адресою:
вул. Гагаріна, 55Б, с. Забарівка, площею орієнтовно 0,20 га, яка розташована
за адресою: вул. Гагаріна, 90Б, с. Забарівка.
- Дудко Олені Степанівні (зареєстрована за адресою: вул. Шкільна, 71,
с. Воловики) площею орієнтовно 0,20 га, яка розташована за адресою:
вул. Шкільна, 70А, с. Воловики.
- Гусейновій Вірі Григорівні (зареєстрована за адресою:
вул. Шевченка, 114, с. Сахутівка) площею орієнтовно 0,75 га, яка
розташована за адресою: вул. Шевченка, 114, с. Сахутівка.
- Аніщенку Миколі Володимировичу (зареєстрований за адресою:
вул. Гагаріна, 24А, с. Забарівка) площею орієнтовно 0,75 га, яка розташована
за адресою: вул. Гагаріна, 24Б, с. Забарівка.
- Мозговому Владиславу Івановичу (зареєстрований за адресою:
вул. П’ятницька, 6, кв. 87, м. Чернігів) площею орієнтовно 2,00 га, яка
розташована за адресою: вул. Молодіжна, с. Бреч.
для ведення індивідуального садівництва (КВЦПЗ: 01.05.)
- Мозговому Владиславу Івановичу (зареєстрований за адресою:
вул. П’ятницька, 6, кв. 87, м. Чернігів) площею орієнтовно 0,10 га, яка
розташована за адресою: вул. Молодіжна, с. Бреч.
-

для будівництва індивідуальних гаражів (КВЦПЗ 02.05.):
Кіктєву Олександру Олександровичу (зареєстрований за адресою:
вул. Зарічна, 4, кв. 1, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,01 га, яка
розташована за адресою: вул. Кошового, гараж № 14, м. Корюківка.
-

5. Фактичний розмір та місце розташування земельних ділянок, на які
відповідно до вимог чинного законодавства Корюківською міською радою
надаються дозволи на їх оформлення у власність чи користування,
встановлюється та затверджується після виготовлення відповідних проектів
землеустрою.
6.Зобов’язати фізичних та юридичних осіб укласти договори на
виконання робіт по розробці документації із землеустрою та подати
розроблені документації із землеустрою на сесію Корюківської міської ради

для прийняття рішення про надання земельних ділянок у власність чи
користування.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(восьма сесія сьомого скликання)
09 серпня 2017 року
м. Корюківка
Про надання земельної ділянки
у постійне користування
Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань
житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись
ст. 12, 79, 79-1, 92, 123 Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а:
1. Затвердити Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської
міської ради проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
передачі її у постійне користування для будівництва та обслуговування
будівель закладів освіти площею 0,7684 га за адресою: вул. Гагаріна, 35,
с. Забарівка, Корюківського району.
1.1. Передати у постійне користування Відділу освіти, культури, молоді
та спорту Корюківської міської ради земельну ділянку площею 0,7684 га для
будівництва та обслуговування будівель закладів освіти за адресою:
вул. Гагаріна, 35, с. Забарівка, Корюківського району. Кадастровий номер
земельної ділянки 7422483500:07:000:1144.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(восьма сесія сьомого скликання)
09 серпня 2017 року
м. Корюківка
Про надання земельних
ділянок в оренду
Розглянувши заяви фізичних та юридичних осіб та додані матеріали,
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житловокомунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та
охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1,
122, 123, 142 Земельного кодексу України, ст.ст. 15, 21, 24, 25 Закону України
"Про оренду землі", ст. 288 Податкового кодексу України, ст. 26 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1.
Затвердити
Підгорному Анатолію Михайловичу
технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) з подальшим наданням її в оренду для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1788 га, по вул. Шевченка, 9, с. Сядрине.
1.1. Надати Підгорному Анатолію Михайловичу (зареєстрований за
адресою: вул. Молодіжна, 1, кв. 2, с. Сядрине, ідентифікаційний номер
2368807471) в оренду земельну ділянку площею 0,1788 га, кадастровий номер
7422488700:01:002:0132, за адресою: вул. Шевченка, 9, с. Сядрине, терміном на
1 (один) рік, для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка). Цільове призначення – для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Встановити орендну плату у розмірі - 3 (три) % (відсотки) від
нормативної грошової оцінки землі с. Сядрине. Оформити договір оренди у
встановленому законодавством порядку.
2. Затвердити Бабулевич Тетяні Миколаївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
з подальшим наданням її в оренду для будівництва і обслуговування жилого

