УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(дев’ята позачергова сесія сьомого скликання)
12 вересня 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 рішення 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 96782,8 тис. грн., видатки
спеціального фонду міського бюджету 17547,3 тис. 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 9181,5 тис. грн.
згідно з додатком № 2 до цього рішення;

дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 9181,5 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 96782,8 тис. грн.
та спеціальному 17547,3 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.»
«8. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію
місцевих (регіональних) програм у сумі 25332,0 тис. грн. згідно з додатком № 7
до цього рішення.»
2. Внести зміни до додатків 2,3,5,6,7 до рішення, 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 дев’ятої позачергової сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від 12 вересня 2017 року "Про
внесення змін до рішення другої позачергової сесії
Корюківської міської ради сьомого скликання від 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

Податок на прибуток підприємств

0

0

0

0

0

0

11020000

10000

10000

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

565000

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

13000

13000

18050000

Єдиний податок

5769900

5769900

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 дев’ятої позачергової сесії Корюківської
міської ради сьомого скликання від 12 вересня 2017
року "Про внесення змін до рішення другої
позачергової сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 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

Разом

Загальний
фонд

3
5361340
5361340

4
-4236150
-4236150

Спеціальний фонд
у т.ч.бюджет
Разом
розвитку
5
6
9597490
9522490
9597490
9522490

5361340

4945340

416000

341000

0

-9181490

9181490

9181490

5361340

-4236150

9597490

9522490

С.О.Олійник

Додаток 3
до рішення дев’ятої позачергової сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від 12 вересня 2017 року "Про
внесення змін до рішення другої позачергової сесії
Корюківської міської ради від 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)

27503870

24400320

9973360

2195280

3103550

16223790

815700

0

0

15408090

15408090

43727660

0110000

Корюківська міська рада (апарат)

27503870

24400320

9973360

2195280

3103550

16223790

815700

0

0

15408090

15408090

43727660

Х

0100

Х

0110170
Х

0170
1000

0111010

1010

Х
0113200

3000

7089950

7089950

4895700

243400

0

742000

0

0

0

742000

742000

7831950

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

7089950
8834450

7089950
8834450

4895700
4989370

243400
1432310

0

742000
765200

640200

0

0

742000
125000

742000
125000

7831950
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

Х

6000

Х

0116060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

3776870

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

2883550

0116130

6130

0620

Х

6300

Х

0116310

6310

0490

0116410

6410

0470

0116430

6430

0443

Х

6600

0116610
0116650

6610
6650

Житлово - комунальне господарство

84400

Будівництво

6660420

84400
3776870

0

84400
0

519570

3776870

0

2883550

1121800

519570

0

0

Х

4016700

0451

Регулювання цін на послуги місцевого
автотранспорту

120000

0456

Утримання та розвиток інфраструктури
доріг

3896700

Правоохоронна діяльність та
забезпечення безпеки держави

3896700

0

0

140000

140000

3023550

0

12213490

12213490

12213490

12213490

2273890

2273890

2273890

2273890

9489600

9489600

9489600

9489600

450000

450000

450000

450000

213000

213000

4244700

120000

228000

3896700
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

228000

Х

7810

15000

0

0

0

0

120000

Х

0117810

0

120000

0320

Видатки на запобігання та ліквідацію
надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха

7782220

140000

7000

7800

1121800

2883550

7010

Х

1121800

4758670

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

0

0

213000

213000

0

0

4124700
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

3103550
0

0

0

160500

160500

100000

100000

60500
16223790
0

60500
815700
0

0

0

0

0

0

0

0

239900

0

60000
179900
160500

100000

0
0

0
0

15408090
0

15408090
0

60500
43727660
27856540
256500

27503870
27856540
256500

24400320
27856540
256500

15000

15000

15000

13541800

13541800

13541800

262000
13781240

262000
13781240

262000
13781240

1000000

Відділ освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської ради

41422373

41422373

26454649

4495405

0

1323500

139800

25000

0

1183700

1163700

42745873

1010000

Відділ освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської ради

41422373

41422373

26454649

4495405

0

1323500

139800

25000

0

1183700

1163700

42745873

Освіта

36294940

36294940

22915556

4167240

0

108600

33600

0

0

75000

75000

36403540

1611460

1611460

707400

277700

21800

21800

3661040

66800

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

31119963

31119963

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

55000

55000

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

558190

558190

255550

558190

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

1029700

Реалізація заходів щодо інвестиційного
розвитку території

Реалізація інвестиційних проектів
Всього видатків

Секретар міскої ради

0

0

0

0

389700

96782783

93679233

36428009

6690685

3103550

С.О.Олійник

640000
17547290

955500

25000

0

1029700

1029700

1029700

389700

389700

389700

640000
640000
16591790 16571790

640000
114330073

Додаток 4
до рішення дев’ятої позачергової сесії Корюківської
міської ради сьомого скликання від 12 вересня 2017
року "Про внесення змін до рішення другої
позачергової сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 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

Спеціальний фонд
Разом

Всього

Кредитування -всього

Повернення кредитів

У т.ч.
бюджет
розвитку

Загальний
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 дев’ятої позачергової сесії
Корюківської міської ради сьомого скликання
від 12 вересня 2017 року "Про внесення змін до
рішення другої позачергової сесії Корюківської
міської ради сьомого скликання від 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

15000

256500

Обласний бюджнт

200000

Районний бюджет
Сільський бюджет
Олександрівська с/р
ВСЬОГО:

Секретар міської ради

262000

13541800

13567740
13500

256500

262000

15000

13541800

С.О.Олійник

13781240

Додаток 5

тої позачергової сесії
ської ради сьомого скликання
017 року "Про внесення змін до
позачергової сесії Корюківської
мого скликання від 12 січня
міський бюджет на 2017 рік"

