УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(десята сесія сьомого скликання)
27 жовтня 2017 року
м.Корюківка
Про звіт про виконання міського
бюджету за 9 місяців 2017 року
Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
від 24 жовтня 2017 року № 396 «Про звіт про виконання міського бюджету
за 9 місяців 2017 року», рекомендації постійної комісії міської ради з питань
власності, бюджету, соціально – економічного та культурного розвитку
міста, керуючись пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, пунктом
23 статті 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 9 місяців 2017
року згідно додатку:
- по доходах у сумі 90726,8тис.гривень, в тому числі по доходах загального
фонду міського бюджету у сумі 83215,8 тис. гривень та спеціального фонду
міського бюджету у сумі 7511,0 тис. гривень;
- по видатках у сумі 73148,7 тис. гривень, у тому числі по видатках
загального фонду міського бюджету у сумі 68998,2 тис. гривень та
спеціального фонду міського бюджету у сумі 4150,5 тис. гривень;
- по кредитуванню загального фонду в сумі 50,0тис.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 1 до рішення десятої сесії
Корюківської міської ради сьомого
скликання від 27 жовтня 2017 року
"Про звіт про виконання міського
бюджету за 9 місяців 2017 року"

Виконання міського бюджету за 9 місяців 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

57065.8

42661.7

49650.3

116.4

37304.9

28304.9

31742.1

112.1

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб

37294.9

28294.9

31742

10

10

0.1

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

700.0

425.0

344.9

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

700.00

425.00

344.9

5110.0

3690.0

3425.4

18000000 Місцеві податки

13950.9

10241.8

14137.9

112.2
1.0
81.2
81.2
92.8
138.0

18010000 Податок на майно

8168

5989.9

8266.5

138.0

11020000 Податок на прибуток підприємств

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок)

13

6.0

15.7

В/100

5769.9

4245.9

5855.7

137.9

559.0

440.4

649.4

44.0

43.0

69.5

147.5
161.6

3.0
41.0

3.0
40.0

0.2
69.3

6.7
173.3

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної діяльності

482.0

382.4

551.7

144.3

22010000 Плата за надання адміністративних послуг

300.0

262.0

398.6

152.1

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

150.0

103.0

125

121.4

29.0

14.4

24.8

172.2

3.0

3.0

3.3

24000000 Iншi неподаткові надходження

33.0

15.0

28.2

188.0

24060000 Інші надходження

33.0

15.0

28.2

30000000 Доходи від операцій з капіталом

40.0

40.0

40.1

18030000 Туристичний збір
18050000 Єдиний податок
20000000 Неподаткові надходження
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних
21010000 підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету
21080000 Інші надходження

22090000 Державне мито
22130000 Орендна плата за водні обєкти

40.0

40.0

40.1

40000000 Офіційні трансферти

57664.8
43404.1

43142.1
32876.0

50339.8
32876.0

41000000 Від органів державного управління

43404.1

32876.0

32876.0

188.0
100.3
100.3
116.7
100.0
100.0

6538.8

4904.1

4904.1

100.0

2336.3
20002.2
13541.8

1558.0
15300.1
10156.0

1558.0
15300.1
10156

100.0
100.0
100.0

666.6
295.9

666.6
274.1

666.6
274.1

100.0
100.0

31000000 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна

Разом власних доходів

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та
41020200 охорони здоров`я
41033200
41033900
41034200
41034500
41035000

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

22.5

17.1

17.1

100.0

101068.9

76018.1

83215.8

109.5

100.0

100.0

158.0

100.0

100.0

158.0

158.0
158.0

1331.0

1131.0

2255.8

199.5

33010100 Кошти від продажу землі

531.0
800.0
764.8
764.8

531
600
764.8
764.8

938.6
1317.2
853.9
853.9

40000000 Офіційні трансферти

5753.5

4196.0

4196.0

41000000 Від органів державного управління
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
41033200 інфраструктури об’єднаних територіальних громад
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соц.-економічний
41034500 розвиток

5753.5

4196.0

4196.0

176.8
В/100
111.7
111.7
100.0
100.0

4672.5

3115.0

3115

100.0

1081.0
0.5

1081.0
0.5

1081
47.3

100.0
В/100

7949.8

6192.3

7511.0

121.3

41035400

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

50000000 Цільові фонди

Всього доходів по спеціальному фонду

ВСЬОГО ДОХОДІВ

109018.7

82210.4

90726.8

110.4

Назва

КПКВ

Бюджет на 2017 рік
(із внесеними
змінами)

Бюджет на 9 місяців
2017 року (із
внесеними змінами)

Виконано

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
0170

Державне управління

1000

Освіта

3000

Соціальний захист і соціальне забезпечення

3200
3400
4000

Соціальний захист ветеранів війни і праці
Інші видатки по соціальному захисту населення
Культура і мистецтво

7090.0
45129.4
190.4
40.0
150.4
4580.3
664.5

5749.7
35697.4
153.9
33.5
120.4
4173.1
627.7

4702.1
30021.5
113.3
23.5
89.8
3093.8
468.4

5000

Фізична культура і спорт

6000

Житлово - комунальне господарство

6660.4

5929.7

4082.7

6060

Благоустрій міст, сіл, селищ

3776.9

3604.6

2537.6

6130

2883.6

2325.1

1545.1

6600

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств,
районних виробничих об’єднань та інших підприємств, установ,
організацій житлово - комунального господарства
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікація та
інформатика

4016.7

3656.2

2722.0

7000

Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави

119.7

119.7

119.6

7300

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство

168.0

168.0

43.9

7400

Інші послуги, пов’язані з економічною діяльність

27.0

23.0

13.9

7800

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха

40.0

40.0

0.9

8000

Видатки не віднесені до основних груп

194.9

194.9

107.1

8010

Резервний фонд

8600

Інші видатки

60.0
134.9
68881.2
27656.6
256.5

60.0
134.9
56533.3
23689.0
192.3

107.1
45489.2
23509.0
192.3

15.0
13541.8

15.0
10156.0

15.0
10156.0

262.0
13581.3

262.0
13063.7

262.0
12883.7

Всього видатків загальному фонду (з урахуванням трансфертів)

96537.9

80222.3

68998.2

КРЕДИТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

50.0
18180.9

50.0

50.0
4150.5

Разом по загальному фонду
Міжбюджетні трансферти
8120

Реверсна дотація

8370

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

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

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ
Бюджет розвитку
6650
9140
9180

Утримання та розвиток інфраструктури доріг
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного
середовища
Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

Секретар міської ради

1433.6
16571.8
15.0

1052.1
3000.5

100.0

54.5

60.5

114718.8

43.4

80222.3

73148.7

С.О.Олійник

% до
призначень на
звітний період

81.8
84.1
73.6
70.1
74.6
74.1
74.6
68.9
70.4

66.5
74.4
99.9
26.1
60.4
2.3
79.4
0.0
79.4
799.7
99.2
100.0
100.0
100.0
100.0
98.6

86.0
100.0
22.8
73.4
18.1
0.0
54.5
71.7

91.2

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(десята сесія сьомого скликання)
27 жовтня 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»
Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
від 24 жовтня 2017 року № 398, враховуючи рекомендації постійної комісії
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста, 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 119866,8 тис. грн., в тому числі доходи
загального фонду міського бюджету 111676,8 тис. грн., доходи спеціального
фонду міського бюджету 8190,0 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;
видатки міського бюджету у сумі 125178,2 тис. грн., в тому числі
видатки загального фонду міського бюджету 102871,1 тис. грн., видатки
спеціального фонду міського бюджету 22307,1 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 13701,1 тис. грн.
згідно з додатком № 2 до цього рішення;
дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 13701,1тис. 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 102871,1 тис. грн.
та спеціальному 22307,1 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.»
«8. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію
місцевих (регіональних) програм у сумі 28604,1 тис. грн. згідно з додатком № 7
до цього рішення.»
2. Внести зміни до додатків 1,2,3,5,6,7 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 десятої сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 27 жовтня 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

65667820

65567820

100000

0

11000000

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

42356120

42356120

0

0

11010000

Податок та збір на доходи з фізичних осіб

42346120

42346120

Податок на прибуток підприємств

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

5310000

5310000

0

14031900

Акцизний податок із ввезених на територію України
підакцизних товарів

200000

200000

0

14040000

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

5110000

5110000

17201700

17201700

0

0

10223800

10223800

0

0

39000

39000

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)

892000

892000

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

2740000

2740000

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

5525000

5525000

18010700
18010900
18011000

Земельний податок з фізичних осіб
Орендна плата з фізичних осіб
Транспортний податок з фізичних осіб

189000
735000
20800

189000

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

75000

75000

18030000

Туристичний збір

18000

18000

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

18050000

Єдиний податок

735000
20800

18000

18000

6959900

6959900

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

745000

745000

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

5959900

5959900

18050500

Єдиний податок з с/г товаровиробників

255000

255000

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

2104000

773000

1331000

531000

69000

69000

0

0

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств

3000

3000

21081100

Адміністративні штрафи

66000

66000

22000000

Адміністративні збори та платежі,доходи від
некомерційної господарської діяльності

667000

667000

0

0

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

460000

460000

0

0

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

460000

460000

22080000

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

175000

175000

0

0

22080400

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

175000

175000

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

568000

37000

531000

531000

37000

37000
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

811800

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

771800

0

771800

771800

771800

771800

771800

771800

771800

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

51282713

45296013 5986700

5986700

41000000

Від органів державного управління

51282713

45296013

5986700

5986700

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

3862700

2548500

1314200

1314200

41035000

Інші субвенції

305900

305900

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

119866833

111676833

8190000

Секретар міської ради

771800

771800

С.О.Олійник

771800

7289500

Додаток 2

до рішення десятої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 27 жовтня 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

Спеціальний фонд
у т.ч.бюджет
Разом
розвитку
5
6
14117090
14042090
14117090
14042090

Разом

Загальний
фонд

3
5361340
5361340

4
-8755750
-8755750

5361340

4945340

416000

341000

0

-13701090

13701090

13701090

5361340

-8755750

14117090

14042090

С.О.Олійник

Додаток 3
до рішення десятої сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 27 жовтня 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)

28955070

25879520

10466360

2220780

3075550

19654090

815700

0

0

18838390

18838390

48609160

0110000

Корюківська міська рада (апарат)

28955070

25879520

10466360

2220780

3075550

19654090

815700

0

0

18838390

18838390

48609160

0

759600

0

0

0

759600

759600

8210750

759600

759600

8075750

169600

169600

135000
10009750

169600

169600

10009750

Х

0100

Х

7451150

7451150

5100700

246400

0111

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

0110170

0170

7316150

7316150

4990200

246400

135000
9199950

135000
9199950

110500
5277370

1454810

9199950

9199950

5277370

1454810

Соціальний захист та соціальне
забезпечення

200400

200400

200400

Соціальний захист ветеранів війни та
праці

0110180
Х

0180
1000

0111
Х

Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах республіканського АРК та
обласного значення
Освіта

0111010

1010

0910

Дошкільна освіта

Х

3000

Х

0113200

3200

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

Філармонії,музичні колективи і ансамблі
та інші мистецькі заклади та заходи
Фізична культура і спорт

759600

0

809800

640200

809800

640200

0

0

40000

40000

40000

40000

40000

40000

160400
33000

160400
33000

33000
84400

33000
84400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160400
33000

33000
84400

0115050

0115051

5050

Підтримка фізкультурно - спортивного
руху

84400

84400

84400

5051

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

84400

84400

84400

0810

Х

6000

Х

0116060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

3542370

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

2855550

0116130

6130

0620

Х

6300

Х

0116310

6310

0490

0116410

6410

0470

0116430

6430

0443

Х

6600

0116610
0116650

6610
6650

Житлово - комунальне господарство

Будівництво

6397920

3542370

0

Х

4990700

0451

Регулювання цін на послуги місцевого
автотранспорту

120000

0456

Утримання та розвиток інфраструктури
доріг

4870700

Х

7000

Х

7010

0320

519570

0

2855550

1279800

519570

0

0

Правоохоронна діяльність та
забезпечення безпеки держави
Місцева пожежна охорона
Сільське і лісове господарство, рибне
господарство та мисливство

4870700

0

0

0

238000

238000

238000

3093550

0

14378590

14378590

14378590

14378590

2236290

2236290

2236290

2236290

11492300

11492300

11492300

11492300

650000

650000

650000

650000

1258000

1258000

6263700

120000

1273000

15000

0

0

0

0

4870700

119650

119650

88290

119650

119650

88290

168000

68000

0

168000

68000

27000

27000

0

0

120000
1273000

15000

0

0

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

40000

0

0

1258000

1258000

6143700

0

0

119650
119650

0421

0320

0

120000

7310

7810

7677720

2855550

0117310

0117810

1279800

4584170

Х

Видатки на запобігання та ліквідацію
надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха

1279800

1041800

7300

7800

0

1041800

Х

Х

0

1041800

Реалізація заходів щодо інвестиційного
розвитку території

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

0117010

0

3542370

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

242900

242900

0133
0133
Х

Резервний фонд
Інші видатки
Цільові фонди

60000
182900

60000
182900

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

10466360
0

0

2220780
0

0

3075550
0

0

0

160500

160500

100000

100000

60500
19654090
85000

60500
815700
0

0

0

0

0

0

0

0

242900

0

60000
182900
160500

100000

0
0

0
0

18838390
85000

18838390
85000

60500
48609160
31062840
256500

85000

85000

100000

28955070
30977840
256500

25879520
30977840
256500

15000

15000

13541800

13541800

13541800

262000
16902540

262000
16902540

262000
16902540

85000

1000000

Відділ освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської ради

42938173

42938173

27189249

4665405

0

2568000

139800

25000

0

2428200

2408200

45506173

1010000

Відділ освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської ради

42938173

42938173

27189249

4665405

0

2568000

139800

25000

0

2428200

2408200

45506173

Освіта

37286240

37286240

23313656

4287240

0

241600

33600

0

0

208000

208000

37527840

1677960

1677960

758500

277700

58300

21800

36500

36500

1736260

3773040

163300

11800

151500

151500

31700763

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

31537463

31537463

20192754

в тому числі за рахунок освітньої
субвенції

20002200

20002200

16395300

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

1914317

1914317

1031252

20002200

186390

20000

20000

20000

1934317

1011170
1011190

1170
1190

0990

Методичне забезпечення діяльності
навчальних закладів та інші заходи в
галузі освіти