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ
02.01.), площею 0,2500 га, по вул. Лучка, 21, с. Наумівка.
2.1. Надати Бабулевич Тетяні Миколаївні (зареєстрована за адресою:
вул. Лучка, 21, с. Наумівка , ідентифікаційний номер 3316300523) в оренду
земельну
ділянку
площею
0,2500
га,
кадастровий
номер
7422485500:01:001:0140, за адресою: вул. Лучка, 21, с. Наумівка, терміном на
5 (п’ять) років, для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Цільове призначення –
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Встановити орендну плату у розмірі - 3 (три) % (відсотки) від
нормативної грошової оцінки землі с. Наумівка. Розмір орендної плати може
переглядатися кожні наступні 3 (три) роки. Оформити договір оренди у
встановленому законодавством порядку.
3. Затвердити ТОВ «КОРФАД» проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки загальною площею 0,1165 га на умовах оренди для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості
(КВЦПЗ 11.02.) в межах м. Корюківка, пров. Індустріальний, 1-А.
3.1. Надати ТОВ «КОРФАД» (юридична адреса: м. Корюківка,
пров. Вокзальний, 13, ідентифікаційний номер 40234039) в оренду земельну
ділянку площею 0,1165 га, кадастровий номер 7422410100:01:003:1243, за
адресою: м. Корюківка, пров. Індустріальний, 1-А, терміном на 3 (три) роки для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
Цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та
іншої промисловості, категорія земель – землі промисловості, транспорту,
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Встановити орендну плату
у розмірі - 10 (десять) % (відсотків) від нормативної грошової оцінки землі
м. Корюківка. Розмір орендної плати може переглядатися кожні наступні
3 (три) роки. Оформити договір оренди у встановленому законодавством
порядку.
4. Затвердити ТОВ «КОРФАД» проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки загальною площею 0,3985 га на умовах оренди для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості
(КВЦПЗ 11.02.) в межах м. Корюківка, пров. Індустріальний, 1-Г.
4.1. Надати ТОВ «КОРФАД» (юридична адреса: м. Корюківка,
пров. Вокзальний, 13, ідентифікаційний номер 40234039) в оренду земельну
ділянку площею 0,3985 га, кадастровий номер 7422410100:01:003:1242, за
адресою: м. Корюківка, пров. Індустріальний, 1-Г, терміном на 3 (три) роки для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
Цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та

