
       
 

                                               

У К Р А Ї Н А 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

21 грудня  2017 року                

м.Корюківка 

 

 

Про міський бюджет на 2018 рік  

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

19.12.2017 року № 507 «Про міський бюджет на 2018 рік» та враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку міста, керуючись Бюджетним кодексом України, 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. Визначити на 2018 рік : 

 

- доходи  міського  бюджету у сумі 126959,7 тис.грн., в тому числі доходи 

загального  фонду міського бюджету  125765,2 тис.грн., доходи спеціального 

фонду міського бюджету  1194,5 тис.грн.  згідно з додатком  1  цього рішення; 

 

- видатки міського  бюджету у сумі 126929,7 тис.грн., в тому числі видатки 

загального фонду   міського бюджету  114001,2 тис.грн., видатки спеціального 

фонду  міського бюджету   12928,5 тис.грн. згідно з додатком 3 до цього рішення; 

 

-    повернення  кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі 

8,0тис.грн. згідно з додатком  4  цього рішення; 

      

     -   надання  кредитів з міського бюджету   у сумі 38,0 тис.грн. у тому числі надання 

кредитів із загального фонду міського бюджету – 30,0тис.грн., спеціального 

фонду 8,0тис.грн. згідно з додатком  4  цього рішення; 

 

 

- профіцит загального фонду  міського  бюджету у сумі  11734,0 тис.грн. згідно з 

додатком 2 до  цього рішення ; 



 

- дефіцит спеціального фонду міського  бюджету у сумі  11734,0 тис.грн. згідно з 

додатком 2 до цього рішення. 

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського 

бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами. В 

тому числі по загальному фонду 114001,2тис.грн. та  спеціальному 12928,5тис.грн. 

згідно з додатком  3 до цього рішення. 

 

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського  бюджету у 

сумі  10,0 тис.грн. 

 

4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком  5 до цього 

рішення. 

 

5. Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде  здійснено  за   

рахунок коштів бюджету розвитку,згідно із додатком 6 до  цього рішення. 

 

6.  Затвердити на 2018 рік резервний фонд міського  бюджету в сумі 200,0 тис.грн. 

 

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду  міського  

бюджету на 2018 рік за економічною структурою : 

          -  оплата праці працівників бюджетних установ  ; 

          -  нарахування на заробітну плату ; 

          -  придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ;  

          -  забезпечення продуктами харчування ; 

          -  оплата комунальних послуг  та енергоносіїв  ; 

          -  трансферти населенню ; 

          -  поточні  трансферти  місцевим бюджетам.                 

                      

8. Затвердити в складі видатків міського  бюджету кошти на реалізацію місцевих 

(регіональних) програм у сумі 13529,0 тис. грн.  згідно з додатком  7 до цього рішення. 

 

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право          

виконавчому комітету міського бюджету отримувати  у порядку, визначеному  

Кабінетом  Міністрів України:  

- позики на покриття тимчасових  касових  розривів  міського бюджету, 

пов’язаних  із забезпеченням захищених статей видатків  загального фонду, в  межах 

поточного  бюджетного  періоду за рахунок коштів  єдиного казначейського рахунку на 

договірних умовах без  нарахування  відсотків за  користування цими   коштами  з 

обов'язковим їх поверненням до кінця  поточного бюджетного періоду. 

 

10.  Відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України надати право  

виконавчому комітету  міського бюджету отримувати позики на покриття  тимчасових 

касових розривів, що виникають за загальним  фондом та бюджетом розвитку міського  

бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного  

бюджетного періоду. 

 



11. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право 

виконавчому комітету міської ради з 01 січня 2018 року в межах поточного бюджетного 

періоду здійснювати на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів міського 

бюджету на вкладних (депозитних)рахунках у банках з подальшим поверненням таких 

коштів до кінця поточного бюджетного періоду, згідно з Порядком розміщення 

тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у 

банках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року 

№6. 

 

12. Розпорядникам коштів  міського  бюджету забезпечити в першочерговому 

порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно 

до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної 

заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, 

водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги  зв’язку, які  споживаються 

бюджетними установами. Виконкому міської ради затвердити ліміти споживання  

енергоносіїв у  натуральних показниках для кожної бюджетної  установи,  виходячи з 

обсягів   відповідних бюджетних асигнувань. 

 

13.  Установити, що у загальному фонді  міського бюджету  на 2018 рік : 

до доходів належать надходження, визначені статтею 64  Бюджетного кодексу        

України;  

джерела формування у частині фінансування визначені у частині 1 статті 72 та        

частині 1 статті 73 Бюджетного кодексу України; 

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 

64 Бюджетного кодексу України. 

        

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського  

бюджету   на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та 

частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України. 

 

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського 

бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначенні  у частині 2 

статті 72 та части ні 1 статті 73 Бюджетного кодексу України. 

 

16. Дозволити головним розпорядникам, у  виключних випадках, за 

розпорядженням міського  голови здійснювати перерозподіл видатків за економічною  

класифікацією в межах    загального обсягу його бюджетних призначень   по загальному 

та  спеціальному    фондах міського бюджету . 

         17 . В міжсесійний період надати право виконавчому комітету Корюківської 

міської ради за погодженням з постійної комісії з питань власності, бюджету,  

соціально-економічного та культурного розвитку міста з послідуючим затвердження на 

сесії міської ради: 

        1) виділення додаткових коштів головним розпорядникам коштів міського 

бюджету та додаткових т трансфертів місцевим бюджетам; 

        2) проводити перерозподіл видатків за загальним та спеціальним фондом у межах    

загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних               

коштів з наступним затвердженням на сесії міської ради; 

         3) приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з інших    



 бюджетів у період між сесіями Корюківської міської ради з наступним                

внесенням   змін до рішення «Про міський   бюджет на 2018 рік»; 

         4) вносити зміни до переліку та обсягів місцевих (регіональних) програм, які 

фінансуються за рахунок коштів міського  бюджету; 

         5) проводити перерозподіл за об’єктами будівництва (реконструкції) з наступним 

внесенням змін до рішення «Про міський   бюджет на 2018 рік». 

6) здійснювати розподіл  використання коштів, що надійшли за договорами 

внесків на розвиток     інфраструктури громади з подальшим      затвердженням на сесії 

міської ради. 

 

18. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 

19. 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

Всього в т.ч.бюджет 
розвитку

10000000 Податкові надходження 82006000 81814000 192000 0

11000000 Податки на доходи,податки на пррибуток,податки на 
збільшення ринкової вартості 55891000 55891000 0 0

11010000 Податок та збір  на доходи з фізичних осіб 55891000 55891000

13000000 Рентна плата та плата за  використання інших 
природних ресурсів 600000 600000 0 0

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 600000 600000

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 5600000 5600000 0 0

14021900 600000 600000

14031900 Акцизний податок із ввезених на територію України 
підакцизних товарів 2600000 2600000 0

14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами госп. роздр. торг. 
підакцизних товарів 2400000 2400000

18000000 Місцеві податки 19723000 19723000 0 0
18010000 Податок на майно 11228000 11228000 0 0

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної  ділянки з 
юридичних осіб (житлової нерухомості) 50000 50000

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) 1100000 1100000

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 3200000 3200000

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 6100000 6100000

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 220000 220000

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 500000 500000

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 50000 50000

18030000 Туристичний збір 20000 20000

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 20000 20000

18050000 Єдиний податок 8475000 8475000
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 825000 825000

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 7200000 7200000

18050500 Єдиний податок з с/г товаровиробників 450000 450000

19000000 Інші податки та збори 192000 0 192000 0

19010000 Екологічний податок 192000 192000

19010101 Надходження від викидів забр. речовин в атмосферне повітря 
стац. джер. забруднення 150000 150000

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

19010301 Надходження від розміщення відходів у спец. відведених для 
цього місцях чи на об'єктах 40000 40000

20000000 Неподаткові надходження 1928500 936000 992500 0

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 5000 5000 0 0

21081100 Адміністративні штрафи 5000 5000

Доходи  міського бюджету на 2018 рік 

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

до рішення  дванадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 
скликання від 21 грудня  2017 року "Про міський бюджет на 
2018 рік"

Код Всього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд



22000000 Адміністративні збори та платежі,доходи від 
некомерційної господарської діяльності 883000 883000 0 0

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 550000 550000 0 0

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 550000 550000

22080000 Надходження від орендної плати за корист. цілісними 
майновими комплексами та іншим державним майном 300000 300000 0 0

22080400 Надходження від орендної плати за корист. ціл. майн.компл. та 
ін.майном, що перебуває в комунальній  власності 300000 300000

22090000 Державне мито 30000 30000

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 6000 6000

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

24000000 Інші неподаткові надходження 48000 48000 0 0
24060300 Інші надходження 48000 48000
25000000 Власні надходження бюджетних установ 992500 992500

25010000 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 802500 802500

25010100 Плата за послуги, що надаються бюдж. установами згідно з 
функ.повноважень 752500 752500

25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової 
(господарської) діяльності 1000 1000

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 49000 49000

25020000 Інші джерела власних надходжень бюдж. установ 190000 190000

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними 
установами 190000 190000

Разом 83934500 82750000 1184500 0

40000000 Офіційні трансферти 43015200 43015200 0 0
41000000 Від органів державного управління 43015200 43015200 0 0

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 29880400 29880400

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 13134800 13134800

50000000 Цільові фонди 10000 0 10000 0

50110000 Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування 10000 0 10000

126959700 125765200 1194500 0

Секретар міської ради                                                                                                                 С.О.Олійник



Додаток   2

ФІНАНСУВАННЯ      МІСЬКОГО      БЮДЖЕТУ     НА     2017  РІК
грн.

1 3
600000 0
602000 0

602400
0

0

Секретар міської ради                                                                                     С.О.Олійник

до рішення дванадцятої сесії Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 21 грудня  2017 року "Про 
міський бюджет на 2018 рік"

                     Спеціальний фонд

Разом у т.ч.бюджет 
розвитку

Всього за типом боргового зобов"язання 

Фінансування за активними операціями
Зміна обсягів бюджетних коштів  11734000
Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку(спеціального фонду)

11734000
11734000

11734000-11734000

2 54
-11734000
-11734000

11734000-11734000

11734000

11734000

КОД Назва Разом Загальний 
фонд

6
11734000



Додаток   3

    

з них

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
12

0100000 54545500 49998500 14990000 3083150 4547000 5258000 942000 0 0 4316000 4316000 59803500

0110000 38042300 33495300 14990000 3083150 4547000 5258000 942000 0 0 4316000 4316000 43300300

Х 0100 Х Державне управління 11448000 11448000 8326000 391000 0 0 0 0 0 0 0 11448000

0110160 0160 0111 11361000 11361000 8326000 391000 11361000

0110180 0180 0131 87000 87000 87000
Х 1000 Х 11262100 11262100 6664000 1792150 0 740000 740000 0 0 0 0 12002100

0111010 1010 0910 11262100 11262100 6664000 1792150 740000 740000 12002100

Х 3000 Х 210000 210000 210000

0113190 70000 70000 70000

0113192 3192 1030 70000 70000 70000

0113240 3240 140000 140000 140000

0113242 3242 0190 140000 140000 140000

Х 6000 Х 9272000 5155000 0 900000 4117000 2356000 0 0 0 2356000 2356000 11628000

0116020 6020 0620 4117000 4117000 480000 480000 480000 4597000

0116030 6030 0620 5155000 5155000 900000 1876000 1876000 1876000 7031000

Х 7000 Х 5600200 5170200 0 0 430000 1970000 10000 0 0 1960000 1960000 7570200

видатки 
розвиткуоплата праці

Інші заклади та заходи

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення

Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення

Надання дошкільної освіти

Організація благоустрою населених 
пунктів

Корюківська міська рада (апарат)

Освіта

Житлово - комунальне господарство

 Забезпечення функціонування  
підприємств, установ та організацій, 
що виробляють, виконують та/або 
надають житлово-комунальні послуги   

Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям осіб з 
інвалідністю і ветеранів, діяльність 
яких має соціальну спрямованість

Соціальний захист ветеранів війни та 
праці

4

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, 
селах, об’єднаних громадах

Видатки Корюківського міського бюджету на 2018 рік

комунальні 
послуги та 
енергоносії

          з    них

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код КПКВКМБ 
/ ТКАКБМС

Код 
ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця бюджетної 

програми або напрямку  видатків згідно з 
типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС

видатки 
розвитку

 видатки 
споживання

видатки 
споживання Всього

Загальний фонд
            з   них

Корюківська міська рада (апарат)

бюджет 
розвитку

Всього

                                                                                          (грн.)

всього оплата 
праці

Спеціальний фонд

до рішення дванадцятої сесії Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 21 грудня  2017 року "Про міський 
бюджет на 2018 рік"

Інша діяльність у сфері державного 
управління

Економічна діяльність



0117100 7100 Х 365000 115000 0 0 250000 365000

0117130 7130 0421 365000 115000 250000 365000

0117300 7300 Х 1960000 0 0 0 1960000 1960000 1960000

0117310 7310 0443 1010000 1010000 1010000 1010000

0117320 7320 0443 250000 250000 250000 250000

0117322 7322 0443 250000 250000 250000 250000

0117350 7350 0443 700000 700000 700000 700000

0117400 7400 Х 5125000 4945000 0 0 180000 0 0 0 0 0 0 5125000

0117412 7412 0451 180000 180000 180000

0117440 7440 0456 4945000 4945000 4945000

0117600 7600 Х 110200 110200 0 0 0 10000 10000 0 0 0 0 120200

0117650 7650 0490 50000 50000 50000

0117660 7660 0490 18000 18000 18000

0117680 7680 0490 5200 5200 5200

0117690 7690 х 37000 37000 10000 10000 47000

0117691 7691 0490 10000 10000 10000

0117693 7693 0490 37000 37000 37000

Х 8000 Х 250000 250000 0 0 0 192000 192000 0 0 0 0 442000

Будівництво об’єктів соціально- 
культурного призначення

Будівництво медичних установ та 
закладів

Розроблення схем планування та 
забудови територій (містобудівної 
документації)

Утримання та розвиток  транспортної  
інфраструктури

Здійснення заходів із землеустрою

Будівництво об’єктів житлово-
комунального господарства

Підготовка земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення 
або прав на них комунальної власності 

для продажу на земельних торгах та 
проведення таких торгів

Регулювання цін на послуги місцевого 
автотранспорту

Інша діяльність

Членські внески до асоціації органів 
місцевого самоврядування

Інша економічна діяльність

Цільові фонди, утворені Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої влади і 
фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої влади

Інші заходи, пов’язані з економічною 
діяльністю

Проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки чи права на 
неї

Транспорт, транспортна 
інфраструктура, дорожнє 

Інші програми та заходи, 
пов’язані з економічною 

діяльністю

Сільське, лісове, рибне 
господарство та мисливство

Будівництво та регіональний 
ровиток



0118100 8100 х 50000 50000 0 0 0 192000 192000 0 0 0 0 242000

0118110 8110 0320 50000 50000 50000

0118340 8340 0540 192000 192000 192000

0118700 8700 0133 200000 200000 200000
54545500 49998500 14990000 3083150 4547000 5258000 942000 0 0 4316000 4316000 59803500
16503200 16503200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16503200

0119110 9110 0180 1124400 1124400 1124400

0119410 9410 0180 13134800 13134800 13134800
0119770 9770 0180 2244000 2244000 2244000

0600000 59455700 59455700 39118820 5723600 0 7670500 232500 4000 0 7438000 7418000 67126200

0610000 59455700 59455700 39118820 5723600 0 7670500 232500 4000 0 7438000 7418000 67126200

Х 1000 Х 54602400 54602400 36338820 5241700 0 987000 159500 0 0 827500 818000 55589400

0611010 1010 0910 1737000 1737000 919190 163100 105000 105000 1842000

0611020 1020 0921 42786500 42786500 28901430 4377100 764000 4000 760000 760000 43550500

29880400 29880400 24492100 29880400

0611090 1090 0960 2532100 2532100 1500100 245600 2532100

0611100 1100 0960 3929800 3929800 2550000 291800 110000 50500 59500 50000 4039800

0611150 1150 0990 585000 585000 421000 585000

0611160 1160 3012000 3012000 2047100 164100 0 8000 0 0 0 8000 8000 3020000

0611161 1161 0990 2933000 2933000 2047100 164100 8000 8000 8000 2941000

Методичне забезпечення діяльності 
навчальних закладів

Інші програми, заклади та заходи в 
сфері освіти

Надання дошкільної освіти

Надання позашкільної освіти 
позашкільними закладами освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми

Забезпечення діяльності інших 
закладів у сфері освіти

Інші субвенції з місцевого бюджету

Міжбюджетні трансферти
Реверсна дотація

Заходи із запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха

Резервний фонд

Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту Корюківської міської ради

Захист населення і територій 
від назвичайних ситуацій 
техногенного та природного 
характеру

Природоохоронні заходи за рахунок 
цільвих фондів

Освіта

Надання спеціалізованої освіти 
школами естетичного виховання 

(музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, 

хоровими, мистецькими)

Разом   видатків       

Субвенція з місцевого бюджету на 
сдійснення переданих видатків у сфері 
охорони здоров’я за рахунок коштів 
медичної субвенції

Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту Корюківської міської ради