385165

385165

263465

2000

385165

0990

Централізоване ведення бухгалтерського
обліку

656885

656885

502620

3000

656885

722490

722490

296550

3000

722490
391960

1011200

1200

0990

Здійснення централізованого
господарського обслуговування

1011210

1210

0990

Утримання інших закладів освіти

391960

391960

268515

42110

Х

4000

Х

Культура і мистецтво

5001314

5001314

3356514

378165

1014030

4030

0822

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

274300

274300

1014070

4070

0827

Музеї і виставки

347920

347920

222780

20230

11200

3200

8000

8000

359120

2069880

2069880

1348550

243140

129000

53000

76000

56000

2198880

85000

50000

25000

35000

35000

2394214

0

0

0

0

0

650619

0

225200

106200

25000

0

119000

99000

5226514

274300

1014090

4090

0828

Палаци і будинки культури, клуби та
інші заклади клубного типу

1014100

4100

0960

Школи естетичного виховання

2309214

2309214

1785184

114795

Х

5000

Х

0

Фізична культура і спорт

650619

650619

519079

5030

Розвиток дитячо - юнацького та
резервного спорту

650619

650619

519079

650619

1015031

5031

0810

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

650619

650619

519079

650619

Х

63000

Х

Будівництво

1016310

6310

0490

1016410

6410

0470

1015030

0

2101200

Реалізація заходів щодо інвестиційного
розвитку території

Реалізація інвестиційних проектів
Всього видатків

Секретар міскої ради

0

0

0

0

489700

102871083

99795533

37655609

6886185

3075550

С.О.Олійник

1611500
22307090

955500

25000

0

2101200

2101200

2101200

489700

489700

489700

1611500
21351590

1611500
21331590

1611500
125178173

Додаток 4
до рішення десятоїї сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 27 жовтня 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
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 десятої сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від 27 жовтня 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

загальний фонд

загальний фонд

загальний фонд

0118120

0118680

256500

Медична субвенція

Інші субвенції

спеціальний фонд

загальний фонд

загальний фонд

0118370

0118370

0118390

0118800

15000

85000

13541800

16689040

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

Обласний бюджнт

200000

Районний бюджет

262000

Сільський бюджет
Олександрівська с/р
ВСЬОГО:

Секретар міської ради

13500

256500

262000

15000

85000

С.О.Олійник

13541800

16902540

Додаток 5

тої сесії Корюківської міської
ликання від 27 жовтня 2017
ння змін до рішення другої
ії Корюківської міської ради
ння від 12 січня 2017 року "Про
на 2017 рік"

РАЗОМ

356500
200000
30492840
13500
31062840

Додаток 6

до рішення десятої сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 27 жовтня 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

3

0100000

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

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

18838390

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

759600
169600
1041800

238000
64830

478000

82000

57220

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

Реконструкція дороги по вул.Шевченка пк17+50 пк19+50 в м.Корюківка, Корюківського району,
Чернігівської області

542000

30000

890000

0116410

6410

0470

Реалізація інвестиційних проектів

0116410

6410

0470

Реалізація інвестиційних проектів

Капітальні видатки

5432100

0470

Реалізація інвестиційних проектів

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

1067200

0470

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

2600000

0470

Будівництво ПЛІ-0,4кВ вуличного освітлення по вул.
Реалізація заходів щодо інвестиційного Генерала Білого від КТП-386 в с.Сядрине,
розвитку території
Корюківського району, Чернігівської області

128000

0470

Будівництво ПЛІ-0,4кВ вуличного освітлення по вул.
Магістральна та вул. Шкільна від КТП-19 в с.Соснівка,
Корюківського району, Чернігівської області від КТПРеалізація заходів щодо інвестиційного 386 в с.Сядрине, Корюківського району, Чернігівської
розвитку території
області

138000

0470

Будівництво ПЛІ-0,4кВ вуличного освітлення по вул.
Реалізація заходів щодо інвестиційного Довженка від КТП-427 в с.Хотіївка, Корюківського
розвитку території
району, Чернігівської області

237000

461000

539000

0116410

0116410

0116410

0116410

0116410

6410

6410

6410

6410

6410

0116410

6410

0470

Будівництво ПЛІ-0,4кВ вуличного освітлення по вул.
Реалізація заходів щодо інвестиційного Гагаріна від КТП-447 та КТП-37 в с.Забарівка,
розвитку території
Корюківського району, Чернігівської області

0116410

6410

0470

Реалізація заходів щодо інвестиційного Будівництво ПЛІ-0,4кВ вуличного освітлення в с.
розвитку території
Сахутівка, Корюківського району, Чернігівської області
Встановлення меж міста і розроблення детального
плану території

0116430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень
масового застосування

0116650

6650

0456

Утримання та розвиток
інфраструктури доріг

Капітальні видатки

0117310

7310

0421

Проведення заходів із землеустрою

Капітальні видатки

20800

0117470

7470

0490

Внески до статутного капіталу
суб’єктів господарювання

Капітальні видатки

972000

1000000

Відділ освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської ради

650000
1258000

2408200

1011010

1010

0910

Дошкільна освіта

Капітальні видатки

36500

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

151500

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

56000

1014100

4100

0960

Школи естетичного виховання

Капітальні видатки

35000

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

225000

1016310

1016310

6310

6310

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
Чернігівської області.
розвитку території

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 ст № 4 по вулиці Шевченка,
116а, м.Корюківка Чернігівської області

1016410

6410

0470

Всього бюджет розвитку:
Секретар міської ради

С.О.Олійник

1532500
21246590

Додаток 7

до рішення десятої сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від 27 жовтня 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"

3542370

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

920800

4463170

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

238000

3093550

«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"

2236290

2236290

«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"

11496800

11496800

"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

2855550

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"

4870700

1273000

119650

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

6143700

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"

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

8370

0180

"Програма фінансової підтримки Управління Державної
казначейської служби України у Корюківському районі
Чернігівської області на виготовлення ПКД по капітальному
ремонту приміщення управління на 2017 рік"

РАЗОМ

Секретар міської ради

12233170

С.О.Олійник

85000

85000

16370890

28604060

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(десята сесія сьомого скликання)
27 жовтня 2017 року
м. Корюківка
Про Програму фінансової підтримки
Управління Державної казначейської служби
України у Корюківському районі Чернігівської області
на виготовлення ПКД та капітального ремонту
приміщення Управління на 2017 рік

З метою уникнення надзвичайної ситуації, забезпечення безпечних та
комфортних умов входу до приміщення управління Казначейства, розглянувши
рішення виконавчого комітету міської ради від 24 жовтня 2017 року № 399,
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 фінансової підтримки Управління Державної
казначейської служби України у Корюківському районі Чернігівської області на
виготовлення ПКД та капітального ремонту приміщення Управління 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 десятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання
від 27 жовтня 2017 року

ПРОГРАМА
фінансової підтримки Управління Державної казначейської служби
України у Корюківському районі Чернігівської області
на виготовлення ПКД та капітального ремонту приміщення Управління
на 2017 рік

м.Корюківка
2017рік

Паспорт
Програми фінансової підтримки Управління Державної казначейської
служби України у Корюківському районі Чернігівської області на
виготовлення ПКД та проведення капітального ремонту приміщення
управління Казначейства на 2017 рік.
1.

Ініціатор
Програми

2.

Дата, номер і назва
розпорядчого документа
органів виконавчої влади
про розроблення
Програми

3.

Розробник Програми

4.

Відповідальні виконавці
Програми

5.

Учасники Програми

6.

Термін реалізації
Програми
Перелік місцевих
бюджетів, які беруть
участь у виконанні
Програми
Загальний обсяг фінансових
ресурсів для реалізації
Програми (кошти міського
бюджету)

7.

8.

розроблення

Управління Державної казначейської
служби України у Корюківському
районі Чернігівської області
Бюджетний кодекс України, Накази
МФУ від 24.12.2012 № 1407 «Про
затвердження Порядку казначейського
обслуговування державного бюджету за
витратами», від 23.08.2012р. № 938
«Про затвердження Порядку
казначейського обслуговування
місцевих бюджетів», Державні
будівельні норми України ДБН В.2.2-999
Управління Державної казначейської
служби України у Корюківському
районі Чернігівської області
Управління Державної казначейської
служби України у Корюківському
районі Чернігівської області
Управління Державної казначейської
служби України у Корюківському
районі Чернігівської області,
Корюківська міська рада
2017 рік
Бюджет Корюківської міської ради

85000,00 грн.

1. Визначення проблемних питань,
на розв’язання яких спрямована Програма
Основним завданням
Управління Державної казначейської служби
України у Корюківському районі є реалізація державної політики у сфері
казначейського обслуговування бюджетних коштів. Управління відповідно до
покладених на нього завдань здійснює через систему електронних платежів
Національного
банку
України
розрахунково-касове
обслуговування
розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з
коштами бюджетів, складає звітність про виконання державного та місцевих
бюджетів.
Станом на 1 січня 2017 р. в Управлінні Державної казначейської служби
України у Корюківському районі обслуговуються 64 розпорядники та
одержувачі бюджетних коштів, з них: Корюківська міська рада та Відділ
освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради, як головні
розпорядники, Корюківський дошкільний навчальний заклад №4 "Веселка",
Корюківський дошкільний навчальний заклад №1 "Дельфін", як розпорядники
третього ступеня Корюківської міської ради, а також КП «Корюківська ЖЕК»,
КП «Корюківкаводоканал», як одержувачі коштів Корюківської громади.
За 2016 рік Управлінням Державної казначейської служби України у
Корюківському районі:
- проведено 40345 платіжних доручень;
- зареєстровано 50205 юридичних та фінансових зобов'язань;
- отримано від розпорядників бюджетних коштів та перевірено 10950
форм звітності про виконання кошторису установ;
- складено 472 форми звітності про виконання бюджетів всіх рівнів.
Управління Державної казначейської служби України у Корюківському
районі постійно надає консультаційні допомоги учасникам бюджетного
процесу з питань, що належать до компетенції управління Казначейства.
Виконання завдань, які покладені на управління Казначейства відповідно
до «Положення про управління Державної казначейської служби України у
Корюківському
районі Чернігівської області» затвердженого наказом
Державної казначейської служби України від 21.11.2015р. №122 (зі змінами),
можливе тільки при надійному функціонуванні системи Державної
казначейської служби при достатньому фінансуванні необхідних потреб.
На сьогоднішній день управління Казначейства потребує коштів щодо
термінового проведення капітального ремонту центрального входу (ганку
разом з будівництвом пандусу; тамбуру площею 7,0 м 2 – заміна перегородки та
зовнішньої стіни, повна заміна покриття підлоги та ремонт основи; коридору
площею 8,10 м2 та щитової кімнати площею 15,10 м2 - повна заміна покриття
підлоги та ремонт основи). Капітального ремонту внутрішньої мережі
каналізаційної та водопровідної системи — йде постійне підтоплення стін, що
завдає шкоди будівлі в цілому, Відновлення вимощення по периметру будівлі
відповідно до проекту. Капітальний ремонт покрівлі і встановлення відливів по
периметру будівлі.
У приміщенні, яке знаходиться в оперативному управлінні управління
Казначейства, також орендуються кабінети для Корюківського районного
відділу Державної виконавчої служби Головного територіального управління

юстиції у Чернігівській області та відділу реєстрації актів цивільного стану, а у
зв’язку з виникненням ситуації, яка може призвести до надзвичайного стану,
було закрито центральний вхід, що призвело до виникнення проблемних
питань, щодо потрапляння до приміщення як розпорядників (одержувачів)
коштів, так і інших фізичних осіб, молодят, які хочуть взяти шлюб.
Приміщення управління Казначейства має ознаки руйнування фундаменту,
стін, протікає дах, балки трухлі та зламані. Ганок має ознаки відокремлення від
основної будівлі. Вимощення біля будівлі відсутнє, внаслідок чого поверхнева
вода проникає в основу фундаменту, що призводить до його осадки.
Державна казначейська служба України неодноразово зверталась до
Міністерства фінансів України щодо виділення коштів на поточні та капітальні
ремонти, проте позитивно це питання не було вирішено.
Кошторисом по Управлінню Державної казначейської служби у
Корюківському районі на 2017 рік не передбачено жодної гривні на
виготовлення ПКД та проведення поточного чи капітального ремонту
приміщення.
Для забезпечення виконання завдань, покладених на органи Казначейства
у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, створення
належних умов для обслуговування розпорядників коштів місцевих бюджетів
управління Казначейства потребує здійснення капітального ремонту
приміщення.
2. Мета Програми
Уникнення надзвичайної ситуації, забезпечення безпечних та комфортних
умов входу до приміщення управління Казначейства розпорядників
(одержувачів) бюджетних коштів та інших фізичних осіб, шляхом проведення
термінового капітального ремонту центрального входу будівлі Управління
Державної казначейської служби України у Корюківському районі
Чернігівської області з метою покращення якості послуг, що надаються
органами Казначейства.
3. Строки виконання Програми
Виконання заходів Програми передбачається протягом 2017 року.
Програма переглядається у разі уточнення завдань, які необхідно
вирішити.
4. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів міського
бюджету, які передбачаються у кошторисі відповідального виконавця
Програми, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Обсяг фінансування Програми складає 85,0 тис. грн. та може коригуватися
під час її виконання. Кошти невикористаної субвенції на кінець бюджетного
періоду не повертаються до міського бюджету та використовуються у 2018
році.