іншої промисловості, категорія земель – землі промисловості, транспорту,
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Встановити орендну плату
у розмірі – 10 (десять) % (відсотків) від нормативної грошової оцінки землі
м. Корюківка. Розмір орендної плати може переглядатися кожні наступні
3 (три) роки. Оформити договір оренди у встановленому законодавством
порядку.
5. Затвердити Лашко Лідії Іванівни технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
з подальшим наданням її в оренду для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ
02.01.), площею 0,1000 га, по вул. 8-го Березня, 1, м. Корюківка.
5.1. Надати Лашко Лідії Іванівни (зареєстрована за адресою:
вул. Франка, 87, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2105923367) в оренду
земельну
ділянку
площею
0,1000
га,
кадастровий
номер
7422410100:01:002:1649, за адресою: вул. 8-го Березня, 1, м. Корюківка,
терміном на 1 (один) рік, для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Цільове призначення –
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Встановити орендну плату у розмірі - 3 (три) % (відсотки) від
нормативної грошової оцінки землі м. Корюківка. Оформити договір оренди у
встановленому законодавством порядку.
6 Затвердити Костючок Вірі Григорівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
з подальшим наданням її в оренду для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ
02.01.), площею 0,2500 га, по вул. Лісова, 16, с. Костючки.
6.1. Надати Костючок Вірі Григорівні (зареєстрована за адресою:
вул. Щорса, 16, с. Костючки, ідентифікаційний номер 1216101101) в оренду
земельну
ділянку
площею
0,2500
га,
кадастровий
номер
7422489200:02:000:0025, за адресою: вул. Лісова, 16, с. Костючки, терміном на
1 (один) рік, для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка). Цільове призначення – для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Встановити орендну плату у розмірі - 3 (три) % (відсотки) від
нормативної грошової оцінки землі с. Костючки. Оформити договір оренди у
встановленому законодавством порядку.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(восьма сесія сьомого скликання)
09 серпня 2017 року
м. Корюківка
Про приватизацію
земельних ділянок
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення особистого
селянського господарства, будівництва індивідуальних гаражів та інші
матеріали, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись
ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити Никифоренку Володимиру Васильовичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0553 га, по
вул. Садова, 31, м. Корюківка.
1.1. Передати Никифоренку Володимиру Васильовичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,0553 га, по вул. Садова, 31, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:002:1647, цільове призначення – для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:
вул. Шкільна, 45, с. Савинки, ідентифікаційний номер 2990602574.
2. Затвердити Бахир Людмилі Петрівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по
вул. Франка, 156, м. Корюківка та для ведення особистого селянського
господарства (КВЦПЗ 01.03.) площею 0,1422 га по вул. Франка, 156,
м. Корюківка.
2.1. Передати Бахир Людмилі Петрівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Франка, 156, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1645,
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель –
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою:
вул. Франка, 156, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2421008947.
2.2. Передати Бахир Людмилі Петрівні безоплатно у власність земельну
ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0,1422 га,
по
вул.
Франка,
156,
м.
Корюківка,
кадастровий
номер
7422410100:01:002:1646, цільове призначення - для ведення особистого
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського
призначення. Зареєстрована за адресою: вул. Франка, 156, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 2421008947.
3. Затвердити Сумку Миколі Віталійовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по
вул. Дружби, 37, м. Корюківка.
3.1. Передати Сумку Миколі Віталійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Дружби, 37, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1194,
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель –
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:
вул. Піонерська, 37, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 3057509796.
4. Затвердити Приходьку Олексію Семеновичу технічну документацію
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0933 га, по
пров. Перемоги 1-й, 7, м. Корюківка.
4.1. Передати Приходьку Олексію Семеновичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0933 га, по
пров.
Перемоги
1-й,
7,
м.
Корюківка,
кадастровий
номер
7422410100:01:001:1378, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської

забудови. Зареєстрований за адресою: І пров. Перемоги, 7, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 2506806934.
5. Затвердити Чигринцю Леоніду Федоровичу технічну документацію
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по
вул. Свободи, 21, м. Корюківка.
5.1. Передати Чигринцю Леоніду Федоровичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Свободи, 21, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1239,
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель –
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:
вул. Свободи, 21, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2487910032.
6. Затвердити Масалику Петру Кириловичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0600 га, по
вул. Космодем’янської З., 29, м. Корюківка.
6.1. Передати Масалику Петру Кириловичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0600 га, по
вул. Космодем’янської З., 29, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:001:1379, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Зої Космодем’янської 29,
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2284208990.
7. Затвердити Радомському Сергію Валентиновичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по
вул. 8-го Березня, 79, м. Корюківка.
7.1. Передати Радомському Сергію Валентиновичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,1000 га, по вул. 8-го Березня, 79, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:002:1644, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Бульварна, 38, кв. 4,
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 3158121231.

8. Затвердити Косенчуку Сергію Миколайовичу проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.), площею 0,4382 га, по
вул. П. Лісового, 29, с. Бреч.
8.1. Передати Косенчуку Сергію Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею
0,4382 га, по вул. П. Лісового, 29, с. Бреч, кадастровий номер
7422481500:01:000:0167, цільове призначення - для ведення особистого
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського
призначення. Зареєстрований за адресою: вул. Кошового, 68А, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 2882713098.
9. Затвердити Єрмак Олесі Сергіївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по
вул. Гагаріна, 47, м. Корюківка.
9.1. Передати Єрмак Олесі Сергіївні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Гагаріна, 47, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1238,
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель –
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою:
вул. Гагаріна, 47, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 3319400942.
10. Затвердити Ступаченко Людмилі Іванівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для ведення особистого
селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.), площею 0,1800 га, по
вул. Робоча, 9, с. Гуринівка.
10.1. Передати Ступаченко Людмилі Іванівні безоплатно у власність
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею
0,1800 га, по вул. Робоча, 9, с. Гуринівка, кадастровий номер
7422481500:05:000:0038, цільове призначення – для ведення особистого
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського
призначення. Зареєстрована за адресою: вул. Бульварна, 12, кв. 12,
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2151911526.
11. Затвердити Сластьону Олександру Павловичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність для
індивідуального садівництва, (КВЦПЗ 01.05.), площею 0,1000 га, по
вул. Дачна, с. Кугуки.
11.1. Передати Сластьону Олександру Павловичу безоплатно у
власність земельну ділянку для індивідуального садівництва площею
0,1000
га,
по вул.
Дачна,
с.
Кугуки,
кадастровий
номер