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

в тому числі за рахунок освітньої 
субвенції



0611162 1162 0990 79000 79000 79000

0611170 1170 20000 20000 20000

Х 4000 Х 3609400 3609400 2010000 481900 0 83500 73000 4000 0 10500 0 3692900

0614040 4040 0824 498700 498700 310000 49600 7500 7500 506200

0614060 4060 0828 2839700 2839700 1700000 432300 76000 65500 4000 10500 2915700

0614080 4080 271000 271000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271000

0614082 4082 0829 271000 271000 271000

Х 5000 Х 1243900 1243900 770000 0 0 0 0 0 0 0 0 1243900

0615010 5010 х 200000 200000 200000

0615011 5011 0810 182000 182000 182000

0615012 5012 0810 18000 18000 18000

0615030 5030 1043900 1043900 770000 1043900

0615031 5031 0810 1043900 1043900 770000 1043900

Х 7000 Х 0 0 0 0 0 6600000 0 0 0 6600000 6600000 6600000

0617300 7300 0 0 0 0 0 6600000 0 0 0 6600000 6600000 6600000

0617320 7320 0 0 0 0 0 6600000 0 0 0 6600000 6600000 6600000

0617321 7321 0443 6600000 6600000 6600000 6600000

114001200 109454200 54108820 8806750 4547000 12928500 1174500 4000 0 11754000 11734000 126929700

Секретар міскої ради С.О.Олійник

Забезпечення діяльності палаців і 
будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля  та інших клубних закладів

Будівництво і регіональний 
розвиток

Будівництво освітніх установ та 
закладів 

Інші заклади та заходи в галузі 
культури та мистецтва

Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань з олімпійських видів 

спорту
Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з неолімпійських видів 
спорту

Всього   видатків       

Інші програми та заходи у сфері 
освіти

Утримання та навчально - 
тренувальна робота комунальних 

дитячо - юнацьких спортивних 
товариств

Розвиток дитячо - юнацького та 
резервного спорту

Забезпечення діяльності музеїв і 
виставок

Фізична культура і спорт

Економічна діяльність

Проведення спортивної роботи в 
регіоні

Будівництво об’єктів соціально-
культурного призначення

Інші заходи в галузі культури і 
мистецтва

Культура і мистецтво



Додаток   4

грн

Всього У т.ч. бюджет 
розвитку Всього

У т.ч. 
бюджет 

розвитку
Всього

У т.ч. 
бюджет 

розвитку

0100000 Корюківська міська 
рада (апарат) 30000 38000 0 -8000 -8000 30000 30000

0118800 8800 Кредитування 30000 8000 0 38000 0 -8000 0 -8000 30000 0 0 30000

0118830 8830
Довгострокові кредити 

індивідуальним  забудовникам на 
селі та їх повернення

30000 8000 38000

0 -8000 -8000

30000 0 30000

0118831 8831 1060 Надання кредиту 30000 8000 38000 30000 8000 38000

0118832 8832 1060 Повернення кредиту

-8000 -8000

0 -8000 -8000

Всього 30000 38000 -8000 -8000 30000 30000

Секретар міської ради                                                                                                                                   С.О.Олійник

Спеціальний фонд 

Разом Разом Загальний 
фонд 

Спеціальний фонд 

Кредитування -всього

Разом 

до рішення  дванадцятої сесії Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 21 грудня  2017 року "Про 
міський бюджет на 2018 рік"

Повернення кредитів до міського  бюджету  та розподіл надання кредитів з міського бюджету в 2018 році

Найменування головного 
розпорядника, відповідального 
виконавця бюджетної програми 
або напрямку видатків згідно з 

типовою відомчою / ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС  

Надання кредитів Повернення кредитів 

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код КПКВКМБ    /     
ТКВКБМС Код ФКВКБ

Спеціальний фонд 
Загальний 

фонд 
Загальний 

фонд 



                Міжбюджетні трансферти з міського бюджету на 2018 рік

Дотації

Реверсна дотація Медична субвенція Інші субвенції

загальний фонд загальний фонд загальний фонд

0119110 0119410 01197700

1124400 1124400
13134800 2164000 15298800

80000 80000

1124400 13134800 2244000 16503200

Секретар міської ради                                                                                                                        С.О.Олійник

РАЗОМ

Додаток   5

ВСЬОГО:

Назва бюджету 
адміністративно-

територіальної одиниці

Сільський бюджет 
Олександрівська с/р

до рішення дванадцятої сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 21 грудня  2017 року 
"Про міський бюджет на 2018 рік"

Районний бюджет 

Державний бюджет



Додаток  6

Перелік об"єктів,які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету розвитку 
                             по Корюківській міській раді  у 2018 році

(грн.)

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код КПКВКМБ /   
ТКВКБМС Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця бюджетної програми або 

напрямку видатків з типовою відомчою / ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС коштів згідно з типовою 

відомчою\тимчасовою класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету

Назва обєктів  відповідно до проектно-кошторисної документації 
тощо

Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об"єктів на 

майбутні роки

Всього видатків 
на завершення 

будівництва 
об"єктів на 

майбутня роки

Разом видатків на поточний рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0100000 Міська рада (апарат) 4316000

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  
підприємств, установ та організацій, що 
виробляють, виконують та/або надають 
житлово-комунальні послуги   Капітальні видатки 480000

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 
пунктів Капітальні видатки 1876000

0117310 7310 0443
Будівництво об’єктів житлово-
комунального господарства

ПКД та будівництво водогону по вул.Вокзальна 
м.Корюківка 450000

0117310 7310 0443
Будівництво об’єктів житлово-
комунального господарства

ПКД "Будівництво артезіанської свердловини для 
питного водопостачання з використанням 
енергоощадного обладнання в м.Корюківка 
Чернігівської області" 160000

0117310 7310 0443
Будівництво об’єктів житлово-
комунального господарства

Реконструкція КНС та каналізаційного колектора по 
вул.Вокзальна, 8б в м.Корюківка Чернігівської області 400000

0117322 7322 0443
Будівництво медичних установ та 
закладів

ПКД на будівництво сільської лікарської амбулаторії в 
с.Наумівка 250000

0117350 7350 0443

Розроблення схем планування та 
забудови територій (містобудівної 
документації)

Встановлення меж міста і розроблення детального 
плану території 700000

0600000
Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту Корюківської міської ради 7418000

0611020 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 760000

0611100 1100 0960

Надання спеціалізованої освіти 
школами естетичного виховання 
(музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, 
хоровими, мистецькими) Капітальні видатки 50000

0611161 1161 0990
Забезпечення діяльності інших закладів 
у сфері освіти Капітальні видатки 8000

0617321 7321 0443
Будівництво освітніх установ та 
закладів 

Реконструкція  Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст № 1 "Новий 
освітній простір" 6600000
Всього бюджет розвитку: 11734000

Секретар міської ради                                                                                                              С.О.Олійник

до рішення дванадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 
скликання від 21 грудня  2017 року "Про міський бюджет на 2018 
рік"



Код програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів

Код КПКВКМБ /   
ТКВКБМС

Код ФКВКБ

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

ТПКВКМБ / ТКВКБМС коштів згідно з типовою відомчою\тимчасовою 
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний 
фонд Всього

1 2 3 4 5 6 7 8

0100000 Корюківська міська рада (апарат)

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
Нагородження відзнаками Корюківської міської ради на 
2018 рік 72000 72000

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління "Членські внески" на 2018 рік 5200 5200

0113190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 70000 70000

0113192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

«Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів, 
ветеранів, учасників війни та інших категорій 
населення»на 2018-2020 роки

70000 70000

0113240 3240 Інші видатки на соц.захист населення 140000 0 140000

0113241 3241 1090

Інші видатки на соціальний захист населення «Соціальний захист  окремих категорій населення на 2018 
рік»

120000 120000

0113402 3402 1090

Інші видатки на соціальний захист населення "Підтримка учасників антитерористичної операції та 
членів їх сімей-мешканців Корюківської міської ради на 
2018-2020 роки"

20000 20000

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-
комунальні послуги   

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

4117000 480000 4597000

0116030 6030 0620

Організація благоустрою населених пунктів

"Організація та проведення  громадських робіт для 
населення Корюківської міської ради у 2018-2020 роках"

200000 200000

0116030 6030 0620

Організація благоустрою населених пунктів
«Розвиток житлово-комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» 
на 2018рік", "Програма соціально-економічного та 
культурного розвитку Корюківської міської територіальної 
громади на 2018 рік"

4805000 1700000 6505000

0116030 6030 0620

Організація благоустрою населених пунктів
"Комплексна програма профілактики правопорушень на 
2018 рік"

176000 176000

0116030 6030 0620

Організація благоустрою населених пунктів

"Програма раціонального використання та охорони водних 
ресурсів Корюківської міської ради на 2018 рік"

150000 150000

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

"Програма створення чи коригування містобудівниї 
документації та регулювання земельних відносин на 2018-
2019 роки"

365000 365000

0117350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації)

"Програма створення чи коригування містобудівниї 
документації та регулювання земельних відносин на 2018-
2019 роки"

700000 700000

0117412 7412 0451

Регулювання цін на послуги місцевого 
автотранспорту «Розвиток житлово-комунального господарства та 

благоустрій населених пунктів Корюківської міської 
ради» на 2018 рік"

180000 180000

0117440 7440 0456

Утримання доріг та розвиток транспортної 
інфрастуктури  «Розвиток житлово-комунального господарства та 

благоустрій населених пунктів Корюківської міської 
ради» на 2018рік

4945000 4945000

0117650 7650 0490
Проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки чи права на неї

"Програма створення чи коригування містобудівниї 
документації та регулювання земельних відносин на 2018-
2019 роки"

50000 50000

0117660 7660 0490

Підготовка земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення або 
прав на них комунальної власності для 
продажу на земельних торгах та проведення 
таких торгів

"Програма створення чи коригування містобудівниї 
документації та регулювання земельних відносин на 2018-
2019 роки"

18000 18000

0117693 7693 0490

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю
Програма забезпечення малочисельних та віддалених сіл 
громади товарами першої необхідності та хлібом на 2018-
2020 роки

37000 37000

0118110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідацію 
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 
лиха

Програма "Цивільного захисту населення Корюківської 
громади на 2018 рік"

50000 50000

0118340 8340 0540
Природоохоронні заходи за рахунок цільвих 
фондів

Прогарам охорони навколишнього природного середовища 
Корюківської міської ради на 2018-2020 роки

192000 192000

0118830 8830 Довгострокові кредити індивідуальним  
забудовникам на селі та їх повернення 30000 0 30000

0118831 8831 1060 Надання кредиту
Програма підтримки індивідуального житлового 
будівництва "Власний дім"на 2016-2020 роки на території 
Корюківської міської ради

30000 8000 38000

0118832 8832 1060 Повернення кредиту
Програма підтримки індивідуального житлового 
будівництва "Власний дім"на 2016-2020 роки на території 
Корюківської міської ради

-8000 -8000

РАЗОМ 10953000 2576000 13529000

до рішення дванадцятої сесії Корюківської 
міської ради сьомого скликання від 21 
грудня  2017 року "Про міський бюджет на 
2018 рік"

               Секретар міської ради                                                                                                      С.О.Олійник

                                                                                                                                                                     (грн.)
     Перелік  місцевих  програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2018 році

Додаток 7



                                                                       
 

 

У К Р А Ї Н А 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

21 грудня 2017 року  

м. Корюківка 

 

 Про затвердження мережі 

 одержувачів коштів міського бюджету 

 Корюківської міської ради на 2018 рік 

 

 

        Відповідно до законодавства України та згідно з п 4. наказу Міністерства 

фінансів України від  23.08.2012р. N 938 «Про затвердження Порядку казначейського 

обслуговування місцевих бюджетів», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

  

міська рада в и р і ш и л а: 

 

 Затвердити  мережу  одержувачів коштів з  міського бюджету Корюківської 

міської ради на 2018 рік згідно  додатку (додається) . 

 

 

Міський  голова                                                                                       Р.Р.Ахмедов     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                   

     

 

 



  Додаток  

                                                                                                                                  до рішення 12  сесії Корюківської міської ради 

                                                                                                                                   сьомого скликання від  21.12.2017 р.   

«Про затвердження мережі  розпорядників і одержувачів коштів  

міського бюджету Корюківської міської ради  на 2018 рік» 

 

 

 

Секретар  міської  ради                                                                      С.О.Олійник 

№ 

п\п 

КПК Код 

одержувача 

за ЄРРОБК 

Ідентифікаційний 

код одержувача 

за ЄДРПОУ 

Повне найменування установи Рівень 

одержувача 

коштів 

 

1 0110160 33454 04061760 Корюківська міська рада 1  

2 0110180 33454 04061760 Корюківська міська рада 1 

 

 

3 0111010 33454 04061760 Корюківська міська рада 1 

4 0111010 33973 24555234 Корюківський дошкільний 

навчальний заклад №1»Дельфін» 

художньо-естетичного напрямку 

Корюківської міської ради 

3  

4 0111010 33955 21406663 Корюківський дошкільний 
навчальний заклад  №4 «Веселка» 

еколого-натуралістичного напрямку 

3  

5 0113192 33454 04061760 Корюківська міська   рада 1  

6 0113192 35799 22823956 Корюківська районна організація 

ветеранів 

9  

7 0113242 33454 04061760 Корюківська міська рада 1  

8 0116020 33454 04061760 Корюківська міська  рада 1  

9 0116020 35887 05523621 Корюківська житлово-

експлуатаційна контора 

9  

10 0116020 35991 35606756 Комунальне підприємство 

«Корюківкаводоканал» 

9 

 

 

11 0116020 35991 31161238 Комунальне підприємство 

«Убідьське» 

9 

 

 

12 0116020 35991 41766296 Комунальне підприємство 

«Благоустрій» 

9 

 

 

 

13 0116030 33454 04061760 Корюківська міська   рада 1  

14 0117130 33454 04061760 Корюківська міська   рада 1  

15 0117310 33454 04061760 Корюківська міська   рада 1  

16 0117322 33454 04061760 Корюківська міська   рада 1  

17 0117350 33454 04061760 Корюківська міська рада 1  

18 0117412 33454 04061760 Корюківська міська рада 1  

19 0117440 33454 04061760 Корюківська міська рада 1  

20 0117650 33454 04061760 Корюківська міська   рада 1  

21 0117660 33454 04061760 Корюківська міська   рада 1  

22 0117680 33454 04061760 Корюківська міська   рада 1  

23 0117691 33454 04061760 Корюківська міська   рада 1  

24 0117693 33454 04061760 Корюківська міська   рада 1  

25 0118110 33454 04061760 Корюківська міська   рада 1  

26 0118340 33454 04061760 Корюківська міська   рада 1  

27 0118700 33454 04061760 Корюківська міська   рада 1  

28 0118831 33454 04061760 Корюківська міська   рада 1  

29 0118832 33454 04061760 Корюківська міська   рада 1  

30 0118831 22725 24843476 Чернігівський обласний фонд 

підтримки індивідуального 

житлового будівництва на селі 

9  

31 0118832 22725 24843476 Чернігівський обласний фонд 

підтримки індивідуального 
житлового будівництва на селі 

9  

32 0119110 33454 04061760 Корюківська міська рада 1  

33 0119410 33454 04061760 Корюківська міська рада 1  

34 0119770 33454 04061760 Корюківська міська рада 1  



                                                                                                                                   
 У К Р А Ї Н А  
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

21 грудня 2017 року  

м. Корюківка 

Про Бюджетний регламент 

Корюківської міської ради 

З метою упорядкування процесів формування та використання 

фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються 

органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду, а також 

регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу 

відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись ст.26 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”,  

міська рада в и р і ш и л а :  

1. Затвердити Бюджетний регламент Корюківської міської ради, що 

додається. 

2. Доповнити статтю 69 Регламенту Корюківської міської ради 

сьомого  скликання, затвердженого рішенням Корюківської міської ради від 12 

січня  2017 року (зі змінами) підпунктом 691 такого змісту: 

«691. Організаційно-процедурні питання участі депутатів міської ради в 

бюджетному процесі та питання підготовки, складання, розгляду, 

затвердження, виконання, внесення змін, контролю за виконанням та звітності 

щодо міського бюджету регулюються Бюджетним регламентом Корюківської 

міської ради, який затверджується окремим рішенням міської ради.»  

           

 3. Рішення набуває чинності з 01.07.2018 року. 

  

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                           Р.Р. Ахмедов 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням дванадцятої сесії  

Корюківської  міської ради 

 сьомого скликання  

 від 21грудня 2017 року  
 

 

 

 

БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ 

Корюківської  міської ради  

 

Стаття 1. Бюджетний регламент Корюківської  міської ради (надалі – 

Бюджетний регламент) визначає організаційно-процедурні питання щодо 

складання, розгляду, затвердження, виконання, внесення змін, контролю та 

звітності міського бюджету громади. 

 

Стаття 2. Метою Бюджетного регламенту є упорядкування процесів 

(механізму) формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення 

завдань і функцій, що здійснюються міською радою, її виконавчими органами і 

підрозділами протягом бюджетного періоду, а також регламентації 

взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу. 

 

Стаття 3. Бюджетний регламент розроблений відповідно до Конституції 

України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, “Про статус депутатів 

місцевих рад”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про доступ 

до публічної інформації” та інших нормативно-правових актів України, що 

регулюють бюджетні відносини, а також Регламенту Корюківської міської ради 

VII скликання.  