5. Очікувані результати
Відновлення цілісності будівлі, безпечний вхід через центральні двері
приміщення управління Казначейства, що покращить обслуговування
розпорядників коштів місцевих бюджетів
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УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(десята сесія сьомого скликання)
27 жовтня 2017 року
м. Корюківка
Про внесення змін до рішення четвертої сесії
сьомого скликання від 22 лютого 2017 року
«Про затвердження міської Програми
розвитку житлово - комунального господарства
та благоустрою населених пунктів
Корюківської міської ради на 2017 рік»
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 24 жовтня
2017 року № 400, рекомендації постійної комісії міської ради з питань
житлово – комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись
ст.ст. 26,60 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1.
Внести зміни до рішення четвертої сесії сьомого скликання від 22
лютого 2017 року «Про затвердження міської Програми розвитку житлово комунального господарства та благоустрою населених пунктів Корюківської
міської ради на 2017 рік», а саме:
1.1. Пункт 4.7 розділу IV Програми викласти в новій редакції :
«4.7 «Здійснення автобусних перевезень пасажирів по м. Корюківка – на
виконання договірних зобов’язань з перевізниками пасажирів по м.
Корюківка та відшкодування різниці між затвердженою вартістю
виконкомом міської ради та розрахованою перевізником вартістю квитка на
перевезення одного пасажира на автобусних маршрутах по м. Корюківка, а
також компенсація перевізникам проїзду на міських автобусних маршрутах
загального користування учасників бойових дій, членів сімей загиблих
учасників бойових дій -120 тис. грн.»
2.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питань житлово – комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(десята сесія сьомого скликання)
27 жовтня 2017 року
Про створення комунального підприємства
«Благоустрій» Корюківської міської ради
та затвердження його Статуту
З метою поліпшення благоустрою населених пунктів Корюківської
міської територіальної громади та покращення координації роботи
комунальних підприємств міської комунальної власності, враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету,
соціально-економічного та культурного розвитку міста, керуючись ст.ст. 55-58,
ст.ст. 62-72, 78 Господарського кодексу України, ст.87 Цивільного кодексу
України, п. 30. ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Створити комунальне підприємство «Благоустрій» Корюківської
міської ради.
2. Затвердити Статут комунального
Корюківської міської ради (додається).

підприємства

«Благоустрій»

3. Виконавчому апарату Корюківської міської ради та її виконкому
провести державну реєстрацію юридичної особи – комунального підприємства
«Благоустрій» Корюківської міської ради.
4. 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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«БЛАГОУСТРІЙ»
КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

м. Корюківка
2017 рік

1. Загальні положення
1.1.
КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«БЛАГОУСТРІЙ»
КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Підприємство) створено
рішенням Корюківської міської ради від 27 жовтня 2017 року «Про створення
комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради та
затвердження його Статуту» та перебуває в управлінні Корюківської міської
ради (далі – Рада) та її виконавчого комітету (далі – Виконком).
1.2.
КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«БЛАГОУСТРІЙ»
КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ та його майно є міською комунальною
власністю.
1.3. Найменування підприємства: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БЛАГОУСТРІЙ » КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.
1.3.1. Скорочена назва : КП «Благоустрій».
1.4. Юридична адреса: 15300, вулиця Костюк Галини, 16, місто
Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області, Україна.

2. Мета і предмет діяльності Підприємства
2.1. Основною метою створення Підприємства є:
2.1.1. Діяльність з організації забезпечення належного рівня та якості
робіт (послуг) з благоустрою населених пунктів Корюківської територіальної
громади,а також розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з
утримання території населених пунктів Корюківської територіальної громади
у належному стані, її санітарного очищення, збереження об'єктів загального
користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і
об'єктів.
2.2. Предметом діяльності Підприємства є:
2.2.1. Обслуговування, поточний та/або капітальний ремонт об’єктів
благоустрою.
2.2.2. Здійснення заходів щодо запобігання передчасному зносу об'єктів
благоустрою, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й
належному стані.
2.2.3. Виконання комплексу робіт щодо утримання, відновлення та
видалення зелених насаджень (у тому числі снігозахисних та протиерозійних)
уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших
об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах.
2.2.4. Виконання робіт з обстеження якісного та кількісного стану
зелених насаджень, які підлягають видаленню та підготовки документів щодо
їх видалення.
2.2.5. Квіткове оформлення території населених пунктів Корюківської
територіальної громади.
2.2.6. Надання платних послуг, пов’язаних з благоустроєм, озелененням
і квітковим оформленням територій, інтер’єрів тощо.
2.2.7. Виконання будівельних, монтажних, столярних робіт, робіт з
капітального та поточного ремонту об’єктів.
2.2.8. Виготовлення каркасних конструкцій і покрівель.

2.2.9. Вирощування посадкового матеріалу дерев і кущів, квіткової
продукції, реалізація вирощеної продукції, надання транспортних послуг,
розробка ґрунтів механічними та спеціальними засобами і здійснення інших
робіт, пов’язаних з озелененням населених пунктів Корюківської
територіальної громади.
2.2.10. Ручне та механізоване прибирання території населених пунктів
Корюківської територіальної громади (в тому числі і від снігу).
2.2.11. Ремонт та сервісне обслуговування транспортних засобів.
2.2.12. 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.
2.2.13. Залучення в установленому порядку підприємств та/або
організацій, розміщених на території населених пунктів Корюківської
територіальної громади, до участі в роботі з благоустрою населених пунктів і
закріплених за ними територій.
2.2.14. Виконання робіт з підготовки населених пунктів Корюківської
територіальної громади до проведення святкових та культурно-масових
заходів.
2.2.15. Надання послуг замовникам з відлову бродячих тварин.
2.2.16. Організація місць відпочинку для населення.
2.2.17. Виконання робіт (надання послуг) з метою належного утримання
об’єктів благоустрою комунальної власності, закріплених за підприємством.
2.2.18. Експлуатація електромереж вуличного освітлення населених
пунктів Корюківської територіальної громади відповідно до діючих правил,
норм та інструкцій.
2.2.19. Утримання та догляд за електромережами та системами
вуличного освітлення.
2.2.20. Створення нових електромереж вуличного освітлення на
території населених пунктів Корюківської територіальної громади.
2.2.21. Здійснення капітального, поточного ремонту електромереж
вуличного освітлення.
2.2.22. Монтаж, демонтаж,
ремонт, обслуговування святкової
ілюмінації до свят та культурно – масових заходів.
2.2.23.
Здійснює
розробку,
реалізацію
та
впровадження
енергозберігаючих технологій.
2.2.24. Перевірка ДВК, будівництво, переобладнання печей, камінів,
димоходів, перевірка димоходів та вентиляційних каналів з правом видачі
актів – заключень на їх експлуатацію.
2.2.25. Виконання робіт та надання послуг, здійснення різних видів
виробничої та комерційної діяльності з метою отримання прибутку.
2.2.26. Виконання робіт, пов’язаних з управлінням об’єктами
комунального майна, закріпленими за підприємством в установленому
порядку на праві повного господарського відання.
2.2.27. Надання автотранспортних послуг.
2.2.28. Оренда та надання у користування рухомого і нерухомого майна.
2.2.29. Благоустрій кладовищ та надання ритуальних послуг.

2.2.30. Виконання робіт по новому будівництву, реконструкції і
капітальному ремонту електричних мереж вуличного і архітектурно –
декоративного освітлення.
2.2.31. Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини.
2.2.32. Надання інших індивідуальних послуг.
2.3. Предметом діяльності Підприємства можуть бути інші види
діяльності, які не заборонені законодавством, в тому числі ті, які не
заборонені і вимагають отримання спеціальних дозволів (ліцензій).
2.4. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та
законами України, постановами Верховної Ради України, Указами
Президента, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України,
рішеннями Власника.

3. Юридичний статус Підприємства
3.1. Підприємство належить до міської комунальної власності,
власником Підприємства є Корюківська міська рада.
3.2. Підприємство є юридичною особою і являється самостійним
господарським суб’єктом. Права і обов’язки юридичної особи, Підприємство
набуває з дня його державної реєстрації.
3.3. Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до
чинного законодавства України та цього Статуту, який затверджується
Власником або уповноваженим ним органом.
3.4. Участь Підприємства а асоціаціях, корпораціях, концернах та інших
об’єднаннях здійснюються на добровільних засадах, якщо це не суперечить
антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України.
Створення будь – яких спільних підприємств за участю Підприємства
здійснюється за згодою Власника або уповноваженого ним органа.
3.5. Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий рахунок,
валютний та інші рахунки в установах банку та ДКС України, печатку, штамп,
може мати товарний знак, який реєструється відповідно до чинного
законодавства.
3.6. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в
межах належного йому майна відповідно до чинного законодавства.
Підприємство не несе відповідальність за зобов’язанням держави та Власника.
3.7. Підприємство має право самостійно укладати угоди, набувати
майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і
відповідачем в суді.
3.8. Підприємство несе відповідальність по раніше укладених договорах
термін яких не закінчився до дня ліквідації підприємства та сплату
обов’язкових платежів до бюджетів всіх рівнів та пенсійного фонду.
3.9. Підприємство самостійно несе відповідальність по сплаті податків і
відрахувань до бюджетів і фондів згідно діючого законодавства.

4. Майно Підприємства
4.1. Статутний капітал Підприємства становить – 0 ( нуль) гривень.

4.2. Майно Підприємства складається з основних засобів оборотних
коштів, а також цінностей, вартість яких відображається у самостійному
балансі Підприємства.
4.3. Майно Підприємства є міською комунальною власністю і
передається йому на правах господарського відання з правом вчиняти щодо
нього будь – які дії, що не суперечать чинному законодавству та цьому
Статуту.
4.4. Джерелом формування майна Підприємства є:
4.4.1. Майно, передане йому Власником;
4.4.2. Доходи, одержані від надання послуг, а також від інших видів
фінансово – господарської діяльності;
4.4.3. Доходи від цінних паперів;
4.4.4. Кредити банку та інших кредиторів;
4.4.5. Капітальні вкладення і дотації з бюджету;
4.4.6. Придбане майно інших підприємств, організацій;
4.4.7. Інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством.
4.5. Відчуження основних засобів, що є міською комунальною
власністю і закріплених за Підприємством здійснюється тільки з дозволу
Власника або уповноваженого ним органа.
4.6. Підприємство має право здавати в оренду, відповідно до чинного
законодавства підприємствам, організаціям, установам, а також громадським
об’єднанням та фізичним особам нерухоме майно, транспортні засоби та інші
основні засоби, які йому належать виходячи з господарської необхідності, а
також списувати їх з балансу за погодженням з Власником або
уповноваженим ним органом.
4.7. Підприємство володіє, користується землею і іншими природними
ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.
4.8. Збитки, завдані підприємству, в результаті порушення його
майнових прав фізичними особами, юридичними особами і державними
органами відшкодовуються Підприємству за рішенням суду.

5. Права та обов’язки Підприємства
5.1. Права Підприємства:
5.1.1. Самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні
напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково – технічних
прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг
та економічної ситуації;
5.1.2. Надає послуги за цінами і товарами, що формуються відповідно до
умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством
України, – за фіксованими державними цінами і тарифами;
5.1.3. Має право створювати філіали, представництва, відділення та інші
відокремлені підрозділи з правом юридичної особи за згодою Власника.
5.2. Обов’язки підприємства:
5.2.1. Здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний
ремонт основних засобів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих
потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;

5.2.2. Здійснює оперативну діяльність по матеріально – технічному
забезпеченні Підприємства;
5.2.3. Набуває необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій
та установ незалежно від форм власності, також у фізичних осіб;
5.2.4. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує
дотримання законодавства про працю, правила та норми охорони праці,
техніки безпеки, соціального страхування;
5.2.5. Виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього
природного середовища, раціонального використання і відтворення
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;
5.2.6. Здійснює заходи по вдосконаленню організації заробітної плати
працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості, як по
результатах особистої праці, так і за загальними підсумками Підприємства,
забезпечує економічне і раціональне використання фонду споживання і
своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства.
5.3. Підприємство Здійснює бухгалтерський, оперативний облік, веде
статистичну звітність у відповідності з чинним законодавством.
5.3.1. Начальник Підприємства та головний бухгалтер несуть
персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність
обліку та статистичної звітності.

6. Управління Підприємством і самоврядування трудового
колективу
6.1. Управління Підприємством здійснюється Власником або
уповноваженим органом – виконавчим комітетом Корюківської міської ради
та начальником Підприємства. Безпосереднє керівництво господарською
діяльністю Підприємства здійснює Начальник Підприємства.
6.2. До компетенції Власника Підприємства належать:
6.2.1. Прийняття рішення про створення, ліквідацію та реорганізацію
(злиття, приєднання, перетворення, поділ) Підприємства.
6.2.2. Затвердження статуту Підприємства, змін та доповнень до нього
та контроль за його дотриманням;
6.2.3. Розгляд звітів, які подає начальник Підприємства за квартал, рік;
6.2.4. Надання згоди на участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях,
концернах та інших об’єднаннях;
6.2.5. Надання згоди на відчуження та списання майна, що відноситься
до основних фондів Підприємства;
6.2.6. Надання згоди на створення філій, представництв, відділень та
інших відокремлених підрозділів;
6.2.7. Затвердження фінансового плану, калькуляцій та тарифів
Підприємства.
6.2.8. Затвердження організаційної структури та штатного розпису
Підприємства, затвердження положення про структурні підрозділи
Підприємства.
6.2.9. Власник здійснює інші повноваження щодо управління
Підприємством, які передбачені чинним законодавством.