7422489200:07:000:1855, цільове призначення – для індивідуального
садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення.
Зареєстрований за адресою: вул. Маяковського, 9, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 3001601539.
12. Затвердити Гирич Інні Володимирівні проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по вул. Каштанова, 6,
м. Корюківка.
12.1. Передати Гирич Інні Володимирівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Каштанова, 6, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1587,
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель –
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою:
вул. Шевченка, 42, кв. 32, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 3216713222.
13. Затвердити Балюті Віталію Миколайовичу технічну документацію
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0669 га, по
вул. Десняка, 50, с. Сахутівка.
13.1. Передати Балюті Віталію Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0669 га, по
вул. Десняка, 50, с. Сахутівка, кадастровий номер 7422489200:06:000:0097,
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель –
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:
вул. Десняка, 50, с. Сахутівка, ідентифікаційний номер 1929810673.
14. Затвердити Корню Володимиру Васильовичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по
вул. Довженка Олександра, 21, м. Корюківка.
14.1. Передати Корню Володимиру Васильовичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,1000 га, по вул. Довженка Олександра, 21, м. Корюківка, кадастровий
номер 7422410100:01:001:1382, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Центральна, 21, с. Гензерівка,
Яготинський район, ідентифікаційний номер 2222621834.

15. Затвердити Жарку Миколі Георгійовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по
вул. Дудка, 27, м. Корюківка.
15.1. Передати Жарку Миколі Георгійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Дудка, 27, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1241,
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель –
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:
вул. Стратегічне шосе, 35-а, кв. 12, Голосіївський район, м. Київ,
ідентифікаційний номер 1913714413.
16. Затвердити Кожушко Надії Іванівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0600 га, по
вул. Польова, 42, м. Корюківка.
16.1. Передати Кожушко Надії Іванівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0600 га, по
вул. Польова, 42, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1650,
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель –
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою:
вул. Польова, 42, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1961917407.
17. Затвердити Головачову Олегу Олексійовичу технічну документацію
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0647 га, по
вул. Соборна, 152-А, м. Корюківка.
17.1. Передати Головачову Олегу Олексійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0647 га, по
вул.
Соборна,
152-А,
м.
Корюківка,
кадастровий
номер
7422410100:01:001:1368, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Соборна, 152-А, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 2234116757.

18. Затвердити Рудій Валентині Валентинівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по
вул. Франка, 70, м. Корюківка.
18.1. Передати Рудій Валентині Валентинівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Франка, 70, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1453,
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель –
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою:
вул. Франка, 70, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2933903646.
19. Затвердити Литвиненку Миколі Володимировичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га по
вул. Молодіжна, 5, с. Сахутівка та для ведення особистого селянського
господарства (КВЦПЗ 01.03.) площею загальною 2,0000 га в с. Сахутівка.
19.1. Передати Литвиненку Миколі Володимировичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,2500 га, по вул. Молодіжна, 5, с. Сахутівка, кадастровий номер
7422489200:06:000:0100, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрований за адресою: с. Сахутівка, ідентифікаційний номер
2380808057.
19.2. Передати Литвиненку Миколі Володимировичу безоплатно у
власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства
площею 0,4800 га, по вул. Молодіжна, 5, с. Сахутівка, кадастровий номер
7422489200:06:000:0099, цільове призначення - для ведення особистого
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського
призначення. Зареєстрований за адресою: с. Сахутівка, ідентифікаційний
номер 2380808057.
19.3. Передати Литвиненку Миколі Володимировичу безоплатно у
власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства
площею
0,5400
га,
в
с.
Сахутівка,
кадастровий
номер
7422489200:06:000:0101, цільове призначення - для ведення особистого
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського
призначення. Зареєстрований за адресою: с. Сахутівка, ідентифікаційний
номер 2380808057.
19.4. Передати Литвиненку Миколі Володимировичу безоплатно у
власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства
площею
0,9800
га,
в
с.
Сахутівка,
кадастровий
номер
7422489200:06:000:0098, цільове призначення - для ведення особистого