 

Стаття 4. Порядок оприлюднення проекту міського бюджету . 

4.1. Порядок оприлюднення проекту міського бюджету з усіма додатками, а 

також порядок оприлюднення прийнятого міського бюджету з додатками здійснюється 

відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” та Регламенту 

Корюківської міської ради VII скликання. 

4.2. Громадські слухання, у тому числі й про формування та виконання бюджету, 

документування, прийняття, оформлення та врахування їх результатів визначається 

Статутом територіальної громади.  

 

Стаття 5. Вихідні матеріали для складання проекту міського бюджету: 

5.1. доведені Міністерством фінансів України особливості складання 

розрахунків до проекту міського бюджету на наступний бюджетний період; 

5.2. доведені Міністерством фінансів України типові форми бюджетних 

запитів та інструкції щодо їх заповнення; 

5.3. доведені Міністерством фінансів України розрахунки прогнозованих 

обсягів міжбюджетних трансфертів, методика їх визначення, організаційно-



методологічні вимоги та інші показники щодо складання проекту міського 

бюджету, а також пропозиції щодо форми проекту рішення про міський 

бюджет (типова форма рішення); 

5.4. доведені Кабінетом Міністрів України (визначені схваленим у 

другому читанні проектом закону про Державний бюджет України) показники 

міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів) і 

текстові статті, а також організаційно-методологічні вимоги щодо складання 

проекту міського бюджету; 

5.5. доведені Кабінетом Міністрів України показники сум дотацій і 

субвенцій, вилучення коштів; 

5.6. матеріали, надані управліннями і відділами виконавчих органів ради, 

іншими установами, відповідальними за надходження до міського бюджету; 

5.7. бюджетні запити головних розпорядників коштів міського бюджету; 

5.8. депутатські запити, запитання, звернення та відповіді на них, 

пов’язані з фінансуванням програм соціально-економічного та культурного 

розвитку міста, інших цільових програм, а також із складанням міського 

бюджету; 

5.9. результати громадських слухань та обговорень програми соціально-

економічного розвитку та проекту міського бюджету; 

5.10. результати зустрічей громад з депутатами міської ради та посадовими 

особами міської ради; 

5.11. результати опитування громадської думки (через усні інтерв’ю, 

“гарячі” телефонні лінії), здійснюваних як органами самоврядування і їх 

представниками, так і іншими особами; 

5.12. звернення дорадчих груп громадян, громадських організацій, 

органів самоорганізації населення; 

5.13. заяви, пропозиції та рекомендації всіх учасників бюджетного 

процесу до проекту міського бюджету; 

5.14. граничні обсяги, фактичні та прогнозні показники надходжень до 

міського бюджету і програми соціально-економічного розвитку громади; 

5.15. попередній прогноз доходів і видатків міського бюджету на 

наступний рік.  

 

Стаття 6. Проектом рішення про міський бюджет визначаються: 

6.1. загальні суми (з розподілом їх на загальний та спеціальний фонди): 

- доходів (податкових, неподаткових та інші надходжень на 

безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України 

(включаючи трансферти, плату за надання адміністративних послуг, власні 

надходження бюджетних установ); 

- видатків (коштів, спрямованих на здійснення програм та заходів, 

передбачених міським бюджетом), 

- фінансування міського бюджету; 

- кредитування міського бюджету; 

6.2. граничні обсяги: 

- річного дефіциту (профіциту) міського бюджету в наступному 

бюджетному періоді (міський бюджет може прийматись з дефіцитом за 

загальним фондом шляхом внесення змін до рішень про міський бюджет за 

результатами річного звіту про виконання міського бюджету за попередній 

бюджетний період виключно на суми вільного залишку бюджетних коштів), 

- місцевого боргу на кінець наступного бюджетного періоду, 



- надання гарантій, а також повноваження щодо надання таких гарантій; 

6.3. доходи міського бюджету за кодами класифікації доходів бюджету (у 

додатку до рішення); 

6.4.фінансування міського бюджету за кодами класифікація фінансування 

бюджету за типом кредитора (у додатку до рішення); 

6.5. бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого 

бюджету за бюджетною класифікацією з обов'язковим виділенням видатків 

споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і 

енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення); 

6.6. повернення кредитів до міського бюджету та розподіл надання 

кредитів з міського бюджету (у додатку до рішення); 

6.7. міжбюджетні трансферти між міським бюджетом та районним 

бюджетом, іншими місцевими бюджетами області, державним бюджетом (у 

додатках до рішення); 

6.8. розмір оборотного залишку бюджетних коштів міського бюджету; 

6.9. додаткові положення, що регламентують процес виконання міського 

бюджету; 

6.10. перелік захищених видатків міського бюджету, визначених на 

підставі статті 55 Бюджетного кодексу України; 

6.11. повноваження головних розпорядників коштів щодо виконання 

міського бюджету протягом бюджетного періоду; 

6.12. проект бюджету оприлюднюється на офіційному сайті міської ради  

не пізніше ніж за 10 днів до його розгляду на сесії міської ради.  

 

Стаття 7. Разом з проектом рішення про міський бюджет подаються: 

7.1. пояснювальна записка до проекту рішення, яка повинна містити 

інформацію та розрахунки, визначені у статті 8 цього Регламенту; 

7.2. прогноз міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні 

періоди, підготовлений відповідно до статті 21 Бюджетного кодексу України; 

7.3. показники витрат міського бюджету, необхідних на наступні 

бюджетні періоди для завершення інвестиційних програм (проектів), що 

враховані в міському бюджеті, за умови якщо реалізація таких програм 

(проектів) триває більше одного бюджетного періоду; 

7.4. перелік інвестиційних програм (проектів) на плановий бюджетний 

період та наступні за плановим два бюджетні періоди; 

7.5. інформація про хід виконання міського бюджету у поточному 

бюджетному періоді; 

7.6. пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту 

міського бюджету (подаються постійній комісії міської ради з питань 

комунальної власності, бюджету та фінансів); 

7.7. інформація щодо стану фінансового забезпечення програм соціально-

економічного, культурного розвитку та інших цільових програм, прийнятих 

міською радою; 

7.8. таблиця порівняння поданих бюджетних запитів та фактичного 

врахування їх в міському бюджеті; 

7.9. проект показників зведеного бюджету міста; 

7.10. інші матеріали, обсяг і форму яких визначає фінансовий відділ  

міської ради. 

 

 



Стаття 8. Пояснювальна записка до проекту рішення має містити: 

8.1. інформацію про соціально-економічний стан громади і прогноз 

розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту міського 

бюджету; 

8.2. оцінку доходів міського бюджету з урахуванням втрат доходів 

міського  бюджету внаслідок наданих міською  радою податкових пільг; 

8.3. пояснення до основних положень проекту рішення про міський 

бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за 

бюджетною класифікацією (тут же надаються бюджетні показники за 

попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації 

видатків та кредитування міського бюджету); 

8.4. обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та 

надання субвенцій на виконання інвестиційних програм (проектів); 

8.5. інформацію щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов 

місцевих запозичень. 

 

Стаття 9. При затвердженні міського  бюджету враховуються: 

9.1. у першочерговому порядку потреби в коштах: 

- на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до 

встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру 

мінімальної заробітної плати, 

- на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, 

водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які 

споживаються бюджетними установами (ліміти споживання енергоносіїв у 

натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються 

виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань); 

9.2. у повному обсязі цільові кошти, передбачені у складі видатків при 

визначенні міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та міським 

бюджетом. 

 

Стаття 10. Стадії бюджетного процесу, зміст робіт, виконавці та терміни 

виконання наведені в додатку до цього Бюджетного регламенту Корюківської 

міської ради. 

 

 

Секретар  міської ради                  С.О.Олійник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток до  

Бюджетного регламенту 

Корюківської міської ради 

 

Стадії бюджетного процесу,  

зміст робіт, виконавці та терміни виконання 

 
Стадії бюджетного 

процесу 
(Ст.19 Бюджетного 
кодексу України (далі 

- БКУ) 

Зміст робіт Виконавці 
Терміни 

виконання 

Підготовча робота 
перед складанням 
проекту рішення про 
міський бюджет 

Утворення робочої групи з питань формування 
проекту міського бюджету та затвердження її 
складу: 
- Перший заступник міського голови (керівник 
робочої групи); 
- Начальник фінансового відділу міської ради 
(заступник керівника робочої групи); 
- головний спеціаліст фінансового відділу 

міської ради (секретар робочої групи); 
- Голова постійної комісії міської ради з питань 
власності, бюджету, соціально-економічного та 
культурного розвитку міста (член робочої 
групи); 
- Голови постійних комісій міської ради (члени 
робочої групи); 
- Представники фракцій міської ради – по 

одному від кожної фракції за їх поданням 
(члени робочої групи); 
- Представники громадських організацій, (члени 
робочої групи). 
 
Складання графіку засідань робочої групи та 
оприлюднення його на офіційному веб-сайті 
міста 

 
Керівнику робочої групи надаються права 
залучати до її роботи спеціалістів відповідних 
структурних підрозділів виконавчих органів 
ради, керівників місцевих органів влади. 
 
Рішення Робочої групи приймаються простою 
більшістю голосів від кількості присутніх її 

членів, у разі якщо кількість голосів 
розподілилась порівну вирішальним є голос 
головуючого.  
За підсумками засідання складається протоколи, 
які  оприлюднюються на офіційному веб-сайті 
міста не пізніше ніж на 3 день після засідання 
робочої групи. 

Виконавчі органи 

ради 
До 15 вересня 

Розроблення і доведення до головних 

розпорядників бюджетних коштів форми 
бюджетних запитів та інструкції щодо їх 
заповнення згідно з типовою формою 
бюджетних запитів, визначеною Мінфіном 
України, БКУ, та з урахуванням особливостей 
складання проектів місцевих бюджетів 

Фінансовий 
відділ міської 
ради 

(ч.3 ст.75 БКУ) 

Відповідно до 
терміну , 
встановленого 

Робочою групою 

Аналіз депутатських запитів, запитань, звернень 
та відповідей на них 
 
Зустрічі громад з депутатами міської  ради та 
посадовими особами виконавчих органів ради 
 
 

Підготовка заявок, пропозицій та рекомендацій 
до проекту міського  бюджету 

Фінансовий 
відділ міської 
ради, 
Робоча група 

На будь-якому 
етапі  розроблення 
Програми 

соціально-
економічного  та 
культурного 
розвитку 
територіальної 
громади 
До 15 вересня 



 

Опрацювання матеріалів, наданих головними 
розпорядниками коштів 

Фінансовий 
відділ міської 
ради, 

Робоча група 
Відповідно до 
терміну , 
встановленого 
Робочою групою Складання прогнозних розрахунків 

надходження доходів  

Фінансовий 
відділ міської 
ради, 
Робоча група 

Отримання від Мінфіну України особливостей 
складання розрахунків до проекту міського 
бюджету на наступний бюджетний період 

Фінансовий 

відділ міської 
ради, 
 (ч.1ст.75 БКУ) 

У терміни, окремо 
встановлені 

органами 
державного 
управління 

Надання необхідної інформації Мінфіну 
України для проведення розрахунків обсягів 
міжбюджетних трансфертів та інших показників 
та Комітету Верховної Ради України з питань 
бюджету - для розгляду цих розрахунків 

Фінансовий 
відділ міської 
ради, 
 (ч.2 ст.75 БКУ) 

- Організація складання бюджетних запитів, 
подання їх до фінансового управління міської 
ради та забезпечення своєчасності, 
достовірності та змісту бюджетних запитів, які 
мають містити всю інформацію, необхідну для 
аналізу показників проекту міського  бюджету 
згідно з вимогами фінансового управління 
міської ради  

- Перегляд мережі, штатів і контингенту, що 
визначають обсяги витрат на утримання 
відповідних галузей в розрізі кодів 
функціональної та економічної класифікації, та 
подання їх з відповідними обґрунтуваннями для 
узагальнення фінансовому управлінню міської 
ради у визначені ним терміни;  
- Забезпечення своєчасного та якісного розгляду 

показників проектів мережі розпорядників 
бюджетних коштів, здійснення аналізу 
законності, доцільності і правильності 
включення у мережу установ (організацій, 
підприємств). 

Головні 
розпорядники 
бюджетних 

коштів 

У терміни, 
встановлені 
фінансовим 

відділом міської 
ради 

Збір бюджетних запитів 
Фінансовий 

відділ  міської 
ради 

Відповідно до 
терміну , 

встановленого 
Робочою групою 

Аналіз бюджетних запитів, поданих головними 
розпорядниками бюджетних коштів, з точки 
зору їх відповідності меті, пріоритетності, а 
також дієвості та ефективності використання 
бюджетних коштів 

Фінансовий 

відділ  міської 
ради та Робоча 
група 

На будь-якому 
етапі складання і 
розгляду проекту 
міського бюджету 
(ч.5 ст.75 БКУ) 

Протягом 1 місяця 
з дня надходження 
запиту 

Прийняття (на основі результатів аналізу) 
рішення про включення кожного бюджетного 
запиту до пропозиції проекту міського бюджету 
перед поданням його на розгляд виконавчого 
органу 

Начальник 
фінансового 
відділу міської 
ради 
та Робоча група 

Отримання від Мінфіну України розрахунків 
прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, 
методики їх визначення, організаційно-
методологічних вимог та інших показників 
щодо складання проекту міського бюджету, а 
також пропозицій щодо форми проекту рішення 

про міський бюджет (типової форми рішення) 

Фінансовий  

відділ міської 
ради 
 

У тижневий строк з 
дня схвалення 
Кабінетом 

Міністрів України 
проекту закону про 
Державний бюджет 
України 
(ч.8 ст.75 БКУ) 

Отримання від Кабінету Міністрів України 
визначених (схваленим у другому читанні 

проектом закону про Державний бюджет 
України) показників міжбюджетних відносин 
(включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів 
і текстових статей, а також організаційно-
методологічних вимог щодо складання проекту 
міського  бюджету 

Фінансовий  
відділ міської 

ради 
 

У тижневий строк з 
дня прийняття 
проекту закону про 
Державний бюджет 
України у другому 
читанні 

(ч.9 ст.75 БКУ) 

- Розрахунок граничних обсягів, фактичних і 
прогнозних показників надходжень до міського 

бюджету. 
 - Попередній прогноз доходів і витрат міського 
бюджету на наступний рік  

Фінансовий  
відділ міської 

ради 
 

Відповідно до 
терміну , 
встановленого 
Робочою групою 

Формування проекту міського бюджету і 
підготовка проекту рішення про міський  
бюджет. 
 

Фінансовий  
відділ міської 

ради 
та Робоча група 

Відповідно до 
терміну , 
встановленого 
Робочою групою 



Поширення проекту міського бюджету з усіма 
додатками та пояснювальною запискою серед 
депутатських фракцій, комісій та громадських  

організацій, які приймають участь у перебігу 
бюджетного процесу  

Розгляд проекту 
міського  бюджету 
(2 стадія бюджетного 
планування) 

Розгляд проекту рішення про міський бюджет 
міста і передача його до міської ради у разі 
схвалення 

Виконавчий 
комітет міської 
ради  

Відповідно до 
терміну , 
встановленого 
Робочою групою 

Розгляд проекту рішення про міський бюджет, 
підготовка висновків і зауважень 

Постійні комісії  
міської  ради 

Відповідно до 
терміну , 
встановленого 
Робочою групою 

Оприлюднення на офіційному веб-сайті міста  
проекту рішення про міський бюджет та додатків 
до нього  

Виконавчий 
комітет   міська  
рада 

Відповідно до 
терміну , 
встановленого 
Робочою групою 

Розгляд, аналіз та узагальнення всіх пропозицій 
про зміни та доповнення до проекту міського   
бюджету 
Підготовка висновків щодо доцільності 
урахування пропозицій у проекті міського  
бюджету 
Всі пропозиції та доповнення, що не стосуються 
текстової частини міського  бюджету, повинні 

бути збалансовані, тобто у випадку збільшення 
видатків по одній статті зазначається, по якій 
статті видатки зменшуються 

постійна комісія 
міської ради з 

питань власності, 
бюджету, 
соціально-
економічного та 
культурного 
розвитку міста 

До 15 грудня 

Затвердження 
міського  бюджету 

(3 стадія бюджетного 
планування) 

Доповідь про проект  міського бюджету  

Начальник 
фінансового 
відділу міської 
ради 

До 25 грудня 
(у разі неприйняття 
закону про 
Державний бюджет 

України до 1 
грудня міська рада 
при затверджені 
бюджету міста 
враховує обсяги 
міжбюджетних 
трансфертів 
(освітню 

субвенцію, 
медичну 
субвенцію, 
субвенції на 
здійснення 
державних програм 
соціального 
захисту, базову та 
реверсну дотацію) 

визначені у законі 
про Державний 
бюджет України на 
попередній 
бюджетний період.  
У двотижневий 
строк з дня 
офіційного 

опублікування 
Закону про 
Державний бюджет 
України  міська 
рада приводить 
обсяги 
міжбюджетних 
трансфертів у 

відповідність із 
законом про 
Державний бюджет 
України). 
(ч.2 ст.77 БКУ) 
Якщо до 30 грудня 
міський бюджет не 
затверджується, то: 

витрати з міського  
бюджету 
здійснюються 
лише на цілі, які 

Співдоповідь про проект міського бюджету   

Голова постійної 
комісії  міської  
ради з питань 
власності, 
бюджету, 
соціально-
економічного та 
культурного 

розвитку міста 

Обговорення доповіді, співдоповіді та проекту 
рішення про міський бюджет 

Депутати міської 
ради 

Затвердження проекту рішення про міський 

бюджет або ухвалення іншого рішення з цього 
приводу 

Міська  рада 



визначені в рішенні 
про міський  
бюджет на 

попередній 
бюджетний період 
та одночасно 
передбачені у 
проекті рішення 
про міський  
бюджет на 
наступний 

бюджетний період, 
 (ч.1 ст.79 БКУ) 
- щомісячні 
видатки не повинні 
перевищувати 1/12 
обсягу видатків, 
визначених 
рішенням  міської 

ради про міський  
бюджет за 
попередній 
бюджетний період 
(крім випадків, 
пов’язаних із 
виділенням коштів 
на обслуговування і 

погашення міського 
боргу, плануванням 
видатків за рахунок 
міжбюджетних 
трансфертів та інших 
випадків, 
передбачених 
Бюджетним 
кодексом України), 

 (ч.1 ст.79 БКУ) 
- до прийняття 
рішення про 
міський бюджет на 
поточний 
бюджетний період 
забороняється 
проводити 

капітальні видатки, 
надавати кредити 
бюджету (крім 
випадків, пов’язаних 
із виділенням коштів 
з резервного фонду), 
а також здійснювати 
місцеві запозичення 

та надавати місцеві 
гарантії 
 (ч.2 ст.79 БКУ) 

Оприлюднення на офіційному веб-сайті  міської 
ради рішення про міський бюджет. У рішенні 
обов'язково подається текстова частина міського 
бюджету та показники доходів та видатків 

Виконавчий 
комітет міської   
ради 

В десятиденний 
строк після 
затвердження 
міського бюджету 

оприлюднення у 
міських засобах 
масової інформації 
та протягом 
5 робочих днів 
оприлюднення на 
офіційному веб-
сайті міської ради. 