6.3. Підприємство на контрактній основі очолює Начальник, який
призначається на посаду та звільняється з посади Корюківським міським
головою. Начальник може бути звільнений з посади достроково на підставах,
передбачених Кодексом законів про працю України та контрактом відповідно
до закону.
6.4. Начальник Підприємства в межах, визначених законодавством,
Статутом та контрактом самостійно вирішує питання діяльності Підприємства
за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Власника.
6.5. Начальник Підприємства:
6.5.1. Підзвітний і підконтрольний Власнику та уповноваженому ним
органу;
6.5.2. Затверджує посадові інструкції працівників;
6.5.3. Призначає та звільняє з посади працівників Підприємства;
6.5.4. Несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства;
6.5.5. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його
інтереси в органах державної влади, місцевого самоврядування, на всіх
підприємствах, в установах та організаціях;
6.5.6. Розпоряджається коштами та майном Підприємства в межах своєї
компетенції та відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;
6.5.7. Видає накази в межах своєї компетенції, організовує, контролює їх
виконання;
6.5.8. Укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків
розрахунковий та інші рахунки;
6.5.9. Несе відповідальність за формування та виконання фінансових
планів, організацію податкового, бухгалтерського обліку та забезпечення
фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій;
6.5.10. Забезпечує умови праці працівникам Підприємства, необхідні
для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним
договором і угодою сторін;
6.5.11. Забезпечує ефективне використання та дбайливе збереження
майна, закріпленого за Підприємством.
6.6. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються
через його виборні органи. До складу цих виборних органів не може
обиратись Начальник Підприємства.
6.6.1. Виборним органом, який має право представляти інтереси
трудового колективу, є профспілковий комітет Підприємства.
6.6.2. Взаємовідносини між трудовим колективом та адміністрацією
визначаються колективним договором.
6.7. Право укладення колективного договору від імені Власника
надається Начальнику Підприємства.

7. Господарська та соціальна діяльність Підприємства
7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів
господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).
7.2. Чистий прибуток Підприємства, який залишається після покриття
матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати
відсотків по кредитах банків, внеску передбачених законодавством України

податків та інших платежів до бюджету, відрахувань у галузеві інвестиційні
фонди, залишається у повному його розпорядженні.
7.2.1. Рішенням Власника або уповноваженого ним органа може бути
встановлено розмір частки чистого прибутку Підприємства, яка підлягає
зарахуванню на позабюджетні цільові кошти Власника та порядок внесення
цих платежів.
7.3. Підприємство утворює цільові фонди, призначені для покриття
витрат, пов’язаних з своєю діяльністю:
7.3.1. Фонд розвитку виробництва.
7.3.2. Фонд споживання.
7.3.3. Резервний фонд.
7.3.4. Інші фонди.
7.4. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів
відрахувань від чистого прибутку у порядку, передбачених чинним
законодавством. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально –
технічної бази Підприємства. Напрямки витрат фонду визначається
кошторисом.
7.5. Фонд споживання створюється у розмірах, які визначаються чинним
законодавством. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства
є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності, а
також дотації міського бюджету. Начальник підприємства обирає форми і
системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних
ставок , відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок,
доплат на умовах, передбачених колективним договором.
7.5.1. Мінімальна заробітна плата не може бути нижче встановленого
законодавством України мінімального розміру заробітної плати. Умови
оплати праці та матеріального забезпечення начальника підприємства
визначаються контрактом.
7.6. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є
прибуток (дохід), амортизаційні відрахування, безоплатні або благодійні
внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та
інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та
кредити, дотації та субвенції з державних та місцевих бюджетів.
7.7. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і
громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі
договорів.
7.8. Підприємство здійснює зовнішньо – економічну діяльність згідно з
чинним законодавством України.
7.9. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці,
життя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів
трудового колективу та їх сімей вирішується згідно колективного договору.
7.10. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється гідно з
чинним законодавством України.

8. Ліквідація і реорганізація Підприємства
8.1. Ліквідація і реорганізація Підприємства (злиття, об’єднання,
виділення, перетворення) здійснюється за рішенням Власника, суду або
господарського суду .

8.2. Підприємство ліквідується у випадках:
8.2.1. За рішенням Власника;
8.2.2. Визнанні підприємства банкрутом;
8.2.3. Якщо буде прийнято рішення про заборону діяльності
підприємства за невиконання умов, встановлених законодавством і в
передбачений рішенням строк не забезпечення цих вимог чи змінено вид
діяльності.
8.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка
утворюється рішенням Власника, судом або господарським судом.
8.3.1. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для
претензій кредиторів визначається Власником або уповноваженим ним
органом, судом, який не може бути меншим, ніж два місяці з моменту
оголошення про ліквідацію.
8.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія складає
ліквідаційний баланс Підприємства і подає його на затвердження Власника
або уповноваженого ним органа.
8.5. Ліквідаційна комісія розміщує в засобах масової інформації за
місцем знаходження Підприємства публікацію про ліквідацію підприємства,
порядок і строки заяви кредиторських претензій. Разом з цим ліквідаційна
комісія зобов’язана провести роботу по стягненню дебіторської
заборгованості підприємству і виявленню претензій кредиторів з
повідомленням останніх про ліквідацію Підприємства.
8.6. Претензії не задоволені за браком майна Підприємства вважаються
погашеними. Претензії вважаться погашеними, якщо вони не визначені
ліквідаційною комісією, а також якщо кредитори протягом місячного строку з
дня одержання повідомлення про повне або часткове визнання претензій не
подадуть позовів до суду про задоволення вимог.
8.7. Претензії кредиторів задовольняються з майна Підприємства. При
цьому в першочерговому порядку задовольняються борги перед державою,
установами банку і компенсуються витрати на відновлення природного
середовища, якому завдано шкоди ліквідованим підприємством.
8.8. Претензії виявлені і заявлені після закінчення строку встановленого
для їх заяви задовольняються з майна Підприємства, що залишилось після
задоволення першочергових претензій, виявлених претензій, а також
претензій, заявлених у встановлений строк.
8.9. Майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів і
розрахунків з найманими працівниками, використовується на власний розсуд
Власником підприємства.
8.10. При реорганізації, ліквідації підприємства працівникам, які
звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до
трудового законодавства України.

Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(десята сесія сьомого скликання)
27 жовтня 2017 року
м. Корюківка
Про внесення змін до рішення тридцять четвертої сесії
Корюківської міської ради шостого скликання від
08.10.2015 року «Про застосування контрактної форми
трудового договору з керівниками підприємств,
що належать до комунальної власності
Корюківської міської ради»
З метою вдосконалення порядку призначення та звільнення керівників
підприємств, установ та організацій, що належать до міської комунальної
власності Корюківської міської територіальної громади, враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального
господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони
навколишнього природного середовища та 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 тридцять четвертої сесії Корюківської міської
ради шостого скликання від 08 жовтня 2015 року «Про застосування
контрактної форми трудового договору з керівниками підприємств, що
належать до комунальної власності Корюківської міської ради» та додатків до
нього, замінивши у всіх відмінках словосполучення «керівниками підприємств,
що належать до комунальної власності Корюківської міської ради» на
словосполучення «керівниками підприємств, установ та організацій, що
належать до міської комунальної власності Корюківської міської
територіальної громади».
2. Внести зміни до Положення про призначення, звільнення, умови
оплати праці та преміювання керівників підприємств, установ та організацій,
що належать до міської комунальної власності Корюківської міської

територіальної громади, затвердженого рішенням тридцять четвертої сесії
Корюківської міської ради шостого скликання 08 жовтня 2015 року, а саме:
2.1. викласти пункт 2.4. Положення в такій редакції:
«2.4. Подання про укладення контракту подається міському голові
заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.»
2.2. викласти пункт 2.7. Положення в такій редакції:
«2.7. Контракт набуває чинності з моменту його підписання або з дати,
визначеної сторонами у контракті, і може бути змінений за згодою сторін,
складеною у письмовій формі.
Контракт є підставою для видання розпорядження про прийняття
керівника на роботу з дня, встановленого у контракті за угодою сторін. »
2.3. викласти пункт 2.8. Положення в такій редакції:
«2.8. Проект розпорядження про призначення керівника комунального
підприємства, установи чи організації готується загальним відділом
виконавчого апарату міської ради та її виконкому.»
3. Контроль за виконанням цього 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
(десята сесія сьомого скликання)
27 жовтня 2017 року
м.Корюківка
Про надання дозволу на списання майна
міської комунальної власності
Розглянувши лист комунального підприємства «Батьківщина»
Корюківської міської ради від 14.09.2017 року про списання майна міської
комунальної власності, довідку районного комунального підприємства
«РАМПА» про непридатність будівлі до експлуатації від 14.09.2017 року,
враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради від 05.09.2017 року
№344 «Про затвердження акта технічного стану нерухомого майна»,
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
комунальної власності (нова редакція), затвердженого рішенням двадцять
четвертої сесії Корюківської міської ради п’ятого скликання від 20 серпня
2009 року, 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 «Батьківщина» Корюківської
міської ради дозвіл на списання нежитлової будівлі міської комунальної
власності – будівля майстерні та початкових класів, інвентарний номер
10110131, 1974 року введення в експлуатацію, балансовою вартістю 21292,00
грн, знос 100%, що розташована за адресою: Корюківський район,
с.Сахутівка, вул.Десняка, 51.
2. КП «Батьківщина» здійснити списання майна, вказаного в пункті. 1
даного рішення, відповідно до вимог зазначеного вище Положення та
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
(десята сесія сьомого скликання)
27 жовтня 2017 року
м.Корюківка
Про передачу майна міської комунальної
власності комунальному підприємству
«Батьківщина» Корюківської міської ради
З метою утримання майна міської комунальної власності в належному
стані, розглянувши клопотання комунального підприємства «Батьківщина»
Корюківської міської ради від 16 жовтня 2017 року, враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету,
соціально-економічного та культурного розвитку міста, керуючись ст.ст. 26,
60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а:
1. Передати з балансу Корюківської міської ради до статутного фонду,
в господарське відання та на баланс комунального підприємства
«Батьківщина» Корюківської міської ради майна міської комунальної
власності, а саме частину будівлі картоплесховища площею 747,96 кв.м., яка
розташована за адресою: Корюківський район, с.Сахутівка, вул. Шевченка,
61-б, балансовою вартістю 19964 гривень, 00 копійок.
2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Корюківської міської
ради (Кожема О.М.), КП «Батьківщина» Корюківської міської ради
(Гусейнов В.З.) здійснити передачу-прийняття майна, вказаного в п. 1 даного
рішення, у відповідності до вимог чинного законодавства України.
3. КП «Батьківщина» Корюківської міської ради (Гусейнов В.З.) внести
зміни до Статуту підприємства з врахуванням п. 1-2 цього рішення згідно
чинного законодавства України.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(десята сесія сьомого скликання)
27 жовтня 2017 року
м.Корюківка
Про передачу майна міської комунальної власності
Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради
З метою впорядкування та утримання майна міської комунальної
власності в належному стані, розглянувши клопотання Відділу освіти,
культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 01-13/650 від
26.10.2017, керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а:
1. Передати з балансу Корюківської міської ради, в оперативне
управління та на баланс Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради майно міської комунальної власності, а саме
приміщення площею 101,5 кв.м., в будівлі яка розташована за адресою:
м.Корюківка, вул. Шевченка, 73, балансовою вартістю 8782 гривень, 41
копійка.
2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Корюківської міської
ради (Кожема О.М.), Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради (Наумчик І.В.) здійснити передачу-прийняття
майна, вказаного в п. 1 даного рішення, у відповідності до вимог 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
(десята сесія сьомого скликання)

27 жовтня 2017 року
м.Корюківка
Про прийняття майна у міську комунальну власність
Корюківської міської територіальної громади
та передачу його у користування
У зв’язку з придбанням у жовтні місяці 2017 року великовантажного
транспортного засобу та напівпричепу тракторного з гідроманіпулятором, з
метою підвищення ефективності діяльності комунальних підприємств
Корюківської міської ради, враховуючи рекомендації постійної комісії
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього середовища,
керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
міська рада вирішила:
1. Прийняти у міську комунальну власність Корюківської міської
територіальної громади, наступне майно:
1.1. Машина дорожня комбінована МДКЗ (з піскорозкидальним
обладнанням та поворотним відвалом) на базі самоскида МАЗ – 5550С3,
первісною вартістю 2 000 480 гривень 91 копійка (включаючи витрати на
реєстрацію транспортного засобу в сумі 481,91 грн).
1.2. Напівпричіп тракторний з гідроманіпулятором (ДК 021:2015 –
34220000-5 Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери) DL-10-1-M
«FORESTER» з гідроманіпулятором Palms 3.68 A3B3UC2U первісною
вартістю 559 350 гривень 00 копійок.
2. Передати майно, зазначене в п.1 даного рішення, в господарське
відання КП
«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

передачу-прийняття майна, вказаного в п.1 даного 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
(десята сесія сьомого скликання)
27 жовтня 2017 року
м.Корюківка
Про затвердження Положення про
конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності
у сфері рухомого та нерухомого майна
З метою встановлення єдиного організаційно-правового механізму, який
регулює процедуру відбору суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів
господарювання, які залучатимуться для проведення незалежної оцінки у сфері
рухомого та нерухомого майна міської комунальної власності Корюківської
міської територіальної громади, враховуючи рекомендації постійної комісії
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста, керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а:
1.Затвердити Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної
діяльності у сфері рухомого та нерухомого майна (додається).
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

Затверджено
рішенням 10 сесії Корюківської міської
ради 7 скликання від 24.10.2017року