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського
призначення. Зареєстрований за адресою: с. Сахутівка, ідентифікаційний
номер 2380808057.
20. Затвердити Антоненко Надії Василівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га по
вул. Шевченка, 27, с. Сахутівка та для ведення особистого селянського
господарства (КВЦПЗ 01.03.) площею 0,3000 га в с. Сахутівка.
20.1. Передати Антоненко Надії Василівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Шевченка, 27, с. Сахутівка, кадастровий номер 7422489200:06:000:0093,
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель –
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою:
с. Сахутівка, ідентифікаційний номер 1497699086.
20.2. Передати Антоненко Надії Василівні безоплатно у власність
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею
0,3000 га, в с. Сахутівка, кадастровий номер 7422489200:06:000:0094, цільове
призначення - для ведення особистого селянського господарства, категорія
земель – землі сільськогосподарського призначення. Зареєстрована за
адресою: с. Сахутівка, ідентифікаційний номер 1497699086.
21. Затвердити Коваленко Юлії Вікторівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по
вул. Соборна, 219, м. Корюківка.
21.1. Передати Коваленко Юлії Вікторівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Соборна, 219, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1325,
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель –
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою:
вул. Соборна, 219, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 3224401205.
22. Затвердити Лосю Віктору Борисовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по
вул. Соборна, 127, м. Корюківка.
22.1. Передати Лосю Віктору Борисовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Соборна, 127, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1386,
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель –
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:
вул. Соборна, 127, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2316308451.
23. Затвердити Десятниченку Василю Дмитровичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по
вул. Садова, 65, м. Корюківка.
23.1. Передати Десятниченку Василю Дмитровичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,1000 га, по вул. Садова, 65, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:002:1651, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Садова, 65, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 1935404579.
24. Затвердити Охріменко Марії Серафимівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по
вул. Незалежності, 34А, с. Петрова Слобода.
24.1. Передати Охріменко Марії Серафимівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Незалежності, 34А, с. Петрова Слобода, кадастровий номер
7422482000:05:000:0018, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрована за адресою: пров. Парковий, 15, с. Тиниця,
Бахмацького району, ідентифікаційний номер 1416733903.
25. Затвердити Кир’ян Валерії Олексіївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0600 га, по
вул. Братчикова, 14, м. Корюківка.
25.1. Передати Кир’ян Валерії Олексіївні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0600 га, по
вул.
Братчикова,
14,
м.
Корюківка,
кадастровий
номер

7422410100:01:001:1245, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрована за адресою: вул. Мишуги, 3, кв. 225, м. Київ,
ідентифікаційний номер 3150801622.
26. Затвердити Михайленку Денису Геннадійовичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по
вул. Перемоги, 43, м. Корюківка.
26.1. Передати Михайленку Денису Геннадійовичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,1000 га, по вул. Перемоги, 43, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:001:1158, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Перемоги, 43, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 3418504534.
27. Затвердити Хом’яку Олександру Володимировичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по
вул. Довженка Олександра, 27, м. Корюківка.
27.1. Передати Хом’яку Олександру Володимировичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,1000 га, по вул. Довженка Олександра, 27, м. Корюківка, кадастровий
номер 7422410100:01:001:1385, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Чапаєва, 27, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 3244701332.
28. Затвердити Шеремет Марії Андріївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0780 га, по
вул. Сагайдачного, 5, м. Корюківка.
28.1. Передати Шеремет Марії Андріївні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0780 га, по
вул.
Сагайдачного,
5,
м.
Корюківка,
кадастровий
номер
7422410100:01:001:1370, цільове призначення - для будівництва і