РАЗОМ

271500
200000
27371540
13500
27856540

Додаток 6
до рішення дев’ятої позачергової сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 12 вересня 2017 року "Про внесення змін до
рішення другої позачергової сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 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

4

5

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

Всього видатків
на завершення
будівництва
об"єктів на
майбутня роки

Разом видатків на поточний рік

6

7

8

9

15408090

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

Загальний обсяг
фінансування
будівництва

Відсоток
завершеності
будівництва
об"єктів на
майбутні роки

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

Виготовлення ПКД та будівництво вуличного
водогону по вул.Молодіжній м.Корюківки
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

742000
125000
1194800

140000
91430

478000

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

140000

0116410

6410

0470

Реалізація інвестиційних проектів

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

0116410

6410

0470

Реалізація інвестиційних проектів

Капітальні видатки

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

542000

30000

1000000

5436600

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
Капітальні видатки

20800

Капітальні видатки

972000

0117310

7310

0421

Проведення заходів із землеустрою

0117470

7470

0490

Внески до статутного капіталу
суб’єктів господарювання

2600000
450000

1000000

Відділ освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської ради

1011020

0921

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

Капітальні видатки

55000

20000

1020

1163700

1011090

1090

0960

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

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

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

125000

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"

25000

1016310

6310

0490

ПКД з реконструкції приміщень Корюківського
історичного музею Корюківської міської ради з
Реалізація заходів щодо інвестиційного добудовою по вул. Зарічна, 8 м.Корюківка
розвитку території
Чернігівської області.

1016410

6410

0470

Реалізація інвестиційних проектів

Капітальні видатки

59000

1016410

6410

0470

Реалізація інвестиційних проектів

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

20000

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

561000
16571790

Додаток 7

до рішення дев’ятої позачерговоїї сесії
Корюківської міської ради сьомого скликання
від 12 вересня 2017 року "Про внесення змін до
рішення другої позачергової сесії Корюківської
міської ради сьомого скликання від 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

3200

0113202
0113400

3202
3400

1030

0113401

3401

1090

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

3402

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

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

6

Спеціальний
фонд

Всього

7

8

1090

40000

40000

40000

40000

146000

0

146000

101000

101000

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

30000

30000

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

15000

15000

"Організація та проведення у 2017 році громадських робіт для
населення Корюківської міської ради"

85000

85000

«Соціальний захист окремих категорій населення на 2017 рік»
Інші видатки на соціальний захист населення

0113402

Загальний фонд

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

Інші видатки на соціальний захист населення
0113403

3403

1090
Благоустрій міст, сіл, селищ

0116060

6060

0620
Благоустрій міст, сіл, селищ

0116060

6060

0620

0116060

6060

0620

«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"

3501870

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

860800

4362670

121000

121000

Благоустрій міст, сіл, селищ
0116060

6060

0620

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

150000

150000

"Програма забезпечення пожежної безпеки на території
Корюківської міської ради на 2017 - 2018 роки"

40000

40000

Благоустрій міст, сіл, селищ
0116060

6060

0620
Забезпечення функціонування комбінатів
комунальних підприємств, районних виробничих
об'єднань та інших підприємств, установ та
організацій житлово-комунального господарства

0116130

0116310

6130

6310

0620

0490

0116410

6410

0470

0116610

6610

0451

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території

Реалізація інвестиційних проектів
Регулювання цін на послуги місцевого
автотранспорту

140000

3023550

«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"

2273890

2273890

«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"

9489600

9489600

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

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

2883550

120000

120000

Утримання доріг та розвиток інфрастуктури доріг

0116650

6650

0456

0117010

7010

0320

0117470

7470

0490

Місцева пожежна охорона

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"

3896700

228000

119650

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

4124700

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 громади
ситуацій та наслідків стихійного лиха
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

15000

15000

Інші видатки
0118602

8602

0133

Нагородження відзнаками Корюківської міської ради на 2017 рік
Інші видатки

0118603

8603

0133
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально економічного та культурного розвитку регіонів

0118370

8370

0180

"Програма стимулювання створення, фінансової підтримки
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та
впровадження енергозбереження в будинках ОСББ на 2017 2019 роки"
"Програма сприяння діяльності управління соціального захисту
населення Корюківської районної державної адміністрації щодо
покращення обслуговування населення на 2017 рік"

РАЗОМ

Секретар міської ради

11246670

С.О.Олійник

14085290

25331960

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(дев’ята позачергова сесія сьомого скликання)
12 вересня 2017 року
м.Корюківка
Про надання дозволу на тампонаж та
списання з балансу комунального підприємства
«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради
артезіанської свердловини
Розглянувши
звернення
комунального
підприємства
«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради від 17.08.2017 р. №343 та
протокол засідання комісії з списання основних засобів підприємства від
15.08.2017 р. з доданими матеріалами, враховуючи 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 24 сесії Корюківської міської ради п’ятого
скликання від 20.08.2009 р., керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а:
1. Надати комунальному підприємству «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради дозвіл на тампонаж та списання артезіанської
свердловини № 3720 скв.2 (госп.№7) водозабору по вул. Франка, балансовою
вартістю 9717 (дев’ять тисяч сімсот сімнадцять) гривень, 37 копійок, 1990
року побудови, знос 100%, інвентарний номер 103008 у зв’язку з
непридатністю для подальшої експлуатації та економічною недоцільністю
проведення ремонту.
2. КП «Корюківкаводоканал» (Галущенко С.В.) списати з балансу
підприємства майно зазначене в п. 1 даного рішення та внести зміни до
Статуту підприємства відповідно до чинного законодавства України.
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