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності
у сфері рухомого та нерухомого майна
1. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб'єктів
оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, (далі – суб’єкти оціночної
діяльності), які залучатимуться для проведення незалежної оцінки рухомого
та нерухомого майна міської комунальної власності Корюківської міської
територіальної громади.
2. Визначення термінів:
замовник - Корюківська міська рада або балансоутримувач майна
міської комунальної власності.
суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання, що отримали
сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;
претендент - суб'єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взяти
участь у конкурсі та подав замовнику документи, передбачені умовами
конкурсу та інформаційним повідомленням про проведення конкурсу;
учасник конкурсу – претендент, документи якого відповідають умовам
конкурсу;
конкурсна документація - конкурсна пропозиція та підтвердні
документи;
конкурсна пропозиція - пропозиція учасника конкурсу щодо вартості
виконання робіт з оцінки;
підтвердні документи - документи, які визначають правовий статус
претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з
оцінки майна, їх практичний досвід, а також відповідні документи, що
підтверджують право на проведення таких робіт.
3. Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності здійснюється
конкурсною комісією (далі-комісія), утвореною розпорядчим документом
керівника замовника у складі не менше 5 осіб.
4. Очолює комісію голова комісії. Голова комісії у межах наданих
повноважень:
- скликає засідання комісії;
- головує на засіданнях комісії;
- організовує підготовку матеріалів для опрацювання комісією.
- представляє комісію у відносинах з установами та організаціями.
5. Секретар комісії:
- забезпечує виконання доручень голови комісії;
- опрацьовує документи претендентів, готує матеріали для розгляду на
засіданні комісії;

- складає протоколи засідань комісії;
- готує інформаційне повідомлення про оголошення конкурсу.
6. На період тривалої відсутності голови комісії (через хворобу, у разі
відпустки тощо) його повноваження виконує заступник голови комісії.
7.До участі в конкурсі можуть бути допущені суб'єкти оціночної
діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності,
виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні».
Підготовка до проведення конкурсу
8.Інформація про проведення конкурсу має містити:
- дату, час і місце проведення конкурсу;
- інформацію про об'єкт оцінки відповідно до додатка 1 цього
Положення;
- кінцевий термін подання документів;
- строк виконання робіт в календарних днях (у разі потреби);
- перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії;
- вимоги до учасників конкурсу (кваліфікаційні вимоги, вимоги щодо
практичного досвіду з оцінки майна, зокрема, подібного майна);
- відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони.
9. Інформація про проведення конкурсу розміщується за 14 - 30 днів до
оголошеної дати проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Корюківської
міської ради. У разі відбору суб’єкта оціночної діяльності для оцінки майна,
яке пропонується до відчуження, інформація додатково публікується у
друкованих засобах масової інформації.
10. Претенденти подають замовнику конкурсну документацію в
запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті.
До підтвердних документів, поданих на конкурс із відбору суб'єктів
оціночної діяльності, належать:
- заява на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2);
- копія установчого документа претендента;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, яких буде залучено до
проведення оцінки і підписання звіту про оцінку майна;
- копія сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України;
- інформація про претендента (документ, який містить відомості про
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду
роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково
залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна
тощо);
- пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт, якщо він не
визначений в інформації про проведення конкурсу.

11. Конкурсна документація подається замовнику за чотири дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Порядок проведення конкурсу
12. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох
третин її кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менше
двох учасників.
13. У разі наявності одного учасника конкурсу з відбору суб'єктів
оціночної діяльності комісія приймає рішення стосовно укладення з ним
договору на проведення оцінки, якщо учасник конкурсу відповідає
критеріям, визначеним пунктом 16 цього Положення.
14. На засіданні комісія аналізує підтвердні документи претендентів.
Конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією розпечатуються на
засіданні комісії.
15. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення
конкурсу, письмово повідомивши про це голову комісії.
16. Під час обрання переможця конкурсу з відбору суб'єктів оціночної
діяльності враховуються в комплексі такі критерії:
- запропонована учасником конкурсу найменша ціна виконання робіт
та найкоротший термін їх виконання;
- досвід учасника конкурсу з оцінки подібного майна в тому числі
об'єкта, оцінку якого планується здійснити за підсумками оголошеного
конкурсу з відбору суб'єкта оціночної діяльності;
- кількість конкурсів, у яких учасник конкурсу брав участь, та кількість
перемог у цих конкурсах.
17. Переможець конкурсу є претендент, який має перевагу за
основними критеріями.
У разі наявності у претендентів рівнозначних критерій, комісія
приймає рішення шляхом голосування.
Учасник конкурсу, який отримав найбільшу кількість голосів "за"
присутніх на засіданні членів комісії (але не менше половини голосів членів
комісії, присутніх на засіданні) є переможцем.
Якщо за підсумками голосування претенденти набрали рівну кількість
голосів "за" голова комісії має право вирішального голосу.
18. Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість
підсумків голосування додаються до протоколу (додаток 3). Протокол
підписують усі присутні на засіданні члени комісії і затверджує замовник.
Якщо замовником виступає Корюківська міська рада протокол
затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.
19. Комісія стосовно кожного об'єкта оцінки за результатами
прийнятого рішення також може визначити учасника конкурсу, з яким може
бути укладено договір на проведення оцінки майна, у разі не укладання
такого договору з переможцем конкурсу або його відмови від виконання
робіт за договором.

Інші питання, пов'язані з конкурсом та його результатами
20. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі, конкурс
вважається таким, що не відбувся.
21. Після проведення конкурсу комісія письмово (або в інший спосіб)
інформує переможців конкурсу про рішення комісії.
22. Інформація про результати конкурсу розміщується на офіційному
веб-сайті Корюківської міської ради. У разі відбору суб’єкта оціночної
діяльності для оцінки майна, яке пропонується до відчуження, інформація
додатково публікується у друкованих засобах масової інформації.
Секретар міської ради

С.О.Олійник

Додаток 1
до Положення про конкурсний відбір
суб'єктів оціночної діяльності у сфері
рухомого та нерухомого майна
ІНФОРМАЦІЯ
про об'єкт оцінки (для визначення вартості необоротних активів, цілісних майнових
комплексів, індивідуально визначеного майна)
Назва об'єкта оцінки ___________________________________________________________
Місцезнаходження об'єкта оцінки ________________________________________________
Балансоутримувач _____________________________________________________________
Мета проведення незалежної оцінки ______________________________________________
___________________
телефон замовника

____________________
телефакс замовника

__________________________
електронна адреса замовника

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються _________________________________
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами) ________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис.грн.
_____________________________________________________________________________
(заповнюється в разі оцінки цілісних майнових комплексів)

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
(зазначається окремо за групами) ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
станом на ___________________________________________
(за останній звітний період)

Кількість земельних ділянок, їх розмір, місце розташування, цільове призначення,
правовий режим (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, цілісних майнових
комплексів) __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Відповідальна особа за подання інформації ______________ ______________________________
(підпис)
(ініціали, прізвище)

Додаток 2
до Положення про конкурсний відбір
суб'єктів оціночної діяльності у сфері
рухомого та нерухомого майна
Реєстраційний № ____________
«___» _____________20__ р.

До замовника

(дата реєстрації заяви)

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності
Заявник ______________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

Керівник _____________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові; посада)

який діє на підставі ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(назва установчого документа або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців)

зареєстрованого _______________________ за № ___________________________________
Код заявника за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________
Місцезнаходження (місце проживання) ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________
____________________
______________________
Телефон
Телефакс
Електронна адреса
Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору суб'єктів оціночної діяльності
на право проведення незалежної оцінки ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
(повна назва об'єкта)

«___» _____________ 20___ року
(дата заповнення заяви)

____________
М.П. (за наявності)

(підпис)

Додаток 3
до Положення про конкурсний відбір
суб'єктів оціночної діяльності у сфері
рухомого та нерухомого майна

ВІДОМІСТЬ
підсумків голосування
Об'єкт оцінки _________________________________________________________________
(найменування об'єкта оцінки)

№ п/п

Учасник конкурсу

1

2

Секретар комісії

____________
(підпис)

Кількість голосів
«за»
«проти»
3

__________________________
(ініціали, прізвище)
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УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(десята сесія сьомого скликання)
27 жовтня 2017 року
м.Корюківка
Про затвердження Положення про передачу
в безоплатне користування (позичку)
майна міської комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади
З метою реалізації повноважень Корюківської міської ради визначених
статтею 143 Конституції України, враховуючи рекомендації постійної комісії
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста, відповідно до глави 60 Цивільного кодексу України,
керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а:
1. Затвердити Положення про передачу в безоплатне користування
(позичку)
майна міської комунальної власності Корюківської міської
територіальної громади (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

Затверджено
рішенням 10 сесії Кюківської міської
ради 7 скликання від 24.10.2017р.

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок передачі в безоплатне користування (позичку)
майна міської комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади
I. Загальні положення
Це Положення регламентує організацію роботи міської ради та її
виконкому щодо реалізації вимог глави 60 Цивільного кодексу України.
В цьому Положенні використовуються наступні терміни :
користування (позичка) – відносини засновані на договорі безоплатного
користування майном підприємством, установою та організацією, відповідно до
вимог чинного законодавства;
користувач – юридична особа, зареєстрована у відповідності до чинного
законодавства України;
позичкодавець – міська рада або уповноважений нею орган, підприємство,
установа, організація комунальної власності, на балансі яких перебуває майно;
об’єкт позички – нерухоме майно (будівля, споруда, приміщення, частина
приміщення), індивідуально визначене рухоме майно міської комунальної
власності Корюківської міської територіальної громади (засоби виробництва,
транспорту, офісне майно та ін.).
Позичкодавцями майна міської комунальної власності виступають:
а) міська рада:
- на цілісні майнові комплекси підприємств, установ, організацій міської
комунальної власності;
- на нерухоме та індивідуально визначене майно, що знаходиться
безпосередньо на балансі міської ради.
б) підприємства, організації, установи міської комунальної власності (при
наданні згоди виконкому міської ради на позичку майна):
- на окремі споруди, будівлі, майнові комплекси структурних підрозділів,
окремі приміщення;
- на окреме індивідуально визначене майно (крім нерухомого), що
перебуває у них на балансі.
ІІ. Порядок розгляду заяв юридичних осіб та клопотань підприємств,
організацій, установ міської комунальної власності
Корюківської міської ради.
2.1.Відділ земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату
міської ради та її виконкому веде облік і реєстрацію майна міської комунальної
власності, що не використовується і може бути надане в позичку (далі – об’єкти
позички), обстежує об’єкти позички, подає пропозиції виконкому міської ради
щодо можливості надання об’єктів в позичку.

2.2.Юридична особа, яка виявила бажання отримати в позичку майно
міської комунальної власності, звертається з обґрунтованою заявою до
виконкому міської ради. Якщо об’єкт позички знаходиться на балансі
підприємства, організації, установи міської комунальної власності, заяви
можуть бути подані їх керівникам.
До заяви додається : копія установчих документів, документ що посвідчує
повноваження керівника (особи, яка представляє користувача), копія довідки
про включення до ЄДРПОУ, копія довідки про взяття на облік платника
податку, копія ліцензії на здійснення окремого виду діяльності (за наявності
такого), обґрунтування доцільності надання майна у безоплатне користування
(позичку).
2.3.Керівники підприємств, організацій, установ міської комунальної
власності звертаються до виконкому міської ради з клопотанням щодо надання
згоди на передачу в позичку конкретно визначеного майна, яке обліковується у
них на балансі і належить до міської комунальної власності, вказавши мету та
доцільність надання майна у позичку.
До клопотання додаються копії заяв, що надійшли до керівника
підприємства, організації, установи від юридичних осіб щодо наміру укласти
договір позички, проект договору позички.
У разі необхідності міська рада має право вимагати додаткову інформацію.
2.4.Відділ земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату
міської ради та її виконкому готує проект рішення виконкому та матеріали
щодо надання майна у позичку.
2.5.Виконавчий комітет міської ради розглядає документи щодо передачі у
безкоштовне користування майна або клопотання щодо надання згоди на
передачу майна в позичку.
За результатом розгляду виконавчий комітет приймає рішення:
- про здачу в позичку майна, що знаходиться на балансі міської ради;
- про надання згоди на передачу майна в позичку;
- про мотивовану відмову в позичці майна.
При розгляді питання передачі у безкоштовне користування (позичку)
майна міської комунальної власності перевага надається громадським
організаціям для здійснення їх статутних завдань за заявою уповноважених осіб
з доданими до неї документами.
ІII. Порядок укладання, припинення та розірвання
договорів позички майна.
3.1.Підставою для укладання Позичкодавцем договору позички на об’єкт,
що знаходиться у міській комунальній власності, є рішення виконавчого
комітету міської ради про передачу (надання згоди на передачу) майна в
позичку відповідно до п.2.5.цього Положення.
Істотні зміни до діючого договору позички вносяться у відповідності до
рішення виконавчого комітету міської ради.
3.2. У разі позитивного рішення виконавчого комітету міської ради
позичкодавець укладає з користувачем договір позички майна, який має

містити істотні умови, визначені Законом України «Про оренду державного та
комунального майна».
3.3.Договір позички укладається у письмовій формі, вважаються
укладеним з моменту його підписання сторонами.
Строк дії договору не може бути більше одного року.
Договір позички майна міської комунальної власності, що перебуває на балансі
міської ради, погоджується юридичним відділом виконавчого апарату міської
ради та її виконкому.
3.4.Передача об’єкта позички здійснюється в термін встановлений
сторонами і оформляється актом прийому-передачі.
Акт прийому-передачі підписується уповноваженими представниками
сторін і є обов’язковим додатком до договору позички.
3.5. Договір позички припиняється в разі:
- закінчення строку договору;
- письмового попередження однієї сторони договору позички іншій стороні
про відмову від договору (за місяць - у разі позички індивідуально визначеного
майна, рухомого та нерухомого майна, за сім днів - якщо об’єкт позички
потребує особливого догляду, зберігання до його повернення), якщо інше не
передбачено договором позички;
- ліквідації особи користувача;
- знищення об’єкта позички.
3.6. Договір позички може бути розірвано за згодою сторін.
3.7.У разі припинення договору чи дострокового його розірвання
користувач зобов’язаний повернути позичкодавцеві об’єкт позички, про що
складається акт прийому-передачі. Якщо користувач допустив погіршення
стану об’єкта позички або його руйнування, він повинен відшкодувати
позичкодавцеві збитки, якщо не доведено, що це сталося не з його вини.
3.8. Вартість комунальних послуг, експлуатаційних витрат, інших послуг,
що надаються спеціалізованими організаціями, сплачується користувачем
окремо на підставі договорів, укладених з організаціями, що надають такі
послуги.
IV. Поліпшення об’єкта позички.
4.1. Користувач має право за погодженням з позичкодавцем, якщо інше не
передбачено договором позички, за рахунок власних коштів здійснювати
капітальний ремонт, реконструкцію, технічне переоснащення, поліпшення
об’єкта позички.
4.2. За попереднім погодженням з позичкодавцем, у разі виникнення
потреби в користувача на виконання перепланування або реконструкції об’єкта
позички , користувачем за власні кошти виготовляється технічний висновок
про можливість виконання даних робіт, який подається на розгляд виконкому
Корюківської міської ради.
4.3. На підставі погодженого технічного висновку користувач за власні
кошти замовляє проектно-кошторисну документацію та її технічну експертизу.