Забезпечення доступу громадськості до усіх 
інформаційно-довідкових матеріалів до міського 
бюджету, затвердженого міською радою, 
можливості представлення на письмове 
прохання фізичних чи юридичних осіб і, в разі 
потреби, надання за їхній рахунок копій 
рішення міської ради про міський бюджет на 
відповідний рік 

Виконання  міського 
бюджету  

Затвердження розпису міського бюджету 
(ч.3 ст.78 БКУ) 

Фінансовий 
відділ міської 
ради  

В місячний строк 
після затвердження  
міського бюджету  

Забезпечення виконання міського  бюджету 
 (ч.1 ст.78 БКУ)  

Фінансовий 
відділ міської 
ради . Головні 
розпорядники 

коштів  

Протягом 
бюджетного 

періоду 

Забезпечення відповідності розпису міського  
бюджету встановленим бюджетним 

Начальник 
фінансового 



призначенням відділу міської 
ради 

- Загальна організація та управління виконанням 
міського  бюджету, координацію діяльності 
учасників бюджетного процесу з питань 
виконання бюджету. 
(ч.1 ст.78 БКУ) 

Фінансовий  
відділ міської 
ради  

Прогнозування та аналіз доходів бюджету міста 
(ч.4 ст.78 БКУ) 

Фінансовий 
відділ міської 

ради, органи, що 
контролюють 
надходження до 
бюджету 

Забезпечення своєчасного та в повному обсязі 
надходження до міського бюджету податків і 
зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів 
відповідно до законодавства 

 (ч.5 ст.78 БКУ) 

Органи, що 
контролюють 
надходження до 
бюджету  

-Казначейське обслуговування місцевих 
бюджетів, 
 облік всіх надходжень, що належать міському  
бюджету 
- повернення коштів, що були помилково або 
надміру зараховані до міського бюджету (за 
поданням органів, що контролюють 

надходження до бюджету, погодженим з 
фінансовим відділом міської ради)  

Управління  
Державної 

казначейської 
служби України у 
м. Чернігові 
Чернігівської 
області (ч.2 ст.78 
БКУ) 

Контроль за 

виконанням міського 
бюджету та 
дотриманням 
бюджетного 
законодавства 

Контроль за веденням бухгалтерського обліку 
всіх надходжень  і витрат бюджету міста, 
відповідністю кошторисів розпорядників 
бюджетних коштів показникам розпису 
бюджету, відповідністю взятих бюджетних 

зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів 
відповідним бюджетним асигнуванням,  
відповідністю платежів взятим бюджетним 
зобов’язанням  та відповідним бюджетним 
асигнуванням.  
(ч.1 ст. 112 БКУ) 

Управління  
Державної 
казначейської 
служби України у 

м. Чернігові 
Чернігівської 
області 
 (ч.2 ст.78 БКУ, 
 ч.1 ст.112 БКУ) Протягом 

бюджетного 
періоду 

Контроль за бюджетними повноваженнями при 
зарахуванні доходів міського  бюджету 
 (ч.1 ст.112 БКУ) 

Управління  
Державної 

казначейської 
служби України у 
Чернігівській 
області 
 (ч.2 ст.78 БКУ) 

Контроль за дотриманням бюджетного 
законодавства на кожній стадії бюджетного 

процесу (ч.2 ст.111 БКУ) 

Фінансовий 
відділ міської 

ради 

Внесення змін до 
міського бюджету 

Подання до міської ради офіційного висновку 
про перевиконання чи недовиконання дохідної 
частини загального фонду  міського бюджету  
(ч.7 ст.78 БКУ) 

Фінансовий 
відділ міської 
ради 

За підсумками 
першого півріччя 
та наступних 
звітних періодів з 
початку поточного 
бюджетного 
періоду про 

виконання міського 
бюджету  

Подання до міської ради офіційного висновку 
про обсяг залишку коштів загального та 
спеціального фондів (крім власних надходжень 
бюджетних установ) міського бюджету 
(ч.7 ст.78 БКУ) 

Фінансовий 
відділ міської 
ради 

У разі необхідності 
протягом 
бюджетного 
періоду 

Розгляд доцільності ухвалення рішення про 
внесення змін до рішення про міський бюджет 

міста, окрім змін, що стосуються отримання 
субвенцій та додаткових дотацій з бюджетів 
вищих рівнів до міського бюджету 

Постійна комісія 
міської  ради з 
питань власності, 
бюджету, 
соціально-
економічного та 
культурного 
розвитку міста 

Ухвалення рішення про внесення змін до 
рішення про міський бюджет або ухвалення 
іншого рішення з цього приводу (ч.8 ст.78 БКУ) 

Міська  рада 

Оприлюднення на офіційному сайті міської 
ради рішення про внесення змін до міського 
бюджету  

Виконавчий 
комітет міської 
рада 

Протягом 5 днів 
після прийняття 
рішення про 
внесення змін до 



бюджету міста 

Звітність про 
виконання міського 
бюджету 

Розгляд виконання міського бюджету на 

пленарних засіданнях міської  ради 
Міська  рада 

У разі необхідності 
протягом 
бюджетного 
періоду 

Розгляд виконання міського бюджету на 
засіданнях постійної комісії міської ради з 
питань комунальної власності, бюджету та 
фінансів  

Постійна комісія 
міської  ради з 
питань власності, 
бюджету, 
соціально-
економічного та 

культурного 
розвитку міста 

Розгляд  звіту  про виконання міського бюджету 
(1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців, рік) 

Виконавчий 
комітет міської 
ради  

У двомісячний 
термін після 
завершення 
кожного 
календарного 
періоду 
 (ч.4 ст.80 БКУ), 

Постійна комісія 
міської  ради з 
питань власності, 
бюджету, 
соціально-

економічного та 
культурного 
розвитку міста 

Затвердження звіту про виконання міського 
бюджету (1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців, рік) 

Міська рада 

Оприлюднення на офіційному веб-сайті міської 
ради рішення про затвердження звіту про 
виконання міського бюджету (1 квартал, 
1 півріччя, 9 місяців, рік) 

Виконавчий 

комітет міської 
ради  

В десятиденний 
строк після 

ухвалення рішення 
про виконання 
міського  бюджету 

Оприлюднення на офіційному веб-сайті міської 
ради інформації про виконання міського 
бюджету, звіту про виконання міського 

бюджету за рік та інформації про час і місце 
публічного представлення інформації про 
виконання міського бюджету за рік 

Виконавчий 
комітет міської 
ради, 
Головні 
розпорядники 
коштів міського 
бюджету 

В десятиденний 
строк після 
ухвалення рішення 
про виконання 
міського  бюджету 

(ч.5 ст.28 БКУ), 
причому 
інформація про 
виконання міського 
бюджету за рік 
підлягає 
обов'язковому 
оприлюдненню не 

пізніше 1 березня 
року, що настає за 
роком звіту 
(ч.5 ст.28 БКУ) 

Публічне представлення інформації про 
виконання міського бюджету міста за рік 
відповідно до показників, бюджетні 
призначення щодо яких затверджені рішенням 

про міський бюджет  

Фінансовий 
відділ міської 
ради  

До 20 березня року, 
що настає за 
звітним 
(ч.5 ст.28 БКУ) 

Інформування виборців про виконання планів і 
програм економічного та соціального розвитку, 
про виконання міського бюджету тощо  

Депутати міської  
ради 

Не рідше одного 
разу на півріччя 

 

 

 
 

Секретар  міської ради      С.О.Олійник 
 



                                             
 

 

 

 

                    
  У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

21 грудня  2017 року 

м. Корюківка 
 

Про План (Програму) соціально-економічного 

та культурного розвитку Корюківської 

міської територіальної громади на 2018 рік   
 

 

 З метою формування та раціонального використання фінансових 

ресурсів відповідно до визначених цілей і завдань соціально-економічного 

розвитку Корюківської міської ради на 2018 рік, розглянувши рішення 
виконавчого комітету міської ради від 19 грудня 2017 року №523, 

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 План ( Програму) соціально-економічного та культурного 

розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2018 рік 

(додається). 
 

2.Постійним комісіям міської ради систематично аналізувати хід 

виконання затвердженого Плану (Програми). 

 
 

Міський голова        Р.Р. Ахмедов 

 



 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

 

21 грудня 2017 року  

м. Корюківка 

 

Про затвердження міської Програми  

розвитку житлово-комунального господарства  

та благоустрою населених пунктів  

Корюківської міської ради на 2018 рік  

 

 Розглянувши рішення  виконавчого комітету міської ради  від 19 грудня 

2017 року № 519, рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного  середовища, керуючись  ст. 26, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а :  

 

1. Затвердити міську Програму розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради на 

2018 рік (додається). 

  

 2. Контроль за виконанням 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  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

  

21 грудня 2017 року 

м.Корюківка 
 

 

Про затвердження Програми  

«Фінансової підтримки громадських  

організацій інвалідів, ветеранів,  

учасників війни та інших категорій 

населення на 2018-2020 роки» 
 

 

 Розглянувши рішення виконавчого комітету від 19 грудня 2017 року 

№509, враховуючи  рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста 

та 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 Програму «Фінансової підтримки громадських організацій 

інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій населення на 2018-

2020 роки» (додається). 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного 

розвитку міста та на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань, 

законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, 

депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова         Р.Р.Ахмедов 



  

                                    

                                                                   

 

 
                                                        У К Р А Ї Н А      
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

21 грудня 2017 року  

м. Корюківка 

 

Про затвердження Комплексної  

програми профілактики  

правопорушень на 2018 рік 

 

 Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 19 грудня 

2017 року № 545, 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 Комплексну програму профілактики правопорушень на 

2018 рік (додається). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова         Р.Р.Ахмедов  

 



                                                                                                                                                     
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

21 грудня 2017  року  

м. Корюківка 

 

Про затвердження Програми цивільного  

захисту населення Корюківської громади 

на 2018-2020 роки 

 

 З метою забезпечення належного стану цивільного захисту населення, 

територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних 

ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків та 

надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період, 

розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 19 грудня 2017 

року № 510, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись ч.2 

ст.19 Кодексу цивільного захисту України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

 1. Затвердити Програму цивільного захисту населення Корюківської 

громади на 2018-2020 роки (додається). 

 

 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 
 



  

 
                                                     У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

  

21 грудня 2017 року 

м.Корюківка 
 

 

Про внесення змін до рішення  

восьмої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 09.08.2017 року  

«Про затвердження Програми розвитку 

фінансової підтримки та поповнення  

статутних фондів комунальних підприємств 

Корюківської міської ради на 2017-2019 роки» 
 

 

З метою забезпечення розвитку та стабільного функціонування 

підпорядкованих міській раді комунальних підприємств, розглянувши 

рішення виконавчого комітету міської ради від 28 листопада 2017 року № 

457, рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, 

соціально – економічного та культурного розвитку міста, керуючись ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   

 

міська рада в и р і ш и л а: 

 

1. Внести зміни до рішення восьмої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 09.08.2017 року «Про затвердження Програми 

розвитку фінансової підтримки та поповнення статутних фондів 

комунальних підприємств Корюківської міської ради на 2017-2019 роки», а 

саме затвердити Програму у новій редакції (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 



  

 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

21 грудня  2017 року  

м. Корюківка 

 

Про міську цільову програму 

з національно-патріотичного виховання 

на 2018-2020 роки 

 
З метою створення та розвитку в Корюківській територіальній громаді 

системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді, на основі 

формування й утвердження принципів любові і гордості за власну державу, її 

історію, мову, культуру, науку, спорт, національних і загальнолюдських 

цінностей, усвідомлення громадянського обов’язку та зміцнення якостей 

патріота України, розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради  від 

19 грудня  2017 року № 523, 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 міську цільову програму з національно-патріотичного 

виховання на 2018-2020 роки (додається).  

  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного 

розвитку міста. 

 

 

Міський голова          Р.Р.Ахмедов 

 
 



 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

21 грудня  2017 року  

м. Корюківка 

                                                                                                       

Про внесення змін до рішення десятої сесії  

Корюківської міської ради  сьомого скликання  

від 27.10.2017 року «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 14 листопада 2017 року № 432, 

рекомендації постійної комісії  міської ради з питань власності, бюджету, 

соціально-економічного та культурного  розвитку  міста, керуючись  ст. 26  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а :  

 

1. Внести зміни  до назви «Програми фінансової підтримки Управління 

Державної казначейської служби України у Корюківському районі Чернігівської 

області на виготовлення ПКД та капітального ремонту приміщення Управління на 

2017 рік» виклавши її в новій редакції, а саме:  

«Програма фінансової підтримки Управління Державної казначейської служби 

України у Корюківському районі Чернігівської області на виготовлення ПКД та 

капітального ремонту аварійного  приміщення Управління на 2017 рік».  

 2. Внести зміни у розділ 5 Програми, виклавши його в новій редакції: 

«Уникнення  надзвичайної  ситуації, відновлення цілісності аварійної будівлі, 

безпечний вхід через  центральні двері  приміщення  управління Казначейства, що 

забезпечить належні умови для якісного обслуговування розпорядників коштів  

місцевих бюджетів».                                               

  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 



                                                                                                                                             
У К Р А Ї Н А                                        

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

  

21 грудня   2017 року 

м.Корюківка 

 

 

Про затвердження міської Програми  

із забезпечення житлом дітей-сиріт,  

дітей, позбавлених батьківського піклування,  

та осіб з їх числа на 2018-2020 роки 

 

 З метою вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері 

забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа шляхом будівництва та придбання соціального житла, 

розглянувши  рішення  виконавчого комітету міської ради  від  19 грудня  2017 

року № 521, 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 міську Програму із забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2020 роки 

(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 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             
У К Р А Ї Н А                                        

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

  

21 грудня   2017 року 

м.Корюківка 

 

 

Про затвердження Комплексної програми  

підтримки учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей − мешканців 

Корюківської   міської ради  

на 2018-2020 роки 

 

 З метою посилення захисту учасників антитерористичної операції в 

східних областях України та членів їх сімей − мешканців Корюківської  міської 

ради, розглянувши  рішення  виконавчого комітету міської ради  від 19 грудня  

2017 року № 513, рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

власності, бюджету, соціально-економічного та культурного  розвитку  міста, 

керуючись  ст. 46 р. ІІ, ст. 140 та ст. 146 р. XІ Конституції України, ст. 26 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  

 

міська рада в и р і ш и л а :  

 

 1.Затвердити Комплексну програму підтримки учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей − мешканців Корюківської  

міської ради на 2018-2020 роки (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 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                           
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

 

21 грудня 2017 року  

м. Корюківка 
 

Про затвердження Програми                                         

«Нагородження відзнаками  

Корюківської міської ради» на 2018 рік 

 

 Розглянувши  рішення  виконавчого комітету міської ради  від 19 грудня 

2017 року № 517, рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

власності, бюджету, соціально-економічного та культурного  розвитку  міста, 

керуючись ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1. Затвердити Програму «Нагородження відзнаками Корюківської міської 

ради» на 2018 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята  сесія сьомого скликання) 

 

 

21 грудня 2017 року  

м. Корюківка 

 

Про затвердження Програми охорони  

навколишнього природного середовища  

Корюківської  міської ради   

на 2018 - 2020 роки 

 

 Розглянувши рішення  виконавчого комітету міської ради  від 19 грудня  

2017  року № 520, рекомендації постійної комісії  міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного  середовища, керуючись  

ст. 15 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища",  

ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

 

міська рада в и р і ш и л а :  

 

 1. Затвердити Програму охорони навколишнього природного середовища 

Корюківської  міської ради  на 2018 – 2020  роки (додається). 