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(дев’ята позачергова сесія сьомого скликання)
12 вересня 2017 року
м.Корюківка
Про закріплення майна міської комунальної
власності за Відділом освіти, культури, молоді
та спорту Корюківської міської ради
на праві оперативного управління
У зв’язку з прийняттям 01.09.2017 року у міську комунальну власність
приміщення площею 320,4 кв.м. по вул. Шевченка, 73, м. Корюківка,
враховуючи фактичне користування приміщенням Відділом освіти, культури,
молоді та спорту Корюківської міської ради, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціальноекономічного 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. Закріпити за Відділом освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради на праві оперативного управління на умовах
договору – приміщення площею 218,9 кв.м. по вул. Шевченка, 73,
м. Корюківка.
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

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(дев’ята позачергова сесія сьомого скликання)
12 вересня 2017 року
м. Корюківка
Про внесення змін до рішення другої
позачергової сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 12.01.2017 р.
«Про затвердження структури та чисельності
працівників виконавчого апарату Корюківської
міської ради та її виконавчого комітету»
З метою забезпечення належного рівня діяльності міської ради,
виконавчого комітету міської ради, структурних підрозділів та забезпечення
належного рівня життєдіяльності підприємств, установ та закладів,
підпорядкованих міській раді, враховуючи пропозиції міського голови
Ахмедова Р.Р. щодо визначення структури та чисельності виконавчого апарату
міської ради та її виконавчого комітету, керуючись п. 5 ст. 26, ст.ст. 54, 60
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету
Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та
умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів
прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами),
міська рада в и р і ш и л а :
1. Внести зміни до рішення другої позачергової сесії Корюківської
міської ради сьомого скликання від 12.01.2017 р. «Про затвердження структури
та чисельності працівників виконавчого апарату Корюківської міської ради та її
виконавчого комітету», а саме:
- в п. 1 рішення в частині визначення структури Відділу освіти, культури,
молоді та спорту:
- включити слова «Головний спеціаліст – 1»;
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій,
регуляторної політики, депутатської етики та регламенту.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(дев’ята позачергова сесія сьомого скликання)
12 вересня 2017 року
м. Корюківка
Про внесення змін до рішення першої сесії
Корюківської міської ради сьомого скликання
від 30.12.2016 року «Про затвердження Положення
про Відділ освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради»
З метою забезпечення безперервного та належного функціонування
Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради,
відповідно до ст.ст. 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Внести зміни до рішення першої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 30.12.2016 року «Про затвердження Положення про
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради», а саме
абзац 2 пункту 5.1. Положення викласти в такій редакції:
«Головний спеціаліст Відділу призначається на посаду і звільняється з
посади міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою,
передбаченою законодавством України. Головний спеціаліст Відділу є
посадовою особою органу місцевого самоврядування. Особа, яка призначається
на посаду головного спеціаліста Відділу повинна мати повну вищу педагогічну
освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за
фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на
посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в
інших сферах управління не менше 3 років. »
2. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради
(Наумчик І.В.) здійснити державну реєстрацію змін до Положення відповідно
до вимог чинного законодавства України.
3. 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
(дев’ята позачергова сесія сьомого скликання)
12 вересня 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.):
- Лучку Михайлу Васильовичу (зареєстрований за адресою:
вул. Шевченка, 15, кв. 1, с. Наумівка) площею 0,25 га, яка розташована за
адресою: вул. Шевченка, 49, с. Наумівка.
- Захарченко Наталії Григорівні (зареєстрована за адресою:
вул. Шевченко, 225, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка
розташована за адресою: вул. Шевченка, 225, м. Корюківка.
- Аврамчуку Леоніду Миколайовичу (зареєстрований за адресою:
вул. Чапаєва, 7, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована
за адресою: Довженка Олександра, 7, м. Корюківка.
- Скороход Тетяні Володимирівні (зареєстрована за адресою:
вул. Передзаводська, 6, кв. 16, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка
розташована за адресою: вул. Спортивна, 20, м. Корюківка.