Дозвіл на виконання робіт з реконструкції об’єкта позички надається
виконкомом Корюківської міської ради.
Витрати користувача, пов’язані з реконструкцією, переплануванням та
ремонтом об’єкта позички позичкодавцем не відшкодовуються.
4.4.Здійснення поліпшення об’єкта позички проводиться з врахуванням
вимог чинного законодавства.
V. Порядок реєстрації, обліку дозволів на позичку, договорів позички та
контроль за дотриманням умов договорів.
Відділ земельних ресурсів та комунального мана виконавчого апарату
міської ради, відповідно до розподілу обов’язків:
- реєструє договори позички на нерухоме та індивідуально визначене
майно міської комунальної власності;
- веде облік наданих дозволів на позичку.
Секретар міської ради

С.О. Олійник

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(десята сесія сьомого скликання)
27 жовтня 2017 року
м.Корюківка
Про внесення змін до рішення четвертої сесії
Корюківської міської ради сьомого скликання
від 22.02.2017 року «Про план діяльності з
підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік»
З метою спрощення управління майном міської комунальної власності,
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з гуманітарних
питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної
політики, депутатської етики та регламенту, відповідно до статті 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 10-11 наступного змісту:
№ Вид проекту
з/п
10 Рішення
Корюківської
міської ради

Назва проекту
Про внесення змін
до Методики
розрахунку та
порядку
використання плати
за оренду майна
міської комунальної
власності

Мета прийняття

Термін
підготовки
Спрощення процедури Листопаднарахування орендної грудень
плати при передачі
майна міської
комунальної власності
неприбутковим
установам

Розробник
проекту
Виконавчий
апарат
міської ради
та її
виконком

11 Рішення
Про затвердження
Корюківської Положення про
міської ради порядок відчуження
та списання майна,
що є міською
комунальною
власністю

Приведення норм
Положення до вимог
чинного
законодавства
України

Листопадгрудень

Виконавчий
апарат
міської ради
та її
виконком

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
(десята сесія сьомого скликання)
27 жовтня 2017 року
м. Корюківка
Про затвердження містобудівної документації
«Генеральний план та план зонування території
(зонінг) с. Бреч Корюківського району
Чернігівської області»
Розглянувши матеріали містобудівної документації «Генеральний план та
план зонування території (зонінг) с. Бреч Корюківського району Чернігівської
області», з метою забезпечення планомірного, економічного, обґрунтованого і
комплексного розвитку села, підвищення його рівня благоустрою та створення
сприятливих умов життєдіяльності населення, відповідно до статей 16, 17
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 12 Закону
України «Про основи містобудування», Порядку розроблення містобудівної
документації, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 листопада
2011 року № 290, ст. 174 Земельного кодексу України, враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст. ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1.
Затвердити містобудівну документацію «Генеральний план та план
зонування території (зонінг) с. Бреч Корюківського району Чернігівської
області», яку розроблено приватним підприємством фірма «Майстерня
архітектора Травки В.А.».
2.
Вважати таким, що втратив чинність Генеральний план
с. Бреч Чернігівської області, який розроблено УССР «Укрколхозпроэкт»
(Черниговський филиал) (мова оригіналу) у 1973 році.
3.
Передати 1 (один) примірник містобудівної документації
«Генеральний план та план зонування території (зонінг) с. Бреч Корюківського

району Чернігівської області» відділу житлово-комунального господарства та
будівництва, містобудування та архітектури Корюківської районної державної
адміністрації.
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
(десята сесія сьомого скликання)
27 жовтня 2017 року
м. Корюківка
Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо
встановлення (зміни) меж населеного пункту
села Бреч Корюківського району Чернігівської області
Враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, відповідно до
ст.ст. 17, 46 Закону України «Про землеустрій», ст.ст. 10, 173, 174, 175
Земельного кодексу України, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення
(зміни) меж населеного пункту села Бреч Корюківського району Чернігівської
області згідно розробленої та затвердженої містобудівної документації
«Генеральний план села Бреч Корюківського району Чернігівської області».
2. Підготовку та затвердження проекту землеустрою провести згідно
вимог чинного законодавства.
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
(десята сесія сьомого скликання)
27 жовтня 2017 року
м. Корюківка
Про внесення змін
до деяких рішень міської ради
Розглянувши звернення громадян, та додані матеріали, рішення
виконавчого комітету Корюківської міської ради від 27.09.2017 року № 379
«Про присвоєння адрес земельним ділянкам», заслухавши висновки 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.
Внести зміни до рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради
двадцять другого скликання від 09.02.1998 р. «Про приватизацію земельних
ділянок» в частині прізвища громадянина, виклавши його в новій редакції, а
саме: «Лісений» замість «Лисений» у зв’язку з технічною помилкою.
2. Внести зміни до п. 1 рішення десятої сесії Корюківської міської ради
п’ятого скликання від 18.04.2007 р. «Про дозвіл на виготовлення проектно –
технічної документації на земельні ділянки» в частині надання дозволу на
виготовлення технічної документації, що підтверджують розміри земельних
ділянок, які знаходяться в користуванні для надання їх безоплатно у власність
для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
Хомко Валентині Іванівні, виклавши дану частину рішення в новій редакції, а
саме:
«дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для передачі її безоплатно у власність
для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) Хомко Валентині Іванівні площею орієнтовно 0,06 га по
вул. Шевченка, 191, м. Корюківка».

3. Внести зміни до п. 3 рішення шостої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 25.05.2017 р. «Про дозвіл на виготовлення документації
із землеустрою» в частині площі земельної ділянки, яка виділялась Кобі
Мальвіні Олександрівні безоплатно у власність для ведення особистого
селянського господарства, виклавши його в новій редакції, а саме: «0,35 га»
замість «1,5 га» у зв’язку з технічною помилкою.
4. Внести зміни до рішення восьмої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 09.08.2017 р. «Про дозвіл на виготовлення документації
із землеустрою», а саме: пункт 4 даного рішення в частині «надання дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі
її безоплатно у власність 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» скасувати.
5. Внести зміни до рішення 8 сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 09.08.2017 року «Про продаж земельної ділянки
несільськогосподарського призначення по вул. Дудка, 64, м. Корюківка» в
частині адреси земельної ділянки, а саме замінити по тексту рішення слова
«вул. Дудка, 64» на «вул. Дудка, 64/3».
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(десята сесія сьомого скликання)
27 жовтня 2017 року
м. Корюківка
Про розірвання
договору оренди землі
Розглянувши звернення М’ягкої Любові Василівни, 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 05.02.2014 р.
з М’ягкою Любов’ю Василівною, яка розташована за адресою:
вул. Садова, 89-Д, м. Корюківка, площею 0,0600 га, кадастровий номер
земельної ділянки 7422410100:01:002:1368, 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. 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
(десята сесія сьомого скликання)
27 жовтня 2017 року
м. Корюківка
Про надання земельних
ділянок в оренду
Розглянувши заяви громадян, та додані матеріали, враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального
господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони
навколишнього природного середовища, керуючись ст.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 Гладишу Олександру Анатолійовичу 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. _________________,
м. Корюківка.
1.1. Надати Гладишу Олександру Анатолійовичу (зареєстрований за
адресою: вул. _______________, м. Корюківка, ідентифікаційний номер
______________) в оренду земельну ділянку площею 0,1000 га, кадастровий
номер 7422410100:01:002:1666, за адресою: _________________, м. Корюківка,
терміном на 1 (один) рік, для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Цільове призначення –
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Встановити орендну плату у розмірі - 3 (три) % (відсотки) від
нормативної грошової оцінки землі м. Корюківка. Оформити договір оренди у
встановленому законодавством порядку.
2. Затвердити Тесельку Володимиру Олександровичу 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. ___________, с. Гуринівка.
2.1. Надати Тесельку Володимиру Олександровичу (зареєстрований за
адресою: вул. _______________, м. Корюківка, ідентифікаційний номер
_____________) в оренду земельну ділянку площею 0,2500 га, кадастровий
номер 7422481500:05:000:0039, за адресою: вул. ______________, с. Гуринівка,
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. Гуринівка. Оформити договір оренди у
встановленому законодавством порядку.
3. Затвердити Авраменко Надії Миколаївні та Авраменко Наталії
Анатоліївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) з подальшим наданням її у спільну
сумісну оренду для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1000 га, по вул. _____________, м. Корюківка.
3.1. Надати Авраменко Надії Миколаївні (зареєстрована за адресою:
вул. _______________, м. Корюківка, ідентифікаційний номер ____________) та
Авраменко Наталії Анатоліївні (зареєстрована за адресою: вул. ___________,
м. Корюківка, ідентифікаційний номер ____________) у спільну сумісну оренду
земельну
ділянку
площею
0,1000
га,
кадастровий
номер
7422410100:01:003:1254, за адресою: вул. _____________, 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.
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
(десята сесія сьомого скликання)
27 жовтня 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.):
- Косенчук Тамарі Олександрівні (зареєстрована за адресою:
вул. _____________, с. Сядрине) та Ткаченку Дмитру Олександровичу
(зареєстрований за адресою: вул. __________, гуртожиток, м. Одеса) площею
орієнтовно 0,16 га, яка розташована за адресою: вул. Молодіжна, 13,
с. Сядрине.
- Смаглюк Раїсі Андріївні (зареєстрована за адресою: ___________,
с. Сядрине) площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована за адресою:
вул. Білого генерала, 61, с. Сядрине.
- Шах Тетяні Сергіївні (зареєстрована за адресою: вул. __________, с.
Сядрине) площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована за адресою:
вул. Білого генерала, 28, с. Сядрине.
- Шах Наталії Миколаївні (зареєстрована за адресою: вул. __________,
с. Сядрине) площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована за адресою:
вул. Робоча, 4, с. Сядрине.
- Кукуюк Володимиру Івановичу (зареєстрований за адресою:
вул. ____________, с. Сядрине) площею 0,1788 га, яка розташована за

адресою: вул. Шевченка, 9, с. Сядрине, кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:01:002:0132.
- Джим Ганні Тимофіївні (зареєстрована за адресою: вул. __________,
с. Сахутівка) площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована за адресою:
вул. Шевченка, 3, с. Сахутівка.
- Канторізу Федору Григоровичу (зареєстрований за адресою:
пров. _____________, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка
розташована за адресою: провулок Садової, 2-й, 1, м. Корюківка.
- Макаренко Марії Тимофіївні (зареєстрована за адресою:
вул. _____________, с. Сядрине) площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована
за адресою: вул. Шевченка, 21, с. Сядрине.
- Івановій Любові Андріївні (зареєстрована за адресою:
вул. _______________, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,25 га, яка
розташована за адресою: вул. Стрільця, 39, с. Наумівка.
для будівництва індивідуальних гаражів (КВЦПЗ 02.05.):
Кіктєву Олександру Олександровичу (зареєстрований за адресою:
вул. _____________, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,01 га, яка
розташована за адресою: вул. Кошового, гараж № 14, 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.):
- Симончук Наталії Анатоліївні (зареєстрована за адресою:
вул. ____________, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,25 га, яка
розташована за адресою: вул. Зарічна, 12, с. Бреч.
- для будівництва і обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07.):
- ФОП Грось Аліні Сергіївні (зареєстрована за адресою:
вул. ______________, м. Корюківка) площею 0,0510 га, яка розташована за
адресою: вул. Патріотів, 33, м. Корюківка, кадастровий номер земельної
ділянки 7422410100:01:002:1648.
3. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для передачі її безоплатно у власність:
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.):
- Аноп Лідії Трохимівні (зареєстрована за адресою: вул. ___________,
с. Забарівка) площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована за адресою:
вул. Гагаріна, 9, с. Забарівка.
- Мироненку Володимиру Олександровичу (зареєстрований за адресою:
вул. ____________, м. Корюківка) площею 0,0600 га, яка розташована за
адресою: вул. Садова, 89-Д, м. Корюківка, кадастровий номер земельної
ділянки 7422410100:01:002:1368.
- Васіповій Катерині Анатоліївні (зареєстрована за адресою:
вул. __________, с. Бреч) площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована за
адресою: вул. Петра Лісового, 25, с. Бреч.
- Мірошниченко Тамарі Михайлівні (зареєстрована за адресою:
вул. _____________, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка
розташована за адресою: вул. Шевченка, м. Корюківка.