 

 2. 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 
 

 

 

 

 

 
 

 



                                                                                                               
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

  

21 грудня   2017 року 

м.Корюківка 

 

Про затвердження  Програми  

раціонального використання  

та охорони водних ресурсів  

Корюківської  міської ради   

на 2018 рік 

  

 Розглянувши рішення  виконавчого комітету міської ради  від 19 грудня 

2017 року № 514, рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного  середовища, керуючись  ст. 10 Водного 

кодексу України, ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", 

міська рада в и р і ш и л а :  

 

 1. Затвердити Програму раціонального використання та охорони водних 

ресурсів Корюківської  міської ради  на 2018 рік. 

 

 2. 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 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 



                                                                                                                                         
                                                        У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

  

21 грудня   2017 року 

м.Корюківка 
 

 

Про затвердження програми  

"Членські внески" на 2018 рік 

 

 Розглянувши рішення  виконавчого комітету міської ради  від 19 грудня 

2017 року № 518, рекомендації постійної комісії міської ради  з питань 

власності, бюджету, соціально-економічного та культурного  розвитку  міста, 

керуючись п. 19 ст. 91 Бюджетного кодексу України,  інструкцією "Про сплату 

членських внесків членами Асоціації міст України", затвердженою рішенням 

правління Асоціації міст України від 28.06.1999, ст. 26 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні",  

 

міська рада в и р і ш и л а :  

 

 1. Затвердити програму "Членські внески" на 2018 рік (додається). 

 

 2. 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                                                                                 

 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

  

21 грудня   2017 року 

м.Корюківка 

 

Про Програму організації 

та проведення громадських робіт для  

населення Корюківської  міської ради  

на 2018 – 2020 роки 

 

 З метою максимального залучення незайнятих роботою мешканців             

Корюківської  міської ради   до участі в громадських роботах, що дозволить 

шляхом матеріальної підтримки і адаптації до трудової діяльності безробітних 

знизити соціальну напругу і вирішувати проблеми громади у благоустрої, 

прибиранні та утриманні в належному санітарному стані,  розглянувши  

рішення  виконавчого комітету міської ради  від 19 грудня 2017 року № 516, 

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 організації та проведення громадських робіт для 

населення Корюківської  міської ради на 2018 – 2020 роки  (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 

 

 

 

 



                                                                                                            
                                                         У К Р А Ї Н А 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

21 грудня 2017 року  

м. Корюківка 
 

Про затвердження Програми 

«Соціальний захист окремих  

категорій населення»  на 2018 рік  

 

 Розглянувши  рішення  виконавчого комітету міської ради  від 19 грудня 

2017   року № 511, рекомендації постійної комісії міської ради  з гуманітарних 

питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної 

політики, депутатської етики та  регламенту, керуючись ст. 26, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а :  

 

1. Затвердити Програму «Соціальний захист окремих категорій 

населення»  на 2018 рік (додається).  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

 

21 грудня 2017 року  

м. Корюківка 

                                                            

Про затвердження міської  Програми  

створення чи коригування містобудівної 

документації та регулювання земельних 

відносин на 2018-2019 роки  

 

 Розглянувши рішення  виконавчого комітету міської ради  від 19 

грудня 2017 року № 515, рекомендації постійної комісії  міської ради з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних 

відносин, будівництва та охорони навколишнього природного  середовища, 

керуючись  ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

міська рада в и р і ш и л а :  

 

1. Затвердити міську Програму створення чи коригування 

містобудівної документації  та регулювання земельних відносин на         

2018-2019 роки  (додається). 

  

 2. Контроль за виконанням 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         
                                                        У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

21 грудня 2017 року  

м. Корюківка 

 

Про затвердження Програми  

забезпечення малочисельних та  

віддалених сіл громади товарами  

першої необхідності та хлібом  

на 2018-2020 роки 

 

 Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради  від 19 грудня  

2017 року № 512, 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. Затвердити Програму забезпечення  малочисельних та віддалених сіл 

громади товарами першої необхідності та  хлібом на 2018-2020 роки 

(додається). 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного 

розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                             Р.Р.Ахмедов 

 



 1 

   

  У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

21 грудня  2017 року  

м. Корюківка 

                                                                                                       

Про  міську програму 

«Розвиток  фізичної культури та спорту 

на період до 2020 року» 

 
 З метою розвитку фізичної культури та спорту в Корюківській територіальній 

громаді, розглянувши рішення  виконавчого комітету міської ради  від 19 грудня  2017 

року № 522, 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   міську програму «Розвиток  фізичної культури та спорту на період 

до 2020 року» (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 
 

 

 

 

 

 
 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

21 грудня  2017 року  

м. Корюківка 

                                                                                                       

Про  міську програму 

оздоровлення та відпочинку дітей  

Корюківщини на період до 2020 року  

 
 З метою забезпечення якісного оздоровлення дітей Корюківської 

територіальної громади, 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   міську програму оздоровлення та відпочинку дітей 

Корюківщини на період до 2020 року (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 
 



                                                                                                                                         
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

21 грудня  2017 року 

м. Корюківка 

 

Про затвердження  граничних сум   

витрат на придбання легкових автомобілів, 

меблів, іншого обладнання та устаткування, 

комп’ютерів установами  та  

організаціями, які утримуються за 

рахунок бюджету Корюківської міської ради 

 

На виконання  постанови Кабінету Міністрів України від  4 квітня           

2001 року № 332 (зі змінами) «Про граничні суми витрат на придбання 

автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних 

телефонів, комп’ютерів державними органами, а  також установами  та 

організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету», 

розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради  від 19 грудня 2017 

року № 527, 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. Затвердити граничні суми витрат на придбання  легкових 

автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів 

установами  та організаціями, які утримуються  за рахунок міського  

бюджету (додається). 

 

2. Керівникам  підприємств, установ та закладів Корюківської міської 

ради забезпечити  дотримання граничних сум  витрат, передбачених цим 

рішенням. 

 



 3. Установити, що бюджетні установи, які утримуються за рахунок 

коштів міського бюджету, здійснюють витрати на придбання легкових 

автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів за 

наявності бюджетних  асигнувань на зазначені цілі у кошторисах  та 

відсутності простроченої  кредиторської заборгованості на останню звітну 

дату як за  загальним,  так і за спеціальним  фондами міського бюджету.  

 

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення 4 сесії Корюківської 

міської ради  сьомого скликання Корюківської міської ради від 31 березня 

2016 року «Про затвердження граничних сум витрат на придбання легкових 

автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних 

телефонів, комп’ютерів установами та організаціями, які утримуються за 

рахунок бюджету Корюківської міської ради».  

 

5. 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  дванадцятої  сесії  

Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

         від 21 грудня 2017 р. 
 

 

ГРАНИЧНІ СУМИ ВИТРАТ  

на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та 

устаткування, комп'ютерів установами та організаціями, які 

утримуються за рахунок бюджету  Корюківської міської ради  
 

 Сума, гривень 

за одиницю 

Легкові автомобілі:  

для керівників інших органів виконавчої влади, бюджетних 

установ і організацій 

 

780000 

Персональний комп'ютер (системний блок, монітор, 

клавіатура, маніпулятор "миша"), ноутбук 

 

130000 

Комплект меблів для:  

службового кабінету керівника іншого місцевого органу 

виконавчої влади, бюджетної установи та організації 

 

50000 

Меблі для обладнання робочих місць працівників:  

стіл письмовий 15000 

крісло офісне 10000 

стілець 4000 

шафа для одягу 6000 

шафа для паперів 6000 

сейф 8000 

стіл для комп’ютера 8000 

Теле- і радіоапаратура, відеотехніка для службових кабінетів 25000 

 

 

Секретар міської ради      С.О.Олійник 



 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

21 грудня 2017 року 

м.Корюківка 
 

Про передачу майна міської комунальної  

власності комунальному підприємству  

«Убідьське» Корюківської міської ради  
 
 

З метою забезпечення виконання статутних завдань комунальним 

підприємством «Убідьське»  Корюківської міської ради, 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 на баланс 

комунального підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради майно 

міської комунальної власності, а саме: 

1.1. Бензин автомобільний А-92-Євро 5-Е5  483 літри вартістю 26 

гривень 20 копійок (за літр) на загальну суму 12654 (дванадцять тисяч 

шістсот п’ятдесят чотири) гривні, 60 копійок.  

1.2.  Електрична лампочка 18 Вт вартістю 16 гривень 78 копійок. 
 

 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Корюківської міської 

ради (Кожема О.М.), КП «Убідьське»  (Малюк Л.М.) здійснити передачу-

прийняття майна, вказаного в пункті 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 

 



                                                                                                                                          
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

 

21 грудня 2017 року  

м. Корюківка 

 

Про план діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2018 рік 

 

 Керуючись ст. 7 Закону України "Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності" та ст. 26 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", 

 

міська рада в и р і ш и л а :  

 

 1. Затвердити план діяльності міської ради та її виконавчого комітету з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік: 

 
 

№ 

з/п 

 

Вид проекту 

 

Назва проекту 

 

 

Мета прийняття 

 

 

Термін 

підготовки 

 

Розробник 

проекту 

1 Рішення 

виконкому 

Корюківської 

міської ради 

Про тарифи на 

перевезення 

пасажирів 

на міських та 

приміських 

автобусних 

маршрутах 

Оптимізація 

тарифів на 

послуги  з 

перевезення 

пасажирів по 

місту та селам 

громади 

Січень – 

лютий 

Виконавчий 

апарат міської 

ради, ФОП 

Кадинський 

В.В. 

2 Рішення 

Корюківської 

міської ради 

Про внесення 

змін до 

Методики 

розрахунку та 

порядку 

використання 

плати за оренду 

майна міської 

комунальної 

власності  

Спрощення 

процедури 

нарахування 

орендної плати 

при передачі 

майна міської 

комунальної 

власності 

неприбутковим 

установам 

Січень – 

лютий 

Виконавчий 

апарат міської 

ради та її 

виконкому 

3 Рішення 

Корюківської 

міської ради 

Про 

затвердження 

Положення про 

Приведення 

норм Положення 

до вимог 

Січень – 

лютий 

Виконавчий 

апарат міської 

ради та її 



порядок 

відчуження та 

списання майна, 

що є міською 

комунальною 

власністю 

чинного 

законодавства 

України 

 

виконкому 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та  регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                      Р.Р.Ахмедов 



                                                                                                                               
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята  сесія сьомого скликання) 

 

21  грудня  2017 року 

м. Корюківка 
 

Про створення робочої групи 

з розробки  Статуту Корюківської   

об’єднаної територіальної громади  

 

Враховуючи історичні, соціально-економічні та інші особливості  

здійснення місцевого самоврядування, необхідність унормування основ 

життєдіяльності Корюківської  об’єднаної територіальної громади  відповідно 

до статей 10, 19, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1. Створити робочу групу з розробки Статуту Корюківської об’єднаної 

територіальної громади у складі: 

 

Ахмедов Ратан Ратанович - міський  голова; 

Олійник Світлана Олександрівна - секретар міської ради; 

Савченко Олександр Миколайович - перший заступник міського голови; 

Байдак Микола Богданович - заступник  голови постійної комісії 

міської ради з питань власності, 

бюджету, соціально-економічного 

та культурного розвитку міста; 

Одноралов Едуард Леонідович - заступник голови постійної комісії 

міської ради з питань житлово-

комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони 

навколишнього природного 

середовища; 

Лещенко Світлана Віталіївна - заступник голови постійної комісії з 

гуманітарних питань, законності, 

правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, 

депутатської етики та регламенту; 



Карасьов Юрій Валентинович  - депутат міської ради; 

Ічанська Марина Сергіївна  - депутат  міської ради; 

Погребна Валентина Андріївна - голова ради районної організації      

ветеранів України; 

Онищук Володимир Леонідович - голова Корюківської міської 

молодіжної громадської організації 

«Альтернатива»; 

Станіславська Анна Григорівна - голова Корюківської міської 

молодіжної ради . 

 

 2. В термін до 01.04.2018  року робочій групі розробити проект Статуту 

Корюківської об’єднаної територіальної громади з залученням громадських 

організацій та інших зацікавлених осіб  та подати його на розгляд постійним 

комісіям міської ради. 

 

 3.Вважати таким, що  втратило  чинність рішення четвертої сесії 

Корюківської  міської ради  сьомого скликання від 31.03.2016 року «Про 

створення робочої групи з розробки Статуту територіальної  громади міста 

Корюківка». 

 

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту.  

 

 

Міський голова                                                                      Р.Р.Ахмедов 

  

 

 
 

 



                                                              

 У К Р А Ї Н А  
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

21 грудня 2017 року 

м.Корюківка   

 

Про утворення старостинських округів  

Корюківської міської ради 

 

У зв’язку з необхідністю приведення нормативних актів міської ради у 

відповідність з нормами діючого законодавства та з метою забезпечення 

представництва інтересів жителів населених пунктів  Корюківської міської 

ради, що увійшли до об’єднаної територіальної громади з адміністративним 

центром в місті Корюківка, враховуючи рішення першої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 30 грудня 2016 р. «Про покладання 

обов’язків старости», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та  регламенту, відповідно до Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу 

в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо статусу старости села, селища», 

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

 1. Утворити на території Корюківської міської ради вісім старостинських 

округів: 

 1.1. Брецький старостинський округ з центром в селі Бреч, що 

складається з сіл Бреч, Гуринівка, Лубенець, Нова Гуринівка, Озереди, 

Ховдіївка, Корюківського району. 

 1.2. Будянський старостинський округ з центром в селі Буда, що 

складається з сіл Буда, Маховики, Петрова Слобода, Соснівка, Шишка, 

Корюківського району. 

 1.3. Забарівський старостинський округ з центром в селі Забарівка, що 

складається з сіл Воловики, Забарівка, Кирилівка, Нова Буда, Корюківського 

району. 

 1.4. Наумівський старостинський округ з центром в селі Наумівка, що 

складається з сіл Андроники, Високе, Наумівка, Переділ, Спичувате, Турівка, 

Корюківського району. 



 1.5. Рейментарівський старостинський округ з центром в селі 

Рейментарівка, що складається з сіл Богдалівка, Гутище, Довга Гребля, Заляддя, 

Олійники, Рейментарівка, Корюківського району. 

 1.6. Сядринський старостинський округ з центром в селі Сядрине, що 

складається з сіл Будище, Самотуги, Сядрине,Тельне, Корюківського району. 

 1.7. Тютюнницький старостинський округ з центром в селі Тютюнниця, 

що складається з сіл Костючки, Кугуки, Самсонівка, Сахутівка, Тютюнниця, 

Корюківського району. 

 1.8. Хотіївський старостинський округ з центром в селі Хотіївка, що 

складається з села Хотіївка, Корюківського району. 

 

 2. Визначити: 

 2.1. Виконуючим обов’язки старости сіл Бреч, Гуринівка, Лубенець, Нова 

Гуринівка, Озереди, Ховдіївка Гончаренко Ірину Василівну – виконуючим 

обов’язки старости Брецького старостинського округу. 

 2.2. Виконуючим обов’язки старости сіл Буда, Маховики, Петрова 

Слобода, Соснівка, Шишка Лисенка Олега Віталійовича – виконуючим 

обов’язки старости Будянського старостинського округу. 

 2.3. Виконуючим обов’язки старости сіл Воловики, Забарівка, Кирилівка, 

Нова Буда Козела Володимира Івановича – виконуючим обов’язки старости 

Забарівського старостинського округу. 

 2.4. Виконуючим обов’язки старости сіл Андроники, Високе, Наумівка, 

Переділ, Спичувате, Турівка Суху Марію Романівну – виконуючим обов’язки 

старости Наумівського старостинського округу. 

 2.5. Виконуючим обов’язки старости сіл Богдалівка, Гутище, Довга 

Гребля, Заляддя, Олійники, Рейментарівка Юденко Наталію Миколаївну – 

виконуючим обов’язки старости Рейментарівського старостинського округу. 

 2.6. Виконуючим обов’язки старости сіл Будище, Самотуги, 

Сядрине,Тельне Кравченко Олену Василівну – виконуючим обов’язки старости 

Сядринського старостинського округу. 

 2.7. Виконуючим обов’язки старости сіл Костючки, Кугуки, Самсонівка, 

Сахутівка, Тютюнниця Кучеренка Леоніда Анатолійовича – виконуючим 

обов’язки старости Тютюнницького старостинського округу. 

 2.8. Виконуючим обов’язки старости села Хотіївка Пилипенко Раїсу 

Григорівну – виконуючим обов’язки старости Хотіївського старостинського 

округу. 

  

 3. Закріпити адміністративне приміщення: 

         3.1. Для роботи виконуючого обов’язки старости Будянського 

старостинського округу - приміщення площею 50,10 кв.м. в нежитловій будівлі 

по вул. Центральна, 7а, с.Буда, Корюківського району.   