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрована за адресою: вул. Сагайдачного, 5, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 1571404123.
29. Затвердити Лашку Петру Івановичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0761 га, по
пров. Перемоги 1-й, 9, м. Корюківка.
29.1. Передати Лашку Петру Івановичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0761 га, по
пров.
Перемоги
1-й,
9,
м.
Корюківка,
кадастровий
номер
7422410100:01:001:1383, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрований за адресою: І пров. Перемоги, 9, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 2313409671.
30. Затвердити Примаченку Володимиру Івановичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність для
будівництва індивідуальних гаражів, (КВЦПЗ 02.05.), площею 0,0031 га, по
вул. Франка, гараж № 60, м. Корюківка.
30.1. Передати Примаченку Володимиру Івановичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва індивідуальних гаражів площею
0,0031 га, по вул. Франка, гараж № 60, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:002:1656, цільове призначення - для будівництва
індивідуальних гаражів, категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрований за адресою: пров. Бульварний, 10, кв. 23,
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1649303712.
31. Затвердити Мехеду Михайлу Вікторовичу проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства, (КВЦПЗ 01.03.), площею 2,0000 га, по
вул. Молодіжна, с. Бреч.
31.1. Передати Мехеду Михайлу Вікторовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею
2,0000 га, по вул. Молодіжна, с. Бреч, кадастровий номер
7422481500:01:000:0171, цільове призначення - для ведення особистого
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського
призначення. Зареєстрований за адресою: вул. Пушкіна, 34А, кв. 13,
м. Чернігів, ідентифікаційний номер 2004718432.
32. Затвердити Шолому Сергію Васильовичу проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого

селянського господарства, (КВЦПЗ 01.03.), площею 2,0000 га, по
вул. Молодіжна, с. Бреч.
32.1. Передати Шолому Сергію Васильовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею
2,0000 га, по вул. Молодіжна, с. Бреч, кадастровий номер
7422481500:01:000:0170, цільове призначення - для ведення особистого
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського
призначення. Зареєстрований за адресою: проспект Миру, 116 б, м. Чернігів,
ідентифікаційний номер 2160506372.
33. Затвердити Шолому Сергію Васильовичу проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва,
(КВЦПЗ 01.05.), площею 0,1000 га, по вул. Молодіжна, с. Бреч.
33.1. Передати Шолому Сергію Васильовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для індивідуального садівництва площею 0,1000 га, по
вул. Молодіжна, с. Бреч, кадастровий номер 7422481500:01:000:0169, цільове
призначення - для індивідуального садівництва, категорія земель – землі
сільськогосподарського
призначення.
Зареєстрований
за
адресою:
проспект Миру, 116 б, м. Чернігів, ідентифікаційний номер 2160506372.
34. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(восьма сесія сьомого скликання)
09 серпня 2017 року
м. Корюківка
Про розроблення детального плану
території земельних ділянок в межах
міста Корюківка, Корюківського району,
Чернігівської області
Відповідно до статей 8, 10, 16, 19, 21 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності», постанови Кабінету міністрів України від 25 травня
2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань
щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної
документації на місцевому рівні», Порядку розроблення містобудівної
документації, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 листопада
2011 року № 1468/20206, з метою визначення параметрів забудови земельних
ділянок, що знаходяться на території Корюківської міської ради у межах міста
Корюківка Корюківського району Чернігівської області, враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального
господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони
навколишнього природного середовища, керуючись ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»
міська рада в и р і ш и л а :
1.
Розробити детальний план території на земельні ділянки, які
передбачені містобудівною документацією «Генеральний план м. Корюківка
Чернігівської області»
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель та споруд (присадибна ділянка);
по вул. Кошового, м. Корюківка площею орієнтовно 2,9 га;
по вул. Воїнів Інтернаціоналістів площею орієнтовно 1,4 га;
по пров. Лесі Українки, 3-й площею орієнтовно 1,3 га.
2.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних
відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(восьма сесія сьомого скликання)
09 серпня 2017 року
м. Корюківка
Про затвердження актів
погоджувальної комісії
Розглянувши заяви Савенка Леоніда Михайловича, Литвина Сергія
Олексійовича та акти обстеження земельних ділянок, складених комісією по
врегулюванню земельних спорів на території Корюківської міської ради,
враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань житловокомунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва
та охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст. 12, 79-1
кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1.
Затвердити акт обстеження земельної ділянок від 15.05.2017 р.,
яка передається безоплатно у власність Савенку Леоніду Михайловичу для
ведення особистого селянського господарства площею 0,0500 га по
вул. Вокзальна, 88А, м. Корюківка (додається).
2.
Затвердити акт обстеження земельної ділянок від 07.06.2017 р.,
яка передається безоплатно у власність Литвину Сергію Олексійовичу для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га по пров. Мічуріна, 8/1,
м. Корюківка (додається).
3.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(восьма сесія сьомого скликання)
09 серпня 2017 року
м. Корюківка
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється
Розглянувши заяву Алексієнко Світлани Миколаївни та проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої
змінюється з земель для ведення особистого селянського господарства на
землі для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), враховуючи наявність погоджень
Головного управління Держгеокадастру в Одеській області від 23.06.2017 р.
№ 4684/82-17, відділу житлово-комунального господарства та будівництва,
містобудування та архітектури Корюківської РДА від 11.07.2017 р. № 9,
керуючись ст.ст.17, 20, 22, 33, 35, 184 Земельного кодексу України, Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового
призначення», 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,
цільове призначення якої змінюється з земель для ведення особистого
селянського господарства на землі для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
Алексієнко Світлані Миколаївні в с. Бреч, вул. Шкільна, 33б, розроблений ДП
«Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».
2. Змінити цільове призначення земельної ділянки, яка належить на
праві приватної власності Алексієнко Світлані Миколаївні, відповідно до
витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію
права власності, номер запису про право власності 19334115, площею
0,2500 га, кадастровий номер 7422481500:01:000:0163 з ведення особистого
селянського господарства на будівництво і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