- Кравченко Аллі Василівні (зареєстрована за адресою:
вул. 8го Березня, 48А8, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка
розташована за адресою: вул. 8-го Березня, 48а8, м. Корюківка.
Менській
Наталії
Іванівні (зареєстрована
за
адресою:
вул. Ткаченко, 26, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована
за адресою: вул. Ткаченка В., 26, м. Корюківка.
- Герасимець Костянтину Петровичу, Білодід Інні Володимирівні
(зареєстрована за адресою: вул. Франко, 141, м. Корюківка), Білодід Наталії
Петрівні (зареєстрована за адресою: вул. Франка, 141, м. Корюківка), Білодід
Володимиру
Миколайовичу
(зареєстрований
за
адресою:
вул. Івана Франка, 141, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка
розташована за адресою: вул. Франка, 141, м. Корюківка.
для будівництва індивідуальних гаражів (КВЦПЗ 02.05.):
Лук’яновій Вірі Семенівні (зареєстрована за адресою:
вул. Бульварна, 38, кв. 5, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,01 га, яка
розташована за адресою: вул. Кошового, гараж № 17, 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.):
Костюк
Вірі
Василівні
(зареєстрована
за
адресою:
вул. Бібліотечна, 28, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка
розташована за адресою: вул. Бібліотечна, 28, м. Корюківка.
Костюк
Вірі
Василівні
(зареєстрована
за
адресою:
вул. Бібліотечна, 28, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка
розташована за адресою: вул. Набережна, 28, м. Корюківка.
- Трушинській Оксані Григорівні (зареєстрована за адресою:
проспект Більшовиків, 61, корп. 2, кв., 42, м. Санкт-Петербург, РФ) площею
орієнтовно 0,10 га, яка розташована за адресою: вул. Патріотів, 16,
м. Корюківка.
- Авраменко Надії Миколаївні (зареєстрована за адресою:
вул. Дудка, 107-а, м. Корюківка) та Авраменко Наталії Анатоліївні
(зареєстрована за адресою: вул. Дудко, 109, м. Корюківка) площею
орієнтовно 0,10 га, яка розташована за адресою: вул. Дудка, 109,
м. Корюківка.
3. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для передачі в оренду:
- для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості (КВЦПЗ 11.02.):
- Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРОСЬ І КО» (юридична
адреса: вул. Дружби, 3, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,30 га, яка
розташована за адресою: пров. Індустріальний, 1-Д, 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.):
- Приходьку Костянтину Івановичу (зареєстрований за адресою:
вул. Кошового, 14, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка
розташована за адресою: вул. Незалежності, м. Корюківка.
- Жудік Вірі Іванівні (зареєстрована за адресою: вул. Корнієвського, 1,
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за адресою:
вул. Воїнів Інтернаціоналістів, м. Корюківка.
Лящук
Світлані
Іванівні
(зареєстрована
за
адресою:
вул. Леваневського, 57, кв. 44, м. Біла Церква) площею орієнтовно 0,10, яка
розташована за адресою: вул. Шевченка, м. Корюківка.
- Авраменко Наталії Миколаївні (зареєстрована за адресою:
вул. Шевченка, 97, с. Сахутівка) площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована
за адресою: вул. Шевченка, 97, с. Сахутівка.
- Гудимову Олексію Миколайовичу (зареєстрований за адресою:
вул. Молодіжна, 9, с. Бреч) площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за
адресою: вул. Шевченка, м. Корюківка.
- Животкову Сергію Михайловичу (зареєстрований за адресою:
вул. П.Лісового, 9, с. Бреч) площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за
адресою: вул. Шевченка, м. Корюківка.
- Ващенку Івану Олександровичу (зареєстрований за адресою:
вул. Молодіжна, 27, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка
розташована за адресою: вул. Воїнів Інтернаціоналістів, м. Корюківка.
- для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.):
- Кравченко Аллі Василівні (зареєстрована за адресою:
вул. 8го Березня, 48А8, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,15 га, яка
розташована за адресою: вул. 8-го Березня, 48а8, м. Корюківка.
- Іжніну Олександру Миколайовичу (зареєстрований за адресою:
вул. Гагаріна, 9-А, кв. 64, м. Чернігів) площею орієнтовно 0,16 га, яка
розташована за адресою: вул. П.Лісового, с. Бреч.
- Білодід Наталії Петрівні (зареєстрована за адресою: вул. Франка, 141,
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за адресою:
вул. Франка, 141, 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
(дев’ята позачергова сесія сьомого скликання)
12 вересня 2017 року
м. Корюківка
Про прийняття земельних ділянок
у комунальну власність
Для забезпечення потреб територіальних громад області у випасанні
худоби шляхом створення громадських пасовищ за рахунок земель
сільськогосподарського призначення державної власності не наданих у
власність і користування, з метою сприяння розвитку скотарства, зокрема
молочного та м’ясного поголів’я великої рогатої худоби, відповідно до ст.117
Земельного кодексу України, ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно», 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. Прийняти з державної у комунальну власність земельну ділянку
сільськогосподарського
призначення
(кадастровий
номер
7422485500:06:002:3035) площею 43,1563 га, розташовану на території
Корюківської міської ради (за межами населених пунктів сіл Андроники,
Високе, Наумівка, Переділ, Спичувате, Турівка) Корюківського району, для
сінокосіння і випасання худоби, з метою створення громадського пасовища.
1.1 Уповноважити міського голову Ахмедова Р.Р. у встановленому
законодавством порядку підписати з органом виконавчої влади – Головним
управлінням Держгеокадастру у Чернігівській області акт приймання-передачі
вказаної земельної ділянки згідно з додатком № 1.
2. Прийняти з державної у комунальну власність земельну ділянку
сільськогосподарського
призначення
(кадастровий
номер
7422485500:06:002:3037) площею 30,0579 га, розташовану на території
Корюківської міської ради (за межами населених пунктів сіл Андроники,

Високе, Наумівка, Переділ, Спичувате, Турівка) Корюківського району, для
сінокосіння і випасання худоби, з метою створення громадського пасовища.
2.1 Уповноважити міського голову Ахмедова Р.Р. у встановленому
законодавством порядку підписати з органом виконавчої влади – Головним
управлінням Держгеокадастру у Чернігівській області акт приймання-передачі
вказаної земельної ділянки згідно з додатком № 2.
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

Додаток №1 до рішення
дев’ятої позачергової сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від 12.09.2017 року

АКТ
приймання-передачі земельної ділянки
сільськогосподарського призначення у комунальну власність загальною
площею 43,1563 га, кадастровий номер 7422485500:06:002:3035 на території
Корюківської міської ради (за межами населених пунктів сіл Андроники,
Високе, Наумівка, Переділ, Спичувате, Турівка) Корюківського району
Чернігівської області
м. Корюківка

«__» __________ _______р.

Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області в особі
начальника міжрайонного управління у Корюківському та Сновському районах
Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області Пилипець
Ольги Іванівни з одного боку та Корюківська міська рада Корюківського
району Чернігівської області в особі міського голови Ахмедова Ратана
Ратановича з другого боку, склали цей акт приймання-передачі про наступне:
1.
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області
передає земельну ділянку сільськогосподарського призначення, кадастровий
номер 7422485500:06:002:3035, площею 43,1563 га, розташовану на території
Корюківської міської ради (за межами населених пунктів сіл Андроники,
Високе, Наумівка, Переділ, Спичувате, Турівка) Корюківського району
Чернігівської області із державної власності, а Корюківська міська рада
Корюківського району Чернігівської області приймає вищевказану
земельну ділянку у комунальну власність для сінокосіння і випасання худоби, з
метою створення громадського пасовища.
2.
Земельна ділянка знаходиться в стані придатному для
використання.
3.
На земельній ділянці нерухоме майно не розташоване.
4.
Акт приймання-передачі земельної ділянки, зазначеної в пункті 1,
складено у двох примірниках для кожної із сторін.

Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області
Пилипець О.І.
_________________________
підпис МП

Корюківська міська рада
Корюківського району Чернігівської
області
Ахмедов Р.Р.
_______________________
підпис МП

Додаток №2 до рішення
дев’ятої позачергової сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від 12.09.2017 року

АКТ
приймання-передачі земельної ділянки
сільськогосподарського призначення у комунальну власність загальною
площею 30,0579 га, кадастровий номер 7422485500:06:002:3037 на території
Корюківської міської ради (за межами населених пунктів сіл Андроники,
Високе, Наумівка, Переділ, Спичувате, Турівка) Корюківського району
Чернігівської області
м. Корюківка

«__» __________ _______р.

Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області в особі
начальника міжрайонного управління у Корюківському та Сновському районах
Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області Пилипець
Ольги Іванівни з одного боку та Корюківська міська рада Корюківського
району Чернігівської області в особі міського голови Ахмедова Ратана
Ратановича з другого боку, склали цей акт приймання-передачі про наступне:
1.
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області
передає земельну ділянку сільськогосподарського призначення, кадастровий
номер 7422485500:06:002:3037, площею 30,0579 га, розташовану на території
Корюківської міської ради (за межами населених пунктів сіл Андроники,
Високе, Наумівка, Переділ, Спичувате, Турівка) Корюківського району
Чернігівської області із державної власності, а Корюківська міська рада
Корюківського району Чернігівської області приймає вищевказану
земельну ділянку у комунальну власність для сінокосіння і випасання худоби, з
метою створення громадського пасовища.
2.
Земельна ділянка знаходиться в стані придатному для
використання.
3.
На земельній ділянці нерухоме майно не розташоване.
4.
Акт приймання-передачі земельної ділянки, зазначеної в пункті 1,
складено у двох примірниках для кожної із сторін.

Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області
Пилипець О.І.
_________________________
підпис МП

Корюківська міська рада
Корюківського району Чернігівської
області
Ахмедов Р.Р.
_______________________
підпис МП

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(дев’ята позачергова сесія сьомого скликання)
12 вересня 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 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 Кулик Аліні Олексіївні проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по вул. П. Лісового, с. Бреч.
1.1. Передати Кулик Аліні Олексіївні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. П. Лісового, с. Бреч, кадастровий номер 7422481500:01:000:0174, 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. Зарічна, 14, с. Бреч, ідентифікаційний номер 3312501223.
2. Затвердити Носаченку Сергію Олександровичу проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.), площею 0,2500 га, по
вул. П. Лісового, 68, с. Бреч.

2.1. Передати Носаченку Сергію Олександровичу безоплатно у
власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства
площею 0,2500 га, по вул. П. Лісового, 68, с. Бреч, кадастровий номер
7422481500:01:000:0168, цільове призначення - для ведення особистого
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського
призначення. Зареєстрований за адресою: вул. Шевченка, 136, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 2873302336.
3. Затвердити Мазку Павлу Валерійовичу 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. Соборна, 86/2, м. Корюківка.
3.1. Передати Мазку Павлу Валерійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0600 га, по
вул.
Соборна,
86/2,
м.
Корюківка,
кадастровий
номер
7422410100:01:001:1389, 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, 86/2, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 2761120732.
4. Затвердити Мойсієнку Василю Миколайовичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2000 га, по
вул. Орловського, 39, с. Наумівка.
4.1. Передати Мойсієнку Василю Миколайовичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,2000 га, по вул. Орловського, 39, с. Наумівка, кадастровий номер
7422485500:01:002:0181, 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. Орловського, 39, с. Наумівка,
ідентифікаційний номер 2116509916.
5. Затвердити Максименко Алевтині Віталіївні технічну документацію
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по
вул. Першотравнева, 12, м. Корюківка.
5.1. Передати Максименко Алевтині Віталіївні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул.
Першотравнева,
12,
м.
Корюківка,
кадастровий
номер
7422410100:01:001:1361, 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. Першотравнева, 12, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 2901414542.
6. Затвердити Веретенник Надії Андріївні та Охріменку Андрію
Віталійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі її у
спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,0512 га, по вул. Вокзальна, 90, м. Корюківка.
6.1. Передати Веретенник Надії Андріївні (зареєстрована за адресою:
вул. Вокзальна, 90, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2025918424) та
Охріменку
Андрію
Віталійовичу
(зареєстрований
за
адресою:
вул. Вокзальна, 90, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2966706691)
безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) площею 0,0512 га, по вул. Вокзальна, 90,
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1393, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель –
землі житлової та громадської забудови.
7. Затвердити Баглаю Миколі Григоровичу 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, 48-а-7, м. Корюківка.
7.1. Передати Баглаю Миколі Григоровичу 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, 48-а-7, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:002:1658, 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. 8-го Березня, 48-А-7,
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2176821058.
8. Затвердити Пуценку Михайлу 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 0,2203 га, по
вул. Орловського, 1, с. Наумівка.