- Науменку Володимиру Борисовичу (зареєстрований за адресою:
вул. _________________, м. Корюківка) площею 0,10 га, яка розташована за
адресою: вул. Шевченка, м. Корюківка.
- Довгаль Валентині Олександрівні (зареєстрована за адресою:
проспект ___________________, м. Чернігів) площею орієнтовно 0,10 га, яка
розташована за адресою: вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 35, м. Корюківка.
- Сидоренко Марині Володимирівні (зареєстрована за адресою:
вул. _______________, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка
розташована за адресою: вул. Воїнів Інтернаціоналістів, м. Корюківка.
- Стельмаху Миколі Юрійовичу (зареєстрований за адресою:
вул. ___________________, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,25 га, яка
розташована за адресою: вул. Миколи Лущика, 11, с. Тютюнниця.
- Гудимовій Ганні Василівні (зареєстрована за адресою:
вул. ______________, м. Корюківка) площею 0,10 га, яка розташована за
адресою: вул. Шевченка, м. Корюківка.
- Олійнику Андрію Михайловичу (зареєстрований за адресою:
вул. ________________, м. Корюківка) площею 0,10 га, яка розташована за
адресою: вул. Шевченка, м. Корюківка.
- для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.):
- Шах Тетяні Сергіївні (зареєстрована за адресою: вул. ____________,
с. Сядрине) площею орієнтовно 0,55 га, яка розташована за адресою:
вул. Білого генерала, 28, с. Сядрине.
- Аноп Лідії Трохимівні (зареєстрована за адресою: вул. ___________,
с. Забарівка) площею орієнтовно 0,50 га, яка розташована за адресою:
вул. Гагаріна, 9 А, с. Забарівка.
- Косенчук Тамарі Олександрівні (зареєстрована за адресою:
вул. __________, с. Сядрине) площею орієнтовно 0,16 га, яка розташована за
адресою: с. Сядрине.
- Самойлову Андрію Сергійовичу (зареєстрований за адресою:
вул. _________________, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,04 га, яка
розташована за адресою: вул. Кошового, 39 Л, м. Корюківка.
- Кугуку Віталію Валентиновичу (зареєстрований за адресою:
_______________, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка
розташована за адресою: вул. Космодем’янської З., 25, м. Корюківка.
- Макаренко Марії Тимофіївні (зареєстрована за адресою:
вул. _____________, с. Сядрине) площею орієнтовно 0,28 га, яка розташована
за адресою: вул. Шевченка, 21, с. Сядрине.
- Смаглюк Раїсі Андріївні (зареєстрована за адресою: ___________,
с. Сядрине) площею орієнтовно 0,20 га, яка розташована за адресою:
вул. Білого генерала, 61, с. Сядрине.
для будівництва індивідуальних гаражів (КВЦПЗ 02.05.):
Мостовичу Віктору Володимировичу (зареєстрований за
адресою: вул. ___________, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,01 га, яка
розташована за адресою: вул. Франка, гараж № 93, м. Корюківка.
-

4. Дати дозвіл на розробку технічна документація із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок, на які поширюються права сервітуту:

- для будівництва і обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07.):
- ФОП Чаусу Віталію Леонідовичу (зареєстрований за адресою:
вул. ______________, м. Чернігів) площею орієнтовно 0,0014 га, яка
розташована за адресою: вул. Шевченка, 52 Б, м. Корюківка.
- ФОП Чаусу Віталію Леонідовичу (зареєстрований за адресою:
вул. ________________, м. Чернігів) площею орієнтовно 0,0014 га, яка
розташована за адресою: вул. Нова, 1/1 А, м. Корюківка.
- ФОП Чаусу Віталію Леонідовичу (зареєстрований за адресою:
вул. ________________, м. Чернігів) площею орієнтовно 0,0015 га, яка
розташована за адресою: вул. Шевченка, 97А, с. Наумівка.
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
(десята сесія сьомого скликання)
27 жовтня 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 Матюсі Людмилі Костянтинівні 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. Лугова, 5, с. Тютюнниця.
1.1. Передати Матюсі Людмилі Костянтинівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Лугова, 5, с. Тютюнниця, кадастровий номер 7422489200:01:000:0112,
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.
_____________,
с.
Тютюнниця,
ідентифікаційний
номер
___________________.

2. Затвердити Джим Діані Вікторівні 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 0,1200 га, с. Маховики (х. Авраменки),
Корюківський район, Чернігівська область.
2.1. Передати Джим Діані Вікторівні безоплатно у власність земельну
ділянку для індивідуального садівництва (КВЦПЗ 01.05.), площею 0,1200 га,
с. Маховики (х. Авраменки), Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер 7422482000:06:001:0053, цільове призначення - для
індивідуального
садівництва,
категорія
земель
–
землі
сільськогосподарського
призначення.
Зареєстрована
за
адресою:
вул.
_______________,
м.
Корюківка,
ідентифікаційний
номер
______________.
3. Затвердити Ревенко Надії 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 0,0976 га, по вул. Паркова, 2,
м. Корюківка.
3.1. Передати Ревенко Надії Петрівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0976 га, по
вул. Паркова, 2, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1248,
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель –
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою:
вул. __________________, м. Корюківка, м. Корюківка, ідентифікаційний
номер _______________.
4. Затвердити Ревенку Олександру Володимировичу та Ревенко Тетяні
Миколаївні 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 0,1000 га, по вул. Паркова, 2а, м. Корюківка.
4.1. Передати Ревенку Олександру Володимировичу (зареєстрований за
адресою: вул. _______________, м. Корюківка, ідентифікаційний номер
______________) та Ревенко Тетяні Миколаївні (зареєстрована за адресою:
вул.
________________,
м.
Корюківка,
ідентифікаційний
номер
_______________) безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по вул. Паркова, 2а, м.
Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1249, цільове призначення
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та
громадської забудови.

5. Затвердити Нодю Михайлу 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 0,0638 га, по
вул. Братчикова, 104, м. Корюківка.
5.1. Передати Нодю Михайлу Федоровичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0638 га, по
вул.
Братчикова,
104,
м.
Корюківка,
кадастровий
номер
7422410100:01:001:1397, 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. _____________, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер ________________.
6. Затвердити Мозговому Владиславу Івановичу проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.), площею 2,0000 га, по
вул. Молодіжна, 21, с. Бреч.
6.1. Передати Мозговому Владиславу Івановичу безоплатно у власність
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею
2,0000 га, по вул. Молодіжна, 21, с. Бреч, кадастровий номер
7422481500:01:000:0177, цільове призначення - для ведення особистого
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського
призначення.
Зареєстрований
за
адресою:
вул.
____________,
м. Чернігів, ідентифікаційний номер _____________.
7. Затвердити Мозговому Владиславу Івановичу проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність у власність для
індивідуального садівництва (КВЦПЗ 01.05.), площею 0,1000 га,
вул. Молодіжна, 23, с. Бреч.
7.1. Передати Мозговому Владиславу Івановичу безоплатно у власність
земельну ділянку для індивідуального садівництва (КВЦПЗ 01.05.), площею
0,1000 га, вул. Молодіжна, 23, с. Бреч, кадастровий номер
7422481500:01:000:0178, цільове призначення - для індивідуального
садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення.
Зареєстрований за адресою: вул. ________________, м. Чернігів,
ідентифікаційний номер _______________.
8. Затвердити Акуленку Денису Олександровичу проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.), площею 2,0000 га, по
вул. Молодіжна, 19, с. Бреч.
8.1. Передати Акуленку Денису Олександровичу безоплатно у
власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства

площею 2,0000 га, по вул. Молодіжна, 19, с. Бреч, кадастровий номер
7422481500:01:000:0175, цільове призначення - для ведення особистого
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського
призначення. Зареєстрований за адресою: вул. _______________, м. Чернігів.
9. Затвердити Єзловецькій Любові Олександрівні проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.), площею 0,8360 га, по
вул. Молодіжна, 1г, с. Бреч.
9.1. Передати Єзловецькій Любові Олександрівні безоплатно у
власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства
площею 0,8360 га, по вул. Молодіжна, 1г, с. Бреч, кадастровий номер
7422481500:01:000:0176, цільове призначення - для ведення особистого
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського
призначення. Зареєстрована за адресою: вул. _______________, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер _________________.
10. Затвердити Бондаренку Олександру Анатолійовичу та Бондаренко
Ірині Володимирівні 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 0,1000 га, по вул. Шевченка, 262, м. Корюківка.
10.1. Передати Бондаренку Олександру Анатолійовичу (зареєстрований
за адресою: вул. _______________, м. Корюківка, ідентифікаційний номер
____________) та Бондаренко Ірині Володимирівні (зареєстрована за
адресою: вул. __________________, м. Корюківка, ідентифікаційний номер
______________) безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по вул. Шевченка, 262,
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1670, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель –
землі житлової та громадської забудови.
11. Затвердити Богдану 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 0,2500 га,
по вул. Незалежності, 22, с. Сахутівка.
11.1. Передати Богдану Володимиру Васильовичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ
02.01.) площею 0,2500 га, по вул. Незалежності, 22, с. Сахутівка, кадастровий
номер 7422489200:06:000:0103, 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. ________________, м. Мена,
ідентифікаційний номер ______________.
12. Затвердити Поташному Сергію Вікторовичу 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. Чернігівська, 56-А, м. Корюківка.
12.1. Передати Поташному Сергію Вікторовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.)
площею 0,1000 га, по вул. Чернігівська, 56-А, м. Корюківка, кадастровий
номер 7422410100:01:001:1392, для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:
вул. __________________, м. Корюківка, ідентифікаційний номер
______________.
13. Затвердити Левченко Марії Михайлівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.) площею 0,1000 га, по
вул. Чернігівська, 78, м. Корюківка.
13.1. Передати Левченко Марії Михайлівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.)
площею 0,1000 га, по вул. Чернігівська, 78, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:001:1394, для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель –
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою:
вул. ____________________ м. Корюківка, ідентифікаційний номер
______________.
14. Затвердити Кобі Мальвіні Олександрівні 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, 104, с. Сахутівка.
14.1. Передати Кобі Мальвіні Олександрівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.)
площею 0,2500 га, по вул. Шевченка, 104, с. Сахутівка, кадастровий номер
7422489200:06:000:0066, для будівництва і обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель –
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою:
вул. _______________, м. Мена, ідентифікаційний номер _________________.
15. Затвердити Полуницькій Світлані Валентинівні проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.), площею 0,0800 га, по
вул. Вокзальна, 94-б, м. Корюківка.
15.1. Передати Полуницькій Світлані Валентинівні безоплатно у
власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства
площею 0,0800 га, по вул. Вокзальна, 94-б, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:001:1398, цільове призначення - для ведення особистого
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського
призначення. Зареєстрована за адресою: вул. ______________, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер _________________.
16. Затвердити Федорцовій Людмилі Данилівні 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 0,0513 га, по вул. Дудка, 55/1,
м. Корюківка.
16.1. Передати Федорцовій Людмилі Данилівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.)
площею 0,0513 га, по вул. Дудка, 55/1, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:003:1250, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрована за адресою: вул. ______________, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер __________________.
17. Затвердити Клименко Оксані Григорівні 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. Братчикова, 128, м. Корюківка.
17.1. Передати Клименко Оксані Григорівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.)
площею 0,1000 га, по вул. Братчикова, 128, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:001:1399, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрована за адресою: вул. ______________, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер ______________.

18. Затвердити Устименку Миколі Васильовичу технічну документацію
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.) площею 0,1000 га, по вул. Свободи, 7,
м. Корюківка.
18.1. Передати Устименку Миколі Васильовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.)
площею 0,1000 га, по вул. Свободи, 7, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:003:1251, 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. ________________, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер __________________.
19. Затвердити Іванісовій Ірині Дмитрівні 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
0,0518
га,
по вул. Червонохутірська, 8/1, м. Корюківка.
19.1. Передати Іванісовій Ірині Дмитрівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.)
площею 0,0518 га, по вул. Червонохутірська, 8/1, м. Корюківка, кадастровий
номер 7422410100:01:003:1245, 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. ______________, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер _______________.
20. Затвердити Мельнику Миколі Миколайовичу 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 0,0029 га, по
вул. Кошового, гараж №11, м. Корюківка.
20.1. Передати Мельнику Миколі Миколайовичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва індивідуальних гаражів (КВЦПЗ
02.05.) площею 0,0029 га, вул. Кошового, гараж №11, м. Корюківка,
кадастровий номер 7422410100:01:002:1671, цільове призначення - для
будівництва індивідуальних гаражів, категорія земель – землі житлової та
громадської забудови. Зареєстрований за адресою: вул. _____________,
м. Корюківка, ідентифікаційний номер _________________.

21. Затвердити Єрмоленку Володимиру Олександровичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.) площею 0,1000 га,
по вул. Гоголя, 28, м. Корюківка.
21.1. Передати Єрмоленку Володимиру Олександровичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ
02.01.) площею 0,1000 га, по вул. Гоголя, 28, м. Корюківка, кадастровий
номер 7422410100:01:003:1255, 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. ___________, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер ______________.
22. Затвердити Штирхун Нілі Миколаївні та Штирхуну Михайлу
Анатолійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у
спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.)
площею 0,1000 га, по вул. Свободи, 25, м. Корюківка.
22.1. Передати Штирхун Нілі Миколаївні (зареєстрована за адресою:
вул. ___________, м. Корюківка, ідентифікаційний номер ____________) та
Штирхуну Михайлу Анатолійовичу (зареєстрований за адресою:
вул. _____________, м. Чернігів, ідентифікаційний номер ______________)
безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по вул. Свободи, 25,
м.
Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1256, цільове призначення
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та
громадської забудови.
23. Затвердити Радомському Сергію Валентиновичу проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.), площею 0,4268 га, по
вул. 8-го Березня, 79, м. Корюківка.
23.1. Передати Радомському Сергію Валентиновичу безоплатно у
власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства
площею 0,4268 га, по вул. 8-го Березня, 79, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:002:1672, цільове призначення - для ведення особистого
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського
призначення. Зареєстрований за адресою: вул. _______________,
м. Корюківка, ідентифікаційний номер ______________.