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

Р.Р.Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(восьма сесія сьомого скликання)
09 серпня 2017 року
м. Корюківка
Про надання пільги по
платі за землю на 2018 рік
Враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природного середовища щодо надання
пільги по сплаті земельного податку за землю на 2018 рік, керуючись ст. 12,
284 Податкового кодексу України, ст. 92 Земельного кодексу України, ст. 26, 54
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Звільнити від сплати земельного податку на 2018 рік за користування
земельними ділянками на території Корюківської міської ради:
- органи державної влади та органи місцевого самоврядування, заклади,
установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів
державного та місцевих бюджетів;
- кладовища;
- церкви;
- комунальні підприємства Корюківської міської ради.
2. Дане рішення набирає чинність з 01.01.2018 року.
3. Оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Корюківської міської
ради та в засобах масової інформації.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних
відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
( восьма сесія сьомого скликання)
09 серпня 2017 року
м. Корюківка
Про надання матеріальної
допомоги на лікування
Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
№ 261 від 11 липня 2017 року щодо вирішення питання про надання
матеріальної допомоги Філімоновій Світлані Вікторівні, заяви та додані
документи Чорного Григорія Григоровича, Кошель Наталії Юріївни, Стельмах
Тамари Іванівни, Прачик Олесі Миколаївни, Нікитенко Катерини Петрівни,
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності,
бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста, керуючись
ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Надати:
1.1. Філімоновій Світлані Вікторівні одноразову матеріальну допомогу на
лікування в розмірі 3000,00 (три тисячі) гривень.
1.2. Чорному Григорію Григоровичу одноразову матеріальну допомогу на
лікування в розмірі 3000,00 (три тисячі) гривень.
1.3. Кошель Наталії Юріївні одноразову матеріальну допомогу на
лікування в розмірі 3000,00 (три тисячі) гривень.
1.4. Стельмах Тамарі Іванівні одноразову матеріальну допомогу на
лікування чоловіка Стельмаха Анатолія Федосійовича в розмірі 3000,00 (три
тисячі) гривень.
1.5. Прачик Олесі Миколаївні одноразову матеріальну допомогу на
лікування в розмірі 3000,00 (три тисячі) гривень.
1.6. Нікитенко Катерині Петрівні одноразову матеріальну допомогу на
лікування доньки Вікторії, 15.06.2017 р.н. в розмірі 6000,00 (шість тисяч)
гривень.

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради
(Кожема О.М.) забезпечити виплату матеріальної допомоги, вказаної в п. 1
даного рішення, відповідно до вимог чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