3.2. Для роботи виконуючого обов’язки старости Забарівського 

старостинського округу - приміщення площею 39,71 кв.м. в нежитловій будівлі 

по вул. Гагаріна, 29, с.Забарівка, Корюківського району. 

3.3. Для роботи виконуючого обов’язки старости Рейментарівського 

старостинського округу - приміщення площею 41,29 кв.м. в нежитловій будівлі 

по вул. Шевченка, 6, с.Рейментарівка, Корюківського району. 



3.4. Для роботи виконуючого обов’язки старости Сядринського 

старостинського округу - приміщення площею 68,47 кв.м. в нежитловій будівлі 

по вул. Генерала Білого, 4, с.Сядрине, Корюківського району. 

3.5. Для роботи виконуючого обов’язки старости Тютюнницького 

старостинського округу - приміщення площею 207,21 кв.м. в нежитловій 

будівлі по вул. Богдана Хмельницького, 56, с.Тютюнниця, Корюківського 

району. 

3.6. Для роботи виконуючого обов’язки старости Хотіївського 

старостинського округу - приміщення площею 95,0 кв.м. в нежитловій будівлі 

по вул. Довженка, 9а, с.Хотіївка, Корюківського району. 

 

          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісії 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                                 Р.Р.Ахмедов  

 



                                                                                                                                         
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

21 грудня 2017 року  

м. Корюківка 

 

Про затвердження на посаду начальників 

комунальних підприємств 

 

Відповідно 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 від 08 жовтня 2015 року «Про 

застосування контрактної форми трудового договору з керівниками 

підприємств, установ та організацій, що належать до міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади» (зі змінами), та 

розпоряджень міського голови № 111 від 29 листопада 2017 року «Про 

укладення контракту та призначення Поляха М.Ф.» та № 112 від 29 листопада 

2017 року «Про укладення контракту та призначення Селюка А.М.», 

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. Затвердити Поляха Миколу Феодосійовича на посаду начальника 

КОРЮКІВСЬКОЇ ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ КОНТОРИ з 29 листопада 

2017 року. 

2. Затвердити Селюка Анатолія Михайловича на посаду начальника 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БЛАГОУСТРІЙ» КОРЮКІВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ з 29 листопада 2017 року. 

 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 



  

 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

21 грудня 2017 року 

м.Корюківка 
 

Про розподіл майна  

міської комунальної власності  
 
 

З метою забезпечення виконання статутних завдань  КОМУНАЛЬНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ  «БЛАГОУСТРІЙ» КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, 

розглянувши лист КОРЮКІВСЬКОЇ ЖИТЛОВО – ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ 

КОНТОРИ від 18 грудня 2017 року № 996, 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. Припинити право господарського відання та вилучити з статутного 

капіталу КОРЮКІВСЬКОЇ ЖИТЛОВО – ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ КОНТОРИ 

майно міської комунальної власності, згідно Додатку 1 до рішення. 
 

2. Передати в господарське відання, до статутного капіталу та на баланс 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  «БЛАГОУСТРІЙ» КОРЮКІВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ з балансу Корюківської ЖЕК майно міської комунальної 

власності зазначене в пункті 1 до  даного рішення. 
 

3. Передати з балансу Корюківської ЖЕК на баланс КП «Благоустрій» 

майно міської комунальної власності, згідно з Додатком 2 до даного рішення. 
   

4. Корюківській ЖЕК (Полях М.Ф.), КП «Благоустрій» (Селюк А.М.) 

внести зміни до Статутів підприємств з врахуванням даного рішення та 

згідно чинного законодавства України. 
 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                  Р.Р. Ахмедов 



Додаток 1  

до рішення дванадцятої сесії  

Корюківської міської ради сьомого  

скликання від 21 грудня 2017 року  

«Про розподіл майна міської  

комунальної власності»                                                                                                                    

 

Перелік майна міської комунальної власності (основних засобів),  

яке вилучаються з господарського відання та статутного капіталу 

КОРЮКІВСЬКОЇ ЖИТЛОВО – ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ КОНТОРИ,  

що передається в господарське відання та до статутного капіталу 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  «БЛАГОУСТРІЙ» 

 КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

№ 

п/

п 

Інвентарни

й номер 
Найменування 

Одиниця 

вим. 
Кількість 

Первісна  

вартість 

1 105057 Автомобіль ІЖ 2717 шт 1 46916.04 

2 105058 Трактор МТЗ 80 шт 1 4697.14 

3 105059 Трактор МТЗ 80 шт 1 15514.22 

4 105063 Трактор  SM-404C шт 1 198800.00 

5 105064 
Кабіна збірна з вентилятором та 

пічкою 
шт 1 40150.00 

6 105192 
Кабіна збірна з вентилятором та 

пічкою 
шт 1 40150.00 

7 105002 Трактор SM 404 шт 1 198800.00 

8 105065 Автомобіль марки ЗАЗ SENS шт 1 181701.90 

9 104056 Причіп 2 ПТС - 4А шт 1 2580.53 

10 104061 Причіп 2 ПТС - 4А шт 1 1660.83 

11 104059 Косилка Z - 169 шт 1 7605.00 

12 104067 Газонокосарка бенз.J55S шт 1 3916.67 

13 104073 Висоторіз шт 1 9583.33 

14 104077 Подрібн.дер.PL-120 знож. шт 1 61235.00 

15 104085 К-т дит.спорт (П-к Дружби) шт 1 172950.00 

16 104086 К-т дит.спорт(парк Бульв.) шт 1 24000.00 

17 104072 Погрузчик Фронт.ПДТ244.00.000 шт 1 49500.00 

18 104078 Щітка дорожна ТФ450/454.02. шт 1 33000.00 

19 104082 Напівпричіп тр.1ПТС-0,5Д шт 1 24900.00 

20 104074 Лопата отвал шт 1 15840.00 

21 104095 Машина  МВД-05Д шт 1 14600.00 

22 104076 Роторна косарка 1,65 шт 1 22410.00 

23 104004/а Кущоріз 535 RX Husgvarna шт 1 19349.00 

24 104068 Кущоріз 535 RX у комплекті шт 1 6208.33 

25 104079 Кущоріз 535 RX 1,6 кВт2, 2лс шт 1 13304.17 

26 
104007 

Щітка комунальна МКЩ-2 (без 

карданного валу) 
шт 1 33000.00 

27 104008 Лопата відвал шт 1 15840.00 

28 
104009 

Бензопила ланцюгова 365 

Husgvarna 18 "3/8" 1,5 мм 
шт 1 18699.00 



29 104058 Газонокасилка J 50 шт 1 3532.41 

30 104049 Телефон-факс шт 1 1200.00 

31 104053 Мотоножниці садові NS - 45 шт 1 2499.17 

32 104128 Ковш для очистки снігу шт 1 4849.00 

33 106062 Сцена розбірна металева шт 1 24707.30 

34 106082 Сцена (щити - 10 шт.) шт 1 10443.53 

35 
106016 

Кабінки туалетні ТКМ +(витратні 

матеріали БР до біотуалетів) 
шт 5 64500.00 

36 103066 Кладовище  шт 1  1304573.00 

37 11006 Лава для сидіння шт 10 253.69 

38 11016 Комплект компресорний шт 1 256.00 

39 11019 Компресор шт 1 990.00 

40 11021 Наждак шт 1 650.00 

41 11039 Бензопилка ланц.236Х- шт 1 4619.00 

42 11041 Зварювальний апарат 300 шт 1 3245.00 

43 11042 

CИСТЕМН. БЛОК       BRAIN 

business b 100 шт 1 4340.70 

44 11047 Плуг 2х25 з передплужником шт 1 5900.00 

45 11048 Комплект вазонів ліхтарних шт 25 142200.00 

46 11051 Електролобзик шт 1 2600.00 

47 11052 Дрель акумуляторна шт 1 3300.00 

48 11023 Дробина шт 1 1101.66 

49 11053 Пила циркуляційна шт 1 3750.00 

    Всього    86 2866421.62 

  

Секретар міської ради                                              С.О. Олійник 

 



Додаток 2  

до рішення дванадцятої сесії  

Корюківської міської ради сьомого  

скликання від 21 грудня 2017 року  

«Про розподіл майна міської  

комунальної власності»                                                                                                                    

    

Перелік майна міської комунальної власності  

(товарно-матеріальні цінності), яке вилучаються з господарського відання та 

статутного капіталу КОРЮКІВСЬКОЇ ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ 

КОНТОРИ та передається в господарське відання та до статутного капіталу 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  «БЛАГОУСТРІЙ» 

 КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

№ 

п/п 

Найменування Одиниця  

виміру 

Кількість Сума, грн.  

1 Набір ключів рожковий   шт 1 150.00 

2 Молоток                     шт 1 32.00 

3 Тент будівельний        шт 1 128.00 

4 Прожект світлодіодний +кабель 10м шт 1 626.00 

5 Тент будівельний        шт 1 105.00 

6 Головка шестигранна  шт 1 65.00 

7 Верьовка (10м)            м 10 25.00 

8 Подовжувач 10м          шт 1 244.00 

9 Жилет сигнальний        шт 4 260.00 

10 Маска зварювальна      шт 1 565.00 

11 Прожектор світлодіодний  шт 1 584.50 

12 Ключ рожковий 22мм     шт 1 61.00 

13 Ключ рожковий 13мм     шт 1 26.00 

14 Ключ рожковий нак 13мм шт 1 19.00 

15 Ключ рожковий накл.27мм     шт 1 115.00 

16 Ключ рожковий накл.24мм     шт 1 85.00 

17 Плащ дощовик              шт 5 150.00 

18 Лопата совкова              шт 3 491.45 

19 Обприскувач 3 л           шт 1 97.00 

20 Сокира кована  шт 1 295.00 

21 Сокира 1,2кг шт 1 220.00 

22 Коло відрізне по бетону 230 шт 1 430.00 

23 Граблі                           шт 1 47.00 

24 Граблі  шт 5 235.00 

25 Лопата для снігу шт 3 288.00 

26 Лопата шт 2 250.90 

27 Макловиця шт 2 34.00 

28 Пістолет распилювач шт 1 86.00 

29 Масло двотактне  л 0.4 82.40 



30 Ящики для ялинки шт 20 227.84 

31 Труба проф. 40х20 мм м/п 16.4 821.64 

32 п/м обр б/у м3 0.15 30.00 

33 Розріджувач шт 1 32.00 

34 Чехол на роторну косарку Шт 1 600.00 

35 Трубка вис тискуД-240(4шт) к-т 1 204.00 

36 Автопокришки літні ІЖ 2717 шт 4 0.00 

37 Автопокришки літні Sens шт 4 0.00 

38 Переходник 6х8 шт 2 710.00 

39 Кардан шт 1 2650.00 

40 Вал карданний шт 1 2460.00 

41 Вогнегасник шт 1 220.00 

42 Аптечка автомобільна шт 1 60.00 

43 Черенок шт 5 125.00 

44 Лопата для снігу шт 5 440.00 

45 Ножівка по дереву шт 1 100.00 

46 Ключ ріжково-накидний 19мм шт 1 40.00 

47 Фарбопульт шт 1 210.00 

48 Рівень будівельний шт 1 286.00 

49 Шпатель 450 шт 1 49.00 

50 Шпатель нерж. 80мм шт 2 62.00 

  Всього   124.95 15124.73 

 

 

        Секретар міської ради                                                            С.О.  Олійник 

 

 



                                                                                                                                                  
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

21 грудня 2017 року  

м. Корюківка 

 

Про внесення змін до рішення другої  

позачергової сесії Корюківської міської ради  

сьомого скликання від 12.01.2017 р. 

«Про затвердження структури та чисельності  

працівників виконавчого апарату Корюківської  

міської ради та її виконавчого комітету» 

 

 З метою забезпечення належного рівня діяльності міської ради, 

виконавчого комітету міської ради, структурних підрозділів та забезпечення 

належного рівня життєдіяльності підприємств, установ та закладів, 

підпорядкованих міській раді, враховуючи пропозиції міського голови 

Ахмедова Р.Р. щодо визначення структури та чисельності виконавчого апарату 

міської ради та її виконавчого комітету, керуючись постановою Кабінету 

Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та 

умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 

прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), п. 5 ст. 26, ст.ст. 54, 60 

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 12.01.2017 р. «Про затвердження структури 

та чисельності працівників виконавчого апарату Корюківської міської ради та її 

виконавчого комітету», а саме: 

 

- в п. 1 рішення в частині визначення структури загального відділу: 

- слова «Спеціаліст І категорії – 6» замінити словами «Спеціаліст І 

категорії – 5»; 

- в п. 1 рішення в частині визначення структури Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту: 

- включити слова «Спеціаліст І категорії – 1»; 

 



 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та  регламенту. 

 

3. Рішення набуває чинності з 01 січня 2018 року. 

 

 

Міський голова                                                                      Р.Р.Ахмедов 



                                                              

 У К Р А Ї Н А  
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

21 грудня 2017 року   

 

Про внесення змін до рішення  сьомої  позачергової  

сесії Корюківської  міської ради  сьомого скликання   

від 21.06.2017 року «Про приведення у відповідність  

до  чинного законодавства деяких рішень  міської  

ради у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету  

Міністрів України  від 24 травня 2017 року № 353» 

 

 З метою забезпечення належного рівня діяльності міської ради та її 

виконавчого комітету, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради 

з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку 

міста, керуючись постановою Кабінету Міністрів України № 268 від 

09.03.2006р. «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 

апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» 

(із останніми змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 24 

травня 2017 року № 353), п. 5 ст. 26, ст. 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

міська рада в и р і ш и л а : 

1. Внести зміни до рішення сьомої  позачергової сесії Корюківської  

міської ради  сьомого скликання  від 21.06.2017 року «Про приведення у 

відповідність до  чинного законодавства деяких рішень  міської ради у зв’язку з 

прийняттям постанови Кабінету Міністрів України  від 24 травня 2017 року     

№ 353», а  саме: пункти 3.8 та 3.8.1. Положення   про умови оплати праці та  

матеріальне  стимулювання (преміювання) працівників  виконавчого апарату 

Корюківської  міської ради та її виконавчого комітету викласти  в такій 

редакції:  

 «3.8.Преміювання міського голови за особистий вклад в загальні 

результати роботи здійснюється щомісяця протягом здійснення ним 

повноважень в розмірі 120 відсотків посадового окладу, в межах видатків, 

затверджених на оплату праці та економії фонду оплати праці. 

 3.8.1. Преміювання першого заступника міського голови, заступників 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за особистий 

вклад в загальні результати роботи здійснюється щомісяця протягом здійснення 



ними повноважень в розмірі 120 відсотків посадового окладу, в межах видатків, 

затверджених на оплату праці та економії фонду оплати праці». 

 Преміювання секретаря міської ради, керуючого справами (секретаря) 

виконавчого комітету за особистий вклад в загальні результати роботи 

здійснюється щомісяця протягом здійснення ними повноважень в розмірі 100 

відсотків посадового окладу, в межах видатків, затверджених на оплату праці та 

економії фонду оплати праці». 

 

 2.Встановити особам, вказаним в п.3.8 та п.3.8.1. Положення   про умови 

оплати праці та  матеріальне  стимулювання (преміювання) працівників  

виконавчого апарату Корюківської  міської ради та її виконавчого комітету, 

премію за грудень 2017 року в розмірі 120 відсотків посадового окладу, в 

межах видатків, затверджених на оплату праці та економії фонду оплати праці. 

  

 3. Пункт 1 даного рішення набуває чинності з 01.01.2018 року.  

         

          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісії 

міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                                 Р.Р.Ахмедов  

 
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

21 грудня  2017 року  

м. Корюківка 

 

Про створення Корюківської  

публічної бібліотеки 

Корюківської міської ради 

 

 Враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста, 

відповідно Законів України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад», «Про  передачу об’єктів права державної та комунальної власності», 

керуючись ст. 12 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», п. 2 

ст. 22 Закону України «Про культуру», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

міська рада в и р і ш и л а :  

 

 1. Створити Корюківську публічну бібліотеку Корюківської міської ради 

(з філією в с. Наумівка). 

 

 2. Затвердити Статут Корюківської публічної бібліотеки Корюківської 

міської ради (додається). 

 

 3. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

(Наумчик І.В.) здійснити державну реєстрацію Статуту публічної бібліотеки 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

 4. Запропонувати Корюківській районній раді передати для повноцінного 

функціонування публічної бібліотеки із спільної власності територіальних 

громад міста, селища та сіл Корюківського району в міську комунальну 

власність та надати попередню згоду на прийняття безкоштовно в міську 

комунальну власність: 



- приміщення загальною площею 822,6 м.кв. та господарський сарай за 

адресою: м. Корюківка, вул. Бульварна, 13. 

- бібліотечні фонди центральної районної бібліотеки та бібліотек-філій, що 

функціонують на території населених пунктів Корюківської міської ради. 