24. Затвердити Олійник Олександрі Григорівні 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, 155, м. Корюківка.
24.1. Передати Олійник Олександрі Григорівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.)
площею 0,1000 га, по вул. Соборна, 155, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:001:1400, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрована за адресою: вул. ____________, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер ______________.
25. 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
(десята сесія сьомого скликання)
27 жовтня 2017 року
м. Корюківка
Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельних ділянок
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. 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 ТОВ «КОРФАД» для подальшого придбання її у власність,
яка розташована за адресою: пров. Індустріальний, 1-А, м. Корюківка,
площею
0,1165
га,
кадастровий
номер
земельної
ділянки
7422410100:01:003:1243, цільове призначення – для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
1.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти договір з
ТОВ «КОРФАД» 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 ТОВ «КОРФАД» для подальшого придбання її у власність,
яка розташована за адресою: пров. Індустріальний, 1-Г, м. Корюківка,
площею
0,3985
га,
кадастровий
номер
земельної
ділянки
7422410100:01:003:1242, цільове призначення – для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

2.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти договір з
ТОВ «КОРФАД» про сплату авансового внеску за виготовлення експертної
грошової оцінки земельної ділянки вказаної в п. 2 даного рішення.
3. Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки орендованої
земельної ділянки Башари Світлані Федорівні для подальшого придбання її у
власність, яка розташована за адресою: вул. Соборна, 160, м. Корюківка,
площею
0,1000
га,
кадастровий
номер
земельної
ділянки
7422410100:01:001:1034, цільове призначення – для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка).
3.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти договір з
Башари Світлані Федорівні про сплату авансового внеску за виготовлення
експертної грошової оцінки земельної ділянки вказаної в п. 3 даного рішення.
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
(десята сесія сьомого скликання)
27 жовтня 2017 року
м. Корюківка
Про надання дозволу на
поновлення нормативної грошової оцінки
земель населених пунктів
Корюківської міської ради
Враховуючи закінчення мінімального строку дії нормативно грошової
оцінки земель Корюківської міської ради та на підставі рекомендацій постійної
комісії з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних
відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища,
керуючись ст. 271 Податкового кодексу України, ст. 5, 18 Закону України «Про
оцінку земель», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Здійснити поновлення нормативної грошової оцінки земель
населених пунктів сіл Буда, Маховики, Петрова Слобода, Соснівка, Шишка,
Воловики, Забарівка, Кирилівка, Нова Буда, Богдалівка, Гутище, Довга Гребля,
Заляддя, Олійники, Рейментарівка, Будище, Самотуги, Сядрине, Тельне,
Костючки, Кугуки, Самсонівка, Сахутівка, Тютюнниця, Хотіївка Корюківської
міської ради.
2. Надати дозвіл Корюківській міській раді на виготовлення технічних
документацій з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів сіл
Буда, Маховики, Петрова Слобода, Соснівка, Шишка, Воловики, Забарівка,
Кирилівка, Нова Буда, Богдалівка, Гутище, Довга Гребля, Заляддя, Олійники,
Рейментарівка, Будище, Самотуги, Сядрине, Тельне, Костючки, Кугуки,
Самсонівка, Сахутівка, Тютюнниця, Хотіївка Корюківської міської ради.
3. Подати на затвердження технічні документації з нормативної грошової
оцінки земель населених пунктів сіл Буда, Маховики, Петрова Слобода,
Соснівка, Шишка, Воловики, Забарівка, Кирилівка, Нова Буда, Богдалівка,
Гутище, Довга Гребля, Заляддя, Олійники, Рейментарівка, Будище, Самотуги,
Сядрине, Тельне, Костючки, Кугуки, Самсонівка, Сахутівка, Тютюнниця,

Хотіївка Корюківської
законодавства.

міської

ради

відповідно

до

вимог

чинного

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
(десята сесія сьомого скликання)
27 жовтня 2017 року
м. Корюківка
Про прийняття земельної ділянки
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
7422485500:06:002:3038) площею 23,0423 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. 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
десятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від 27.10.2017 року

АКТ
приймання-передачі земельної ділянки
сільськогосподарського призначення у комунальну власність загальною
площею 23,0423 га, кадастровий номер 7422485500:06:002:3038 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 7422485500:06:002:3038, площею 23,0423 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
(десята сесія сьомого скликання)
27 жовтня 2017 року
м. Корюківка
Про затвердження кандидатур до госпітальної
ради Північного госпітального округу від
Корюківської об’єднаної територіальної громади
З метою покращення умов для забезпечення населення громади
медичною допомогою на вторинному рівні, відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 932 “Про затвердження
Порядку створення госпітальних округів”, розпорядження Кабінету Міністрів
України від 22 березня 2017 року № 205-р “Про затвердження переліку та
складу госпітальних округів Чернігівської області”, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку,
надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та
регламенту, керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”,
міська рада в и р і ш и л а :
1.Затвердити кандидатури членів госпітальної ради Північного госпітального
округу від Корюківської об’єднаної територіальної громади у складі:
АХМЕДОВ Ратан Ратанович – Корюківський міський голова;
ШУМСЬКИЙ Віктор Леонтійович – завідувач інформаційно –аналітичним
відділом Корюківської центральної районної лікарні, заслужений лікар
України.
2. Надіслати дане рішення до Чернігівської обласної державної адміністрації.
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
(десята сесія сьомого скликання)
27 жовтня 2017 року
м. Корюківка
Про звернення депутатів
Корюківської міської ради до
Прем’єр- міністра України та
народних депутатів України
Відповідно до ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Схвалити текст звернення депутатів Корюківської міської ради, що
додається.
2. Направити звернення депутатів Корюківської міської ради до
Прем’єр – міністра України та Верховної Ради України щодо врахування
пропозицій до Державного бюджету на 2018 рік.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку,
надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та
регламенту.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

Звернення
до Прем’єр – міністра України
та народних депутатів України
Шановні колеги, ми депутати Корюківської міської ради Чернігівської
області, звертаємося до Вас з пропозиціями щодо врахування в Державному
бюджеті на 2018 рік таких положень:
1. Збереження існуючого мотиваційного механізму горизонтального
вирівнювання – недопущення збільшення відсотку вилучення коштів
місцевих бюджетів з 50% до 80% (резервна дотація).
2. Недопущення передачі на рівень місцевих бюджетів фінансування
пільг з оплати житлово – комунальних послуг та закріплення обов’язку
місцевих рад погасити заборгованості минулих років. Відповідні пільги є
гарантією держави та не можуть фінансуватися за рахунок місцевих
бюджетів без передачі відповідного фінансування.
3. Необхідністю збільшення обсягів медичної та освітньої субвенції на
6,1 млрд. грн. та 4,5 млрд. грн. відповідно.
4. Передбачення в Бюджеті 5 млрд. грн. субвенції місцевим бюджетам
на погашення заборгованості минулих років різниці в тарифах, яка виникла
через необґрунтовані дії регулятора.
5. Здійснення погашення заборгованості місцевих бюджетів по
середньостроковими показниками, що утворились у 2009-2014 роках не з
вини органів місцевого самоврядування за рахунок вільного залишку
державного бюджету на 01.01.2018р.
6. Здійснення погашення за рахунок коштів державного бюджету
заборгованості місцевих бюджетів з компенсації гарантованого державою
пільгового проїзду та послуг стаціонарного зв’язку.
7. Підвищення з 2018 року частки відрахування акцизного податку з
ПММ до місцевих бюджетів з 13,44% до 17,66%.
8. Збільшення обсягу субвенції з державного бюджету на формування
інфраструктури ОТГ з 1,5 млрд. грн. до 2,5 млрд. грн.

9. Забезпечення обсягу фінансування ДФРР на рівні 1% від загального
фонду видатків державного бюджету.
10. Забезпечення розподілу додаткової дотації на утримання закладів
освіти та медицини між всіма місцевими бюджетами які мають прямі
бюджетні відносини та отримують освітню та медичну субвенцію.
11. Внесення окремого законопроекту щодо забезпечення видатків
розвитку (ДФРР, субвенція на розвиток інфраструктури ОТГ, субвенція на
здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих
територій тощо) властивостями перехідного залишку для ефективного
завершення проектів розвитку.
Схвалено на пленарному засіданні
десятої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання 27 жовтня 2017 року

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(десята сесія сьомого скликання)
27 жовтня 2017 року
м. Корюківка
Про звернення депутатів
Корюківської міської ради
до Корюківської районної ради
та Корюківської районної
державної адміністрації
Відповідно до ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Схвалити текст звернення депутатів Корюківської міської ради, що
додається.
2. Направити звернення депутатів Корюківської міської ради до
Корюківської районної ради та Корюківської районної державної
адміністрації щодо внесення змін до районної програми «Забезпечення
медичних закладів Корюківського району медичними кадрами та придбання
житла для лікарів на 2016-2017 роки».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку,
надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та
регламенту.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

ЗВЕРНЕННЯ
ДЕПУТАТІВ КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ДО КОРЮКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ТА КОРЮКІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Шановні колеги!
З метою покращення кадрового забезпечення Корюківської ЦРЛ,
враховуючи спільні зусилля рад всіх рівнів Корюківського

району

звертаємось до Вас з клопотанням внести наступні зміни до районної
програми

«Забезпечення

медичних

закладів

Корюківського

району

медичними кадрами та придбання житла для лікарів на 2016-2017 роки»:
1. Збільшити суму фінансування програми до 1 900 тис. грн., з них на
1500 тис. грн. на 2017 рік;
2. Доповнити джерела фінансування програми наступним: міський
бюджет міста Корюківка, інші джерела.
В свою чергу Корюківська міська рада до кінця поточного року
розгляне питання про виділення коштів в сумі 453 тис. грн. на закупівлю
службового житла лікарям згідно вищезгаданої програми за рахунок коштів
міського бюджету. Крім того існує домовленість з ПАТ «Слов’янські
шпалери – КФТП» про фінансування цим підприємством закупівлі ще однієї
службової квартири за тією ж програмою.
Враховуючи вищевикладене, просимо на найближчій сесії розглянути
питання та внести відповідні зміни до рішень Корюківської районної ради
для можливості реалізації запланованих програмою заходів.
Окремо звертаємось з проханням при розробці відповідної програми на
наступні роки передбачити можливість фінансування програми за рахунок
коштів Корюківського міського бюджету.
Схвалено на пленарному засіданні
десятої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 27жовтня 2017 року

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(десята сесія сьомого скликання)
27 жовтня 2017 року
м. Корюківка
Про звернення депутатів
Корюківської міської ради до
Голови Верховної Ради України та
Заступника голови Комітету Верховної
Ради України з питань аграрної політики
та земельних відносин
Відповідно до ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Схвалити текст звернення депутатів Корюківської міської ради, що
додається.
2. Направити звернення депутатів Корюківської міської ради Голові
Верховної Ради України, заступнику голови Комітету Верховної Ради
України з питань аграрної політики та земельних відносин.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку,
надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та
регламенту.
Міський голова

Р.Р.Ахмедов

Голові
Верховної Ради України
Парубію Андрію Володимировичу
Заступнику голови
Комітету Верховної Ради України
з питань аграрної політики та земельних відносин
Бакуменку Олександру Борисовичу
Шановні Андрію Володимировичу
та Олександре Борисовичу!
Висловлюємо Вам свою повагу та просимо сприяння у якнайшвидшому
та першочерговому розгляді законопроекту, який є вкрай важливим для
продовження децентралізації влади в Україні.
В Україні четвертий рік державою спільно з органами місцевого
самоврядування впроваджується фундаментальна реформа, яка забезпечує
розвиток України – реформа місцевого самоврядування.
Концепцією
реформування
місцевого
самоврядування
та
територіальної організації влади в Україні в основі визначено принцип
повсюдності місцевого самоврядування. Таким чином, юрисдикція органів
місцевого самоврядування повинна поширюватися на всю територію як у
межах населених пунктів, так і за їх межами.
На жаль, сьогодні в Україні громади здійснюють свої повноваження
тільки у межах населених пунктів та не можуть вирішувати питання у сфері
земельних відносин за їх межами. Такий стан справ обмежує можливості
органів місцевого самоврядування здійснювати управління, сприяє
неефективному використанню земельних ресурсів за межами населених
пунктів, ускладнює розвиток громад та зменшує їх матеріальну основу.
Для вирішення зазначених проблем та забезпечення принципу
повсюдності місцевого самоврядування у Верховній Раді України
зареєстровано проект Закону №7118 та альтернативний проект Закону
№7118-1.
Законопроектами передбачено розширення повноважень органів
місцевого самоврядування у галузі земельних відносин, надання сільським,
селищним та міським радам об’єднаних територіальних громад повноважень
з управління землями в межах території відповідних територіальних громад.
Прийняття одного із законопроектів сприятиме комплексному та цілісному
розвитку територій новоутворених громад.
У зв’язку з цим, звертаємося до Вас з проханням якомога швидше
розглянути вищезгадані проекти Законів ухваливши один з них за
основу та вцілому вже поточного року.
Схвалено на пленарному засіданні
десятої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання 27 жовтня 2017 року