8.1. Передати Пуценку Михайлу Васильовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2203 га, по
вул. Орловського, 1, с. Наумівка, кадастровий номер 7422485500:01:002:0186,
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. Орловського, 1, с. Наумівка, ідентифікаційний номер 2041408437.
9. Затвердити Мишку Івану 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 0,1000 га, по
вул. Калинова, 16, м. Корюківка.
9.1. Передати Мишку Івану Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Калинова, 16, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1190,
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. Стадіонна, буд. 13, кв. 21, м. Київ, ідентифікаційний номер 1746404796.
10. Затвердити Єфіменко Ірині Петрівні проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.), площею 2,0000 га, по
вул. Зарічна, 23а, с. Воловики.
10.1. Передати Єфіменко Ірині Петрівні безоплатно у власність
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею
2,0000 га, по вул. Зарічна, 23а, с. Воловики, кадастровий номер
7422483500:02:001:0040, цільове призначення - для ведення особистого
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського
призначення. Зареєстрована за адресою: вул. Шкільна, 61, с. Воловики,
ідентифікаційний номер 3129503308.
11. Затвердити Єфіменку Миколі Івановичу проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.), площею 2,0000 га, по
вул. Зарічна, 23б, с. Воловики.
11.1. Передати Єфіменку Миколі Івановичу безоплатно у власність
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею
2,0000 га, по вул. Зарічна, 23б, с. Воловики, кадастровий номер
7422483500:02:001:0041, цільове призначення - для ведення особистого
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського
призначення. Зареєстрований за адресою: вул. Шкільна, 61, с. Воловики,
ідентифікаційний номер 3088201650.

12. Затвердити Боровському Володимиру Валентиновичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі їх у власність для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1200 га по
вул. Центральна, 12А, с. Буда, для ведення особистого селянського
господарства (КВЦПЗ 01.03.) площею 0,1147 га по вул. Центральна, с. Буда
та для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.) площею
0,7000 га по вул. Садова, с. Буда.
12.1. Передати Боровському Володимиру Валентиновичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,1200 га, по вул. Центральна, 12А, с. Буда, кадастровий номер
7422482000:01:000:0015, 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, 12А, с. Буда,
ідентифікаційний номер 2453608095.
12.2. Передати Боровському Володимиру Валентиновичу безоплатно у
власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства
площею 0,1147 га, по вул. Центральна, с. Буда, кадастровий номер
7422482000:01:000:0014, цільове призначення - для ведення особистого
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського
призначення. Зареєстрований за адресою: вул. Центральна, 12А, с. Буда,
ідентифікаційний номер 2453608095.
12.3. Передати Боровському Володимиру Валентиновичу безоплатно у
власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства
площею 0,7000 га, по вул. Садова, с. Буда, кадастровий номер
7422482000:06:001:0047, цільове призначення - для ведення особистого
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського
призначення. Зареєстрований за адресою: вул. Центральна, 12А, с. Буда,
ідентифікаційний номер 2453608095.
13. Затвердити Жменьковському Андрію Михайловичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по
вул. Молодіжна, 23/2, м. Корюківка.
13.1. Передати Жменьковському Андрію Михайловичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,1000 га, по вул. Молодіжна, 23/2, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:002:1625, 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, буд. 38, кв. 2,
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 3101501119.

14. 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
(дев’ята позачергова сесія сьомого скликання)
12 вересня 2017 року
м. Корюківка
Про внесення змін та уточнень
до рішень Корюківської міської ради
Розглянувши заяву Романенко Ірини Вікторівни 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 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 рішення восьмої сесії Будянської сільської ради
п’ятого скликання № 42 від 15.06.2007 р. «Про виділення та вилучення
земельних ділянок» виклавши його в новій редакції, а саме:
«Дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
площею орієнтовно 0,25 га по вул. Незалежності, 57, с. Петрова Слобода,
Романенко Ірині Вікторівні» та «дати дозвіл на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для передачі безоплатно у власність для
ведення особистого селянського господарства площею орієнтовно 0,24 га по
вул. Незалежності, 57, с. Петрова Слобода, Романенко Ірині Вікторівні».
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
(дев’ята позачергова сесія сьомого скликання)
12 вересня 2017 року
м. Корюківка
Про надання земельних
ділянок в оренду
Розглянувши заяву Осипенка Дмитра Юрійовича 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 Осипенку Дмитру Юрійовичу 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. Миколи Лущика, 26, с. Тютюнниця.
1.1. Надати Осипенку Дмитру Юрійовичу (зареєстрований за адресою:
смт. Десна, в/ч, буд. А, корп. 0665, ідентифікаційний номер 3187401431) в
оренду земельну ділянку площею 0,2500 га, кадастровий номер
7422489200:01:000:0111, за адресою: вул. Миколи Лущика, 26, с. Тютюнниця,
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. Тютюнниця. Оформити договір оренди у
встановленому законодавством порядку.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(дев’ята позачергова сесія сьомого скликання)
12 вересня 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 земельної ділянки від 15.03.2013 р.
з Роговенко Світланою Миколаївною, яка розташована за адресою:
пров. Індустріальний, 10, м. Корюківка, площею 0,0696 га, кадастровий номер
земельної ділянки 7422410100:01:003:0942, шляхом його розірвання за згодою
сторін.
1.1. Перевести земельну ділянку вказану в п. 1 даного рішення до земель
запасу (земель не наданих у власність або постійне користування в межах
населених пунктів Корюківської міської ради).
2. Припинити з Підгорним Анатолієм Михайловичем договір оренди
земельної ділянки від 09.08.2017 року, яка розташована за адресою:
вул. Шевченка, 9, с. Сядрине, площею 0,1788 га, кадастровий номер земельної
ділянки 7422488700:01:002:0132, шляхом його розірвання за згодою сторін.
2.1. Перевести земельну ділянку вказану в п. 2 даного рішення до земель
запасу (земель не наданих у власність або постійне користування в межах
населених пунктів Корюківської міської ради).
3. Припинити з Костючок Вірою Григорівною договір оренди земельної
ділянки від 09.08.2017 року, яка розташована за адресою: вул. Лісова, 16,