 

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісії міської 

ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного 

розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                      Р.Р.Ахмедов 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

21 грудня 2017 року 

м.Корюківка 
 

Про порушення клопотання щодо передачі об’єктів 

спільної власності територіальних громад міста,  

селища та сіл Корюківського району у міську комунальну  

власність Корюківської міської територіальної громади 
 
 

З метою залучення міжнародних коштів для будівництва житла, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, 

бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста, відповідно 

до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», 

Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 

власності», керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,   
 

міська рада в и р і ш и л а: 
 

1. Порушити клопотання перед Корюківською районною радою щодо  

передачі об’єктів нерухомості спільної власності територіальних громад 

міста, селища та сіл Корюківського району у міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади та надати попередню згоду на 

прийняття об’єктів, а саме: 
  

Найменування 

об’єкта 

Місце розташування 

об’єкта 

Балансова 

вартість, грн 

Залишкова 

вартість, грн 

Рік введення в 

експлуатацію 

Будівля 

колишньої школи 

 

м. Корюківка 

вул.Вознесенська, 24 

214867 0 1938 

Добудова до 

котельні 

558 0 1960 

Сарай цегляний 7795 0 1970 
 

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 



 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

21 грудня 2017 року 

м.Корюківка 
 

Про закріплення майна міської комунальної  

власності за Відділом освіти, культури, молоді  

та спорту Корюківської міської ради  

на праві оперативного управління 
 
 

Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 11.12.2017 №01-13/767 та від 14.11.2017 № 01-

13/704, 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. Закріпити за Відділом освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради  на праві оперативного управління на умовах 

договору та передати на баланс Майно: 

1.1. Автомобіль DAEWOO-FS0 Lanos TF69Y, 2008 року випуску, 

балансовою (первісною) вартістю 49533,00 грн (сорок дев’ять тисяч п’ятсот 

тридцять три гривні 00 копійок), державний реєстраційний номер СВ 4949 

АК (далі - транспортний засіб).  

1.2. Комп’ютер і монітор за інвентарним номером 101460004 для 

роботи Рейментарівського сільського клубу Корюківської міської ради.  
 

 2. Передати на баланс  Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради комплектуючі до транспортного засобу (далі - 

майно) зазначеного в пункті 1 рішення, а саме: 
 

№ 

з/п 

Назва інвентарного об’єкта Одиниця 

виміру 

Кількість  Сума 

(грн.) 

1 Магнітола LG-C 227 шт 1 540,00 

2 Автомобільна аптечка шт 1 40,00 

3 Вогнегасник ОП 2 пт шт 1 125,00 

4 Чехли на авто шт 1 700,00 

5 Автоковрик шт 1 180,00 

6 Автоковрик шт 1 150,00 



7 Коврик у багажник шт 1 75,00 

8 Диск колісний 5/5/14 шт 4 643,43 

9 Автопокришка 175/70  R13 Fulda 

ECOCOWTROL 

шт 4 3880,00 

10 Шина 185/65/14 Kumho 86Т KW19zen  wis шт 4 3700,03 

 РАЗОМ  19 10033,46 
 

 

         3. 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 

транспортного засобу та майна, вказаних в пунктах 1-2 даного рішення, у 

відповідності до вимог 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 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

21 грудня 2017 року 

м.Корюківка 
 

Про передачу майна  

міської комунальної власності  
 
 

З метою сприяння роботі КП «Корюківкаводоканал», розглянувши 

клопотання КП «Корюківкаводоканал» №487 від 18 грудня 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 на баланс 

комунального підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради майно міської комунальної власності, а саме: 
   

№ 

з/п 

Найменування майна Одиниця 

виміру  

Кількість  Первісна 

вартість  

1 Болгарка штук 1 1239.00 

2 Шурупокрут  А 14,4 штук 1 924.00 

3 Бокорізи  160мм  32DS17 штук 1 226.36 

4 Покажчик напруги УВНІ - 35 штук 1 432.55 

5 Покажчик напруги штук 1 147.00 

6 Натягувач бандажної стрічки штук 1 2499.00 

7 Пояс безлямковий  4ПБ штук 1 400.74 

8 Штанга оперативна щтук 1 363.66 

9 Плоскогубці комбин. 32D 122 штук 1 90.54 

10 Комплект головок штук 1 1894.00 

11 Комплект ключів штук 1 825.00 

12 Ключ штук 1 179.00 

13 Ключ газовий штук 1 190.00 

14 Рукавиці діелектричні штук 1 150.29 

15 Викрутка шліцьова NE 1000B 39D402 штук 1 31.01 

16 Викрутка шліцьова NE 1000B 39D403 штук 1 40.63 



17 Викрутка шліцьова NE 1000B 39D404 штук 1 49.31 

18 Викрутка електронна хрестова 39 0411 штук 1 28.52 

19 Викрутка електронна хрестова 39  D 

412 

штук 1 21.82 

20 Викрутка електронна плоска 39  D 471 штук 1 42.18 

21 Викрутка електронна плоска 39  D 473 штук 1 80.93 

 РАЗОМ  21 9855.54 
 

2. 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, 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 



 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

21 грудня 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 06 грудня 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 

капіталу, в господарське відання та на баланс комунального підприємства 

«Батьківщина» Корюківської міської ради трактор Т-40М, інвентарний номер 

101510002, балансовою вартістю 5563,00 грн., знос 100%.  

2. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс КП 

«Батьківщина» майно міської комунальної власності  згідно додатку до 

рішення.  
 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Корюківської міської 

ради (Кожема О.М.), КП «Батьківщина»  (Гусейнов В.З.) здійснити передачу-

прийняття майна, вказаного в пункті 1 даного рішення, у відповідності до 

вимог чинного законодавства України.  
 

4. КП «Батьківщина» (Гусейнов В.З.) внести зміни до Статуту 

підприємства з врахуванням даного рішення та згідно чинного законодавства 

України. 
 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                  Р.Р. Ахмедов 



Додаток  

до рішення дванадцятої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від  21 грудня 2017 року  

«Про передачу майна міської комунальної 

власності комунальному підприємству  

«Батьківщина» Корюківської міської ради» 

 

 

Перелік майна міської комунальної власності,  

що передається на баланс  комунального підприємства «Батьківщина» Корюківської міської ради 
 

№ 

з/п 

Найменування майна Інвентарний 

номер майна 

Одиниця 

виміру  

кількість Первісна 

вартість  

Сума 

нарахованого 

зносу 

1 Плуг тракторний 101510003 штук 1 596,00 596,00 

2 Косилка КС 101510004 штук 1 1696,00 1696,00 

3 Причеп тракторний 101510005 штук 1 3984,00 3984,00 

4 Втулка шатуна широка б/м  д37/д21  штук 4 348,00 - 

5 Гільза з поршнем д-144 (5 кан)  штук 4 3432,00 - 

6 Головка циліндра в зборе д-144  штук 4 5400,00 - 

7 Диск ведомий  головного щеплення Т-40  штук 1 586,50 - 

8 Комплект прокладок двигуна д-144 повний  комплект 1 166,68 - 

9 Кільце стопорне поршневе Т-40/Т-25/Т-16  штук 8 93,60 - 

10 Кільце поршневе Д-144 м-м5к.105. 0  комплект 1 870,00 - 

11 Насос масляний д-144  Т-40  штук 1 738,06 - 

12 Палець поршневий д-144, д-21, д-37, А1  штук 4 211,92 - 

13 Насос МШ 10М-3Л 6шл. лівий МТЗ, ДТ-

75, Т-25 

 штук 1 576,84 - 

14 Насос МШ 32А-3Л кр. лівий ЮМЗ Т-40  штук 1 1551,36 - 

15 Насос – дозатор МТЗ-80.82 №129386  штук 1 3870,00 - 



16 Штуцер – кутник з гайкою 24х24  штук 4 192,96 - 

17 Корінні вкладки д-144 Р1  комплект 1 525,78 - 

18 Шатун вкладний д-144 Р1  комплект 1 371,34 - 

19 Генератор Г-462  Т-40  штук 1 1763,40 - 

20 Стартер МТЗ Чехія 12в  штук 1 3120,00 - 

21 Підшипник Т-40 вижимний 9588217  штук 1 513,24 - 

22 6ст 140 акумулятор ISTA  штук 1 4019,40 - 

23 Сільськогосподарська шина 6,5х16 Т-40  штук 2 2797,08 - 

24 Форсунка  д-21/д-144  штук 2 1560,00 - 

25 Сільськогосподарська шина 13,6х36 Т-40 

БЦ 

 штук 2 16992,24  

 РАЗОМ   50 55976,4 6276,00 

 

 

Секретар міської ради                                              С.О. Олійник  



 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

21 грудня 2017 року 

м.Корюківка 
 

Про звільнення від сплати податку  

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  

 

Розглянувши звернення установ та організацій щодо звільнення від 

сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, 

бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста, керуючись 

Положенням про порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, затвердженим рішенням двадцять дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради шостого скликання від 27.01.2015 р., ст. ст. 12, 266 

Податкового кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

міська рада в и р і ш и л а : 

1. Звільнити в 2018 році від сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки на території Корюківської міської ради:  

- комунальні підприємства, установи, організації Корюківської міської ради;  

- місцеві ланки всеукраїнських об’єднань бджолярів-любителів; 

- заклади товариства сприяння обороні України.  

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 



 
 У К Р А Ї Н А  
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

21 грудня 2017 року  

м. Корюківка 

 

Про звільнення від сплати 

земельного податку 

 

 Розглянувши клопотання Корюківського районного товариства 

«Бджоляри»  стосовно звільнення від сплати земельного податку на земельну 

ділянку, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста, 

керуючись ст. 12, 266 Податкового кодексу України, ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада в и р і ш и л а :  

 

 1. Звільнити в 2018 році від сплати земельного податку на земельні 

ділянки на території Корюківської міської ради: 

- місцеві ланки всеукраїнських об’єднань бджолярів-любителів. 

 

 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 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого  скликання) 

 

21 грудня 2017 року  

м. Корюківка 

 

Про внесення змін  

до деяких рішень міської ради 

  

 Розглянувши звернення юридичних та фізичних осіб, та додані 

матеріали, враховуючи пункт 4 рішення № 366 виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 19.09.2017р. «Про впорядкування адресного 

господарства», рішення  виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

14.12.2017р. № 501 «Про впорядкування адресного господарства», 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 восьмої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 09.08.2017 р. «Про дозвіл на виготовлення документації 

із землеустрою» в частині площі та адреси земельної ділянки, виклавши її в 

новій редакції, а саме: «дати дозвіл Глобенку Петру Івановичу 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 індивідуальних гаражів 

площею 0,0028 га замість 0,0024 га по вул. Кошового, гараж № 85А,                          

м. Корюківка» у зв’язку з фактичним обміром земельної ділянки та 

впорядкуванням адресного господарства. 
 

2. Внести зміни до пункту 4 рішення двадцять шостої сесії Корюківської 

міської ради шостого скликання від 28.08.2014 р. «Про дозвіл на виготовлення 

документації із землеустрою» в частині надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для надання їх в оренду для 

розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку ПАТ 

«Укртелеком» Чернігівська філія орієнтовною площею 0,0004 га,                           



вул. Дудка, 64 (РШ-9),  м. Корюківка», виклавши дану частину рішення в 

новій редакції, а саме:  

 «дати дозвіл ПАТ «Укртелеком» на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду площею орієнтовно 0,0004 га для 

розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій по                               

вул. Дудка, 64Б, м. Корюківка».   

  

3. Внести зміни до пункту 1 договору оренди землі від 15.06.2011 р. в 

частині адреси земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:01:003:0209, площею 0,1000 га, виклавши її в новій редакції, а 

саме: 

«пров. Дудка, 2в, м. Корюківка», замість «вул. Дудко, 1а, м. Корюківка». 

 

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 
 

 
 

 



 
                                                      У К Р А Ї Н А                                   
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

21 грудня 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 житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва 

та охорони навколишнього природного середовища, керуючись пунктом 2 

Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту та 

порядку погодження документації із землеустрою» ст.ст. 12, 79-1, 89, 92,116, 

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.): 

- Чубарі Віктору Івановичу (зареєстрований за адресою:                             

вул. _______________, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Зарічна, 10, с. Петрова Слобода. 

- Макаренку Олександру Михайловичу (зареєстрований за адресою: 

пров. ________________, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Гагаріна, 7, с. Костючки. 

- Хоменко Олені Володимирівні (зареєстрована за адресою:                        

вул. _________________, с. Бреч) площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Лісового П., 78, с. Бреч. 

- Хоменку Володимиру Миколайовичу (зареєстрований за адресою: 

вул. ________________, с. Лубенець) площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Тосенка, 7, с. Лубенець. 



- Кугук Любові Микитівні (зареєстрована за адресою: вул. __________,               

с. Кугуки) площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована за адресою:                       

вул. Дачна, 8, с. Кугуки. 

- Захарченку Івану Миколайовичу (зареєстрований за адресою:                 

вул. ______________, с. Наумівка) площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Бородавка, 15, с. Наумівка. 

- Купрієнко Валентині Олексіївні (зареєстрована за адресою:                         

вул. _______________, м. Київ) площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована 

за адресою: вул. Лісова, 17, с. Хотіївка. 

- Романенку Миколі Петровичу (зареєстрований за адресою:                       

вул. _______________, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,06 га, яка 

розташована за адресою: вул. Зої Космодем’янської, 68, м. Корюківка. 

- Ткаченку Олександру Миколайовичу (зареєстрований за адресою: 

вул. ________________, с. Лубенець) площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Тосенка, 5, с. Лубенець. 

- Гончаренку Володимиру Семеновичу (зареєстрований за адресою: 

вул. _______________, с. Буда) площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована 

за адресою: вул. Зарічна, 3, с. Шишка. 

- Тройна Валентині Іванівні (зареєстрована за адресою:                             

вул. ________________, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Сіверська, 29, м. Корюківка. 

- Беспалому Віктору Петровичу (зареєстрований за адресою:                   

пров. _________________, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,06 га, яка 

розташована за адресою: пров. Корнієвського, 22, м. Корюківка. 

- Васильчук Ганні Василівні (зареєстрована за адресою: вул. 

___________, с. Сядрине) площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована за 

адресою: вул. Білого генерала, 15, с. Сядрине. 

- Тюкачовій Ніні Василівні (зареєстрована за адресою:                                        

вул. ________________, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Слобідська, 56, с. Ховдіївка. 

- Масловій Галині Миколаївні (зареєстрована за адресою:                         

вул. _________________, с. Наумівка) площею орієнтовно 0,25, яка 

розташована за адресою: вул. Робоча, 47, с. Гуринівка.  

 

2. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що посвідчує право спільної часткової власності на земельну 

ділянку: 

- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.): 

- Нікіфорову Артему Валерійовичу (зареєстрований за адресою:                 

вул. ______________, с. Сахутівка) та Ігнатенку Віталію Павловичу 

(зареєстрований за адресою: вул. _____________, м. Корюківка) площею 

орієнтовно 0,10 га, яка розташована за адресою: вул. Братчикова, 48,                       

м. Корюківка. 

 



3. 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.): 

- Карасьовій Тамарі Олексіївні (зареєстрована за адресою: м. Нагінськ, 

вул. _________________, Московська обл. РФ) площею орієнтовно 0,10 га, 

яка розташована за адресою: провулок Стржалковського, 8, м. Корюківка. 

 

4. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі її безоплатно у власність: 

- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.): 

- Зборщику Павлу Віталійовичу (зареєстрований за адресою:                       

вул. ______________, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована по вул. Шевченка, м. Корюківка. 

- Зборщику Андрію Віталійовичу (зареєстрований за адресою:                    

вул. ______________, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована по вул. Шевченка, м. Корюківка. 

- Шпук Олександру Анатолійовичу (зареєстрований за адресою:                    

вул. _______________, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Шевченка, м. Корюківка. 

- Мойсієнку Юрію Володимировичу (зареєстрований за адресою:                 

вул. ______________, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Хмельницького Б., 9, с. Тютюнниця.  

- Демидок Миколі Сергійовичу (зареєстрований за адресою:                      

пров. ______________, м. Мена) площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована 

за адресою: вул. Шевченка, 32, с. Сахутівка. 

- Терещенко Антоніні Василівні (зареєстрована за адресою:                           

вул. ______________, с. Забарівка) площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Гагаріна, 4, с. Забарівка. 

- Ткаченко Ользі Михайлівні (зареєстрована за адресою:                                 

вул. ________________, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Шевченка, м. Корюківка. 

- Купрієнку Костянтину Олексійовичу (зареєстрований за адресою:  

вул. _______________, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Лісова, 19, с. Хотіївка. 

- Чаловському Михайлу Миколайовичу (зареєстрований за адресою: 

вул. _______________, с. Лубенець) площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Шевченка, м. Корюківка. 

- Чуваковій Олені Вікторівні (зареєстрована за адресою:                               

вул. _______________, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Шевченка, м. Корюківка. 

- Мірошниченко Світлані Вікторівні (зареєстрована за адресою:                      

________________, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Шевченка, м. Корюківка. 



- Рудій Юлії Анатоліївні (зареєстрована за адресою: вул. 

______________, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована 

по вул. Незалежності, м. Корюківка. 

- Лавренович Олександру Михайловичу (зареєстрований за адресою: 

вул. _________________, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Незалежності, м. Корюківка. 

- Осипенку Володимиру Олександровичу (зареєстрований за адресою: 

вул. _______________, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Незалежності, м. Корюківка. 

- Рачеку Андрію Анатолійовичу (зареєстрований за адресою:                     

вул. ________________, с. Трудовик) площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Хмельницького Б., 8, м. Корюківка. 