с. Костючки, площею 0,2500 га, кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:02:000:0025, 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 договір оренди землі від 19.05.2009 р. в частині оренди з
попереднім орендарем – ПП «Будмайстер» в зв’язку з переходом права
власності на майно до Сидоренка Олександра Васильовича (договір купівлі –
продажу нерухомого майна від 15.08.2017 року), яке розташоване на
орендованій земельній ділянці для виробничої діяльності (категорія земель –
землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого
призначення) площею 0,0669 га, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:003:0085, по вул. Дудка, 64/6, м. Корюківка.
4.1. Укласти з ФОП Сидоренком Олександром Васильовичем додаткову
угоду до договору оренди землі від 19.05.2009 року, на земельну ділянку, яка
розташована за адресою: вул. Дудка, 64/6, м. Корюківка.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(дев’ята позачергова сесія сьомого скликання)
12 вересня 2017 року
м. Корюківка
Про затвердження Програми розвитку
автомобільних доріг загального користування
Корюківської об’єднаної територіальної громади
Чернігівської області на 2017 рік
З метою соціально - економічного та екологічно збалансованого
розвитку громади, забезпечення планомірного розвитку мережі автомобільних
доріг загального користування Корюківської об'єднаної територіальної
громади, що забезпечить транспортне сполучення між населеними пунктами
та адміністративним центром громади, сприятиме підвищенню безпеки руху,
швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом, покрашенню транспортно — експлуатаційного
стану автомобільних доріг, мостів, враховуючи рекомендації постійної комісії
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста, керуючись ст.ст. 26, 27 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити Програму розвитку автомобільних доріг загального
користування Корюківської об’єднаної територіальної громади Чернігівської
області 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 дев’ятої позачергової сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання
від 12 вересня 2017 року

ПРОГРАМА
розвитку автомобільних доріг загального користування
Корюківської об’єднаної територіальної громади
Чернігівської області
на 2017 рік

м.Корюківка
2017 рік

Паспорт
Програми розвитку автомобільних доріг загального користування
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Ініціатор розроблення
Програми
Нормативно-правові
документи

Розробник Програми
Відповідальні
виконавці Програми
Учасники Програми

Термін реалізації
Програми
Джерела фінансування
Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для
реалізації Програми у
2017 році, (тис.грн.)

Корюківська міська рада
Бюджетний Кодекс України;
Закони України: «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про джерела фінансування дорожнього
господарства», «Про транспорт», « Про дорожній
рух », «Про проїзд великогабаритних та
великовагових транспортних засобів
автомобільними дорогами, вулицями та
залізничними переїздами», «Про автомобільні
дороги », «Про заходи щодо збереження
автомобільних доріг загального користування »;
Закон України "Про внесення змін до деяких
законів України щодо співфінансування ремонту
доріг державного значення";
Постанова Кабінету Міністрів від 11.07.2013 № 696
«Про затвердження Державної цільової економічної
програми розвитку автомобільних доріг загального
користування на 2013-2018 роки»
Виконавчий апарат Корюківської міської ради
Виконавчий комітет Корюківської міської ради,
Служба автомобільних доріг у Чернігівській області
Виконавчий комітет Корюківської міської ради,
Служба автомобільних доріг у Чернігівській
області, ДП «Чернігівоблавтодор», підприємства,
установи, організації дорожньої галузі, переможці
конкурсних торгів
2017 рік
Міський бюджет та інші джерела, не заборонені
законодавством

275,0

ПРОГРАМА
розвитку автомобільних доріг загального користування
Корюківської об’єднаної територіальної громади Чернігівської області
на 2017 рік
І. Загальна частина
Програма розроблена на підставі Державної цільової економічної
програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018
роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013
року №696,
Програмою враховано вимоги Закону України “Про автомобільні
дороги”, Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу
України”, змін до Бюджетного кодексу України, пріоритетність розвитку
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, визначено
основні напрями розвитку мережі автомобільних доріг, Закону України "Про
внесення змін до деяких законів України щодо співфінансування ремонту
доріг державного значення"(реєстраційний №2874 від 02.06.2015р.)
Мережа автомобільних доріг загального користування, яка проходить
по території Корюківської об’єднаної територіальної громади (далі – ОТГ) в
Корюківському районі Чернігівської області на 01.01.2017 року становить
189,3 км., 97,68 % яких з твердим покриттям. Із загальної протяжності доріг,
які проходять по території Корюківської об’єднаної громади протяжність
доріг державного значення становить 91 км., з них територіальні – 91 км.;
протяжність доріг місцевого значення – 98,3 км., з них сільські — 47,8 км.,
(додаток №1).
Мережу доріг місцевого значення області в основному було
сформовано у 70-90 роках минулого століття. Нині 90% автодоріг за своїми
експлуатаційними характеристиками не відповідають вимогам нормативних
документів за показниками рівності, наявності ямковості та деформацій
покриття проїзної частини тощо.
На автодорогах загального користування в межах об’єднаної
територіальної громади знаходяться 16 шт. мостів протяжністю 260 м.п.,
117шт. водопропускних труб загальною довжиною 1486м.п. Більшість споруд
було побудовано в період до 1970 року і нині вони за технічними параметрами
габариту та розрахунковими навантаженнями не відповідають вимогам
сучасних нормативів.
Оскільки фінансування державної цільової програми із загального
фонду Державного бюджету зосереджено на утриманні доріг загального
користування державного значення, тому є необхідність у альтернативному
фінансуванні доріг місцевого значення за рахунок видатків місцевих
бюджетів, що передбачено ст.91 Бюджетного кодексу України.
ІІ. Мета Програми
Метою
автомобільних
територіальної
комфортності

Програми є забезпечення планомірного розвитку мережі
доріг загального користування Корюківської об'єднаної
громади, що сприятиме підвищенню безпеки руху, швидкості,
та економічності перевезень пасажирів і вантажів

автомобільним транспортом; забезпечить транспортне сполучення між
населеними пунктами; покрашення транспортно — експлуатаційного стану
автомобільних доріг, мостів; підвищення технічних показників, соціально —
економічного та екологічно збалансованого розвитку району, області.
ІІІ. Напрями виконання Програми
Виконання Програми буде здійснюватись за такими напрямами:
 покращення транспортно-експлуатаційного стану існуючих доріг;
 підвищення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки
дорожнього руху автомобільних доріг;
 забезпечення транспортного сполучення між населеними
пунктами та адміністративним центром ОТГ;
 покращення інформаційного забезпечення учасників дорожнього
руху;
 покращення рівня обслуговування пасажирів під час очікування
автотранспорту загального користування.
IV. Очікувані результати
Виконання Програми дасть змогу забезпечити:
 реалізацію Державної цільової економічної програми розвитку
автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки
на території Корюківської ОТГ Чернігівської області;
 Корюківську ОТГ Чернігівської області мережею автомобільних
доріг загального користування належної якості відповідно до
нормативних вимог державних стандартів;
 створення сприятливих умов для накопичення інвестиційних
ресурсів з метою технічного переоснащення підприємств
дорожньої галузі;
 зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод;
 покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних
доріг загального користування ;
 покращення транспортного сполучення між населеними пунктами
та адміністративним центром ОТГ.
V. Обсяг та джерела фінансування
Фінансування заходів Програми проводиться за рахунок коштів
місцевого бюджету Корюківської ОТГ Чернігівської області та інших джерел,
не заборонених чинним законодавством України.
VІ. Заходи з виконання Програми.
Найменування завдання
1. Покращення
транспортноексплуатаційного стану

Найменування заходу
Виконання робіт з експлуатаційного
утримання автомобільних доріг
місцевого значення на території

Термін виконання

доріг

Корюківської ОТГ методом
влаштування поверхневих обробок
покриття доріг з використанням
новітніх технологій, виконання робіт
із застосуванням в'яжучих матеріалів
на основі високоякісних бітумів та
інших дорожньо-будівельних
матеріалів вітчизняного виробництва.

2. Покращення умов
дорожнього руху

3. Забезпечення безпеки
руху

4. Покращення умов
перебування пасажирів під
час очікування автотранспорту загального
користування

Встановлення засобів організації
дорожнього руху (знаки, покажчики,
назви населених пунктів) та схем
маршрутного орієнтування учасників
дорожнього руху.
Проведення робіт по влаштуванню
осьової горизонтальної дорожньої
розмітки та розмітки пішохідних
переходів
Встановлення металевої або тросової
бар’єрної огорожі на аварійнонебезпечних ділянках автодоріг у
визначених місцях.
Ремонт не менше одного
автопавільйона та майданчика для
зупинки транспортних засобів у
кожному населеному пункті громади.

2017 рік

2017 рік

2017 рік

2017 рік

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію між виконавцями Програми та контроль за виконанням
Програми відповідно до своїх повноважень здійснює виконавчий комітет
Корюківської об’єднаної територіальної громади.
Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на
забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому
чинним законодавством.
VIІI. Відповідальні виконавці Програми
1. В частині її складання є виконавчий комітет Корюківської
об’єднаної територіальної громади.
2. В частині забезпечення виконання робіт із будівництва,
реконструкції, ремонту та утримання доріг загального користування місцевого
значення є їх балансоутримувач – Служба автомобільних доріг у Чернігівській
області, в тому числі:
- виготовлення спеціалізованими проектними організаціями необхідної
проектно-кошторисної документації;
- організація тендерних процедур, виконання і прийняття робіт з
будівництва, реконструкції, ремонту та утримання на дорогах загального
користування місцевого значення.
3. В частині здійснення технічного нагляду для досягнення показників,
визначених у проектній документації, та якістю виконаних робіт для

дотримання гарантійних термінів завершених робіт на автодорогах загального
користування - Служба автомобільних доріг у Чернігівській області.
IХ. Фінансування Програми
На виконання Програми передбачається залучити 275 тис. грн. з
бюджетів усіх рівнів, в тому числі:
- з державного бюджету в частині співфінансування ремонтних робіт
на дорогах місцевого значення – 25 тис. грн. - Служба автомобільних доріг у
Чернігівській області;
- співфінансування 250 тис. грн. з місцевого бюджету Корюківської
об’єднаної територіальної громади Чернігівської області робіт на дорогах
місцевого значення.
Обсяги фінансових ресурсів на реалізацію Програми, у разі потреби,
протягом року можуть уточнюватися.
Головним розпорядником коштів на ремонт та утримання
автомобільних доріг загального користування
місцевого значення є
Корюківська об’єднана територіальна громада.
Отримувачем коштів та замовником необхідного комплексу робіт
(виготовлення проектно-кошторисної документації, здійснення технічного
нагляду, проведення тендерних процедур, виконання і прийняття робіт з
будівництва, реконструкції, ремонту та утримання на дорогах загального
користування
місцевого значення) є Служба автомобільних доріг у
Чернігівській області.
Секретар міської ради

С.О.Олійник