- Акуску Володимиру Володимировичу (зареєстрований за адресою: 

вул. _______________, с. Верхолісся) площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Хмельницького Б., 10, м. Корюківка. 

- Андрєєвій Вікторії Валеріївні (зареєстрована за адресою:                              

вул. _______________, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Шевченка, 144, с. Наумівка. 

- Болотному Анатолію Вікторовичу (зареєстрований за адресою:                 

вул. _______________, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Садова, 23 А, м. Корюківка. 

- Горному Олегу Миколайовичу (зареєстрований за адресою:                      

вул. ______________, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Весняна, м. Корюківка. 

 

- для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.): 

- Макаренку Олександру Михайловичу (зареєстрований за адресою: 

пров. _______________, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,50 га, яка 

розташована за адресою: вул. Гагаріна, 7, с. Костючки. 

- Кугук Валентині Миколаївні (зареєстрована за адресою:                                 

вул. _______________, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,50 га, яка 

розташована за адресою: вул. Дачна, 5-А, с. Кугуки. 

- Корінь Таїсії Миколаївні (зареєстрована за адресою:                                  

вул. _______________, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Червонохутірська, 19, м. Корюківка. 

- Чигринцю Леоніду Федоровичу (зареєстрований за адресою:                       

вул. _______________, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,08 га, яка 

розташована за адресою: вул. Свободи, 21, м. Корюківка. 

- Чубарі Віктору Івановичу (зареєстрований за адресою:                             

вул. ________________, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Зарічна, 10, с. Петрова Слобода. 

- Горному Олегу Миколайовичу (зареєстрований за адресою:                      

вул. _______________, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Садова, 31, м. Корюківка. 

 

5. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі її у постійне користування : 



- для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної інфраструктури, (КВЦПЗ 11.04.): 

- Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» Корюківської 

міської ради (зареєстрований за адресою: м. Корюківка, провулок 

Вокзальний,9) орієнтовною площею 0,4 га, яка розташована за адресою: вул. 

Зої Космодем’янської (свердловина № 3), м. Корюківка. 

 

- для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, (КВЦПЗ 03.07.): 

- Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської 

ради (зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. Костюк Г.,16) 

орієнтовною площею 0,77 га, яка розташована за адресою: вул. Ринкова,                 

м. Корюківка. 

 

6. 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.  

 

7.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. 

 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Міський голова                                                                             Р.Р. Ахмедов  



 
 У К Р А Ї Н А   

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого  скликання) 

 

21 грудня 2017 року  

м. Корюківка 

 

Про розірвання та поновлення 

договорів оренди землі 

  

 Розглянувши звернення Лашко Лідії Іванівни, Авраменко Наталії 

Анатоліївни та Авраменко Надії Миколаївни, Масалика Сергія Сергійовича, 

ПАТ «Чернігівгаз» 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, 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 спільної сумісної оренди землі від 27.10.2017 р. з 

Авраменко Наталією Анатоліївною та Авраменко Надією Миколаївною, яка 

розташована за адресою: вул. Дудка, 109, м. Корюківка,  площею 0,1000 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1254, шляхом його 

розірвання за згодою сторін, у зв’язку з даруванням житлового будинку та 

господарських будівель, які розташовані на земельні ділянці по вул. Дудка, 109 

в м. Корюківка. 

1.1. Перевести земельну ділянку вказану в п. 1 даного рішення до земель 

запасу (земель не наданих у власність або постійне користування в межах 

населених пунктів Корюківської міської ради). 

 

2. Припинити договір оренди землі від 09.08.2017 р. з Лашко Лідією 

Іванівною, яка розташована за адресою: вул. 8-го Березня, 1, м. Корюківка,  

площею 0,1000 га, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1649, шляхом його розірвання за згодою сторін, у зв’язку з 

продажем житлового будинку та господарських будівель, які розташовані на 

земельні ділянці по вул. 8-го Березня, 1 в м. Корюківка. 



2.1. Перевести земельну ділянку вказану в п. 2 даного рішення до земель 

запасу (земель не наданих у власність або постійне користування в межах 

населених пунктів Корюківської міської ради). 

 

3. Припинити договір оренди землі від 28.01.2013 р. з Масалико Сергієм 

Сергійовичем, яка розташована за адресою: вул. Зарічна, 39, м. Корюківка,  

площею 0,1000 га, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1242, шляхом його розірвання за згодою сторін, у зв’язку з 

закінченням 28.01.2018 року строку дії договору. 

3.1. Перевести земельну ділянку вказану в п. 3 даного рішення до земель 

запасу (земель не наданих у власність або постійне користування в межах 

населених пунктів Корюківської міської ради). 

 

4. Поновити ПАТ «Чернігівгаз» договір оренди землі від 29 травня 2007 

року на земельні ділянки загальною площею 0,0469 га, які розташовані в межах 

міста Корюківка, на тих самих умовах та на той самий строк. Категорія земель – 

землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. Цільове використання відповідно до договору оренди землі – 

обслуговування ГРП, ШГРП  та виносних засувок. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                       Р.Р. Ахмедов 
 

 

 



 

 У К Р А Ї Н А            
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

21 грудня 2017 року  

м. Корюківка 

 

Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок,  

цільове призначення яких змінюється 

 

 Розглянувши заяви ФОП Мисника Віталія Миколайовича та проекти 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, цільове призначення яких 

змінюється з земель для комерційної діяльності на землі для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, враховуючи 

наявність погоджень Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 14.11.2017 р. № 10805/82-17 та Головного управління 

Держгеокадастру у Харківській області від 27.10.2017 р. № 19409/82-17, та 

відділу житлово-комунального господарства та будівництва, містобудування 

та архітектури Корюківської РДА від 20.10.2017 р. № 05-07/24 та від 

23.10.2017 р.  № 05-07/23, враховуючи висновки постійної комісії міської ради 

з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних 

відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища 

керуючись ст.ст.17, 20, 22, 33, 35, 184 Земельного кодексу України, Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового 

призначення», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється з земель для комерційної діяльності на 

землі для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості (11.02.) ФОП Миснику Віталію Миколайовичу в межах                      

м. Корюківка, вул. Дудка, 39Б, площею 0,0482 га, розроблений ДП 

«Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». 

1.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки, яка перебуває у 

користуванні ФОП Мисника Віталія Миколайовича, відповідно до договору 



оренди землі від 27.12.2012 р., площею 0,0482 га, кадастровий номер 

7422410100:01:003:0953 із земель для комерційної діяльності на землі для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 

1.2. Укласти додаткову угоду до договору оренди землі від 27.12.2012 р. 

на земельну ділянку, зазначену у пункті 1 даного рішення. 

 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється з земель для комерційної діяльності на 

землі для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості (11.02.) ФОП Миснику Віталію Миколайовичу в межах                   

м. Корюківка, вул. Дудка, 39А, площею 0,1464 га, розроблений ДП 

«Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». 

2.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки, яка перебуває у 

користуванні ФОП Мисника Віталія Миколайовича, відповідно до договору 

оренди землі від 20.11.2013 р., площею 0,1464 га, кадастровий номер 

7422410100:01:003:0788 із земель для комерційної діяльності на землі для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 

2.2. Укласти додаткову угоду до договору оренди землі від 20.11.2013 р. 

на земельну ділянку, зазначену у пункті 2 даного рішення. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища.  

 

 

Міський голова                                                                                 Р.Р.Ахмедов 

 
 



                                                                                                                                           
 У К Р А Ї Н А  
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

21 грудня 2017 року  

м. Корюківка 

 

Про надання земельних ділянок  

у постійне користування 

  

 Розглянувши клопотання Корюківської районної ради, РКСЛП 

«Корюківкаліс», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст. 

12, 79, 79-1, 92, 123 Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", 

 

міська рада в и р і ш и л а: 

 

1. Затвердити Корюківській районній раді технічну документацію щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), що посвідчують 

право постійного користування земельною ділянкою для будівництва та 

обслуговування закладів комунального обслуговування площею 0,0896 га по 

пров. Лесі Українки, ІІІ-й, 8, м. Корюківка.   

1.1. Передати Корюківській районній раді у постійне користування 

земельну ділянку для будівництва та обслуговування закладів комунального 

обслуговування, (КВЦПЗ 03.12.), площею 0,0896 га по пров. Лесі                             

Українки, ІІІ-й, 8, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1682. 

 

2. Затвердити Корюківській районній раді технічну документацію щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), що посвідчують 

право постійного користування земельною ділянкою для будівництва та 

обслуговування закладів комунального обслуговування площею 0,1000 га по 

пров. Лесі Українки, ІІІ-й, 9, м. Корюківка.   

2.1. Передати Корюківській районній раді у постійне користування 

земельну ділянку для будівництва та обслуговування закладів комунального 

обслуговування, (КВЦПЗ 03.12.), площею 0,1000 га по пров. Лесі                                                      

Українки, ІІІ-й, 9, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1683. 



 3. Затвердити районному комунальному спеціалізованому 

лісогосподарському підприємству «Корюківкаліс» проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості площею 0,0875 га по                    

вул. Шевченка, 241-а, м. Корюківка.   

3.1. Передати районному комунальному спеціалізованому 

лісогосподарському підприємству «Корюківкаліс» у постійне користування 

земельну ділянку для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості, (КВЦПЗ 11.02.), площею 0,0875 га по                                                   

вул. Шевченка, 241-а, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:001:1402. 

 

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 
 

 
 



                                                                                                                  
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

21 грудня 2017 року  

м. Корюківка 

 

Про надання земельних  

ділянок в оренду 

 

 Розглянувши заяву Костючка Сергія Анатолійовича, 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 Костючку Сергію 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. Гагаріна, 10, м. Корюківка. 

1.1. Надати Костючку Сергію Анатолійовичу (зареєстрований за 
адресою: _______________, м. Стара Купавна, Московська область, РФ, 

ідентифікаційний номер ______________) в оренду земельну ділянку площею  

0,1000 га, кадастровий номер 7422410100:01:003:1259, за адресою:                              

вул. Гагаріна, 10, 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. 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 
 



                                                                                                                                                       
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

21 грудня 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 Литвину Олександру Олексійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по                                      

вул. Сіверська, 40, м. Корюківка. 

1.1. Передати Литвину Олександру Олексійовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 

0,1000 га, по вул. Сіверська, 40, м. Корюківка, кадастровий номер 

7422410100:01:001:1404, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. Зареєстрований за адресою: ______________, м. Корюківка, 

ідентифікаційний номер _______________. 

 



2. Затвердити Чечилі Олександру Михайловичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1482 га, по                                      

вул. Стрільця, 63, с. Наумівка. 

2.1. Передати Чечилі Олександру Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),  

площею 0,1482 га, вул. Стрільця, 63, с. Наумівка, кадастровий номер 

7422485500:01:002:0189, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. Зареєстрований за адресою: ____________, с. Наумівка, 

ідентифікаційний номер _________________. 

 

3. Затвердити Савченко Зої Миколаївні 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. Партизанська, 31, с. Наумівка. 

3.1. Передати Савченко Зої Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по                                      

вул. Партизанська, 31, с. Наумівка, кадастровий номер 

7422485500:01:002:0188, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. Зареєстрована за адресою: ____________, с. Наумівка, 

ідентифікаційний номер ____________. 

 

4. Затвердити Титенко Божені Костянтинівні та Титенко Людмилі 

Олександрівні 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 0,0775 га, по вул. Дудка, 73, м. Корюківка. 

4.1. Передати Титенко Божені Костянтинівні (зареєстрована за 

адресою: вул. Бульварна, 11, кв. 4, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 

3705901446) та Титенко Людмилі Олександрівні (зареєстрована за адресою:                              

____________, м. Корюківка, ідентифікаційний номер _____________) 

безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,0775 га, по вул. Дудка, 73, м. Корюківка, 

кадастровий номер 7422410100:01:003:1263, цільове призначення - для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 



споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та 

громадської забудови.  

 

5. Затвердити Шакун Олені 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 0,0704 га, по                                      

вул. Польова, 30, м. Корюківка. 

5.1. Передати Шакун Олені Григорівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0704 га, по                                      

вул. Польова, 30, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1678, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 

землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою:                       

____________, м. Корюківка, ідентифікаційний номер ___________. 

 

6. Затвердити Мазку Юрію 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. Франка, 121, м. Корюківка. 

6.1. Передати Мазку Юрію Олександровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по                                      

вул. Франка, 121, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1668, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 

землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:                       

______________, м. Корюківка, ідентифікаційний номер _____________. 

 

7. Затвердити Кукуюку Володимиру Івановичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1788 га, по                                      

вул. Шевченка, 9, с. Сядрине. 

7.1. Передати Кукуюку Володимиру Івановичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1788 га, по                                      

вул. Шевченка, 9, с. Сядрине, кадастровий номер 7422488700:01:002:0132, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 

землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:                       

____________, с. Сядрине, ідентифікаційний номер _____________. 



8. Затвердити Мойсієнку Миколі Петровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0606 га, по                                      

вул. Польова, 38, м. Корюківка. 

8.1. Передати Мойсієнку Миколі Петровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0606 га, по                                      

вул. Польова, 38, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1677, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 

землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:                       

______________, м. Корюківка, ідентифікаційний номер _____________. 

 

9. Затвердити Піддубній Олені 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. 8-го Березня, 12-Б, м. Корюківка. 

9.1. Передати Піддубній Олені Григорівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по                                      

вул. 8-го Березня, 12-Б, м. Корюківка, кадастровий номер 

7422410100:01:002:1662, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. Зареєстрована за адресою: _____________, м. Корюківка, 

ідентифікаційний номер ______________. 

 

10. Затвердити Титенко Тамарі Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по                                      

вул. Шевченка, 43, с. Лубенець. 

10.1. Передати Титенко Тамарі Іванівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по                                      

вул. Шевченка, 43, с. Лубенець, кадастровий номер 7422481500:02:000:0012, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 

землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою:                           

______________, с. Лубенець, ідентифікаційний номер ____________. 

 



11. Затвердити Потапенку Сергію Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0451 га, по                                      

вул. Польова, 9/2, м. Корюківка. 

11.1. Передати Потапенку Сергію Миколайовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 

0,0451 га, по вул. Польова, 9/2, м. Корюківка, кадастровий номер 

7422410100:01:002:1675, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. Зареєстрований за адресою: ______________, м. Корюківка, 

ідентифікаційний номер _________________. 

 

12. Затвердити Кресу Олегу Борисовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по                                      

вул. Патріотів, 37, м. Корюківка. 

12.1. Передати Кресу Олегу Борисовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 

вул. Патріотів, 37, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1676, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 

землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:                                   

____________, м. Корюківка, ідентифікаційний номер ___________. 

  

13. Затвердити Малишу Роману Вікторовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.), площею 0,6000 га, по                        

вул. П. Лісового, с. Бреч. 

13.1. Передати Малишу Роману Вікторовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

0,6000 га, по вул. П.Лісового, с. Бреч, кадастровий номер 

7422481500:07:000:0977, цільове призначення - для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення. Зареєстрований за адресою: _____________, с. Бреч, 

ідентифікаційний номер _____________. 

 

14. Затвердити Кугук Ірині Іванівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.), площею 0,1412 га,                                                 

по вул. Зої Космодем’янської, 11, м. Корюківка. 



14.1. Передати Кугук Ірині Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.), 

площею 0,1412 га, по вул. Зої Космодемянської, 11, м. Корюківка, 

кадастровий номер 7422410100:01:001:1403, цільове призначення – для 

ведення особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення. Зареєстрована за адресою:                                              

______________, м. Корюківка, ідентифікаційний номер __________. 

 

15. Затвердити Мотчаному Леоніду Михайловичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок 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 та для 

ведення особистого селянського господарства, (КВЦПЗ 01.03.), площею 

0,0884 га, по вул. Зої Космодем’янської, 15, м. Корюківка. 

15.1. Передати Мотчаному Леоніду Михайловичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 

0,1000 га, кадастровий номер 7422410100:01:001:1395 по вул. Зої 

Космодем’янської, 15, м. Корюківка. Цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. Зареєстрований за адресою: _____________,   м. Корюківка, 

ідентифікаційний номер ________________. 

15.2. Передати Мотчаному Леоніду Михайловичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства 

площею 0,0884 га, кадастровий номер 7422410100:01:001:1396, по вул. Зої 

Космодем’янської, 15, м. Корюківка. Цільове призначення – для ведення 

особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення. Зареєстрований за адресою:                                   

_________________, м. Корюківка, ідентифікаційний номер __________. 

 

16. Затвердити Сірчуку Сергію Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по                                      

пров. Франка, 33, м. Корюківка. 

16.1. Передати Сірчуку Сергію Івановичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 

пров. Франка, 33, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1680, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 

землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:                                   

____________, м. Корюківка, ідентифікаційний номер ___________. 

 



17. Затвердити Сірчуку Сергію Івановичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.), площею 0,3325 га,                                                 

по пров. Франка, 33, м. Корюківка. 

17.1. Передати Сірчуку Сергію Івановичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 

01.03.), площею 0,3325 га, по пров. Франка, 33, м. Корюківка, кадастровий 

номер 7422410100:01:002:1686, цільове призначення – для ведення 

особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення. Зареєстрований за адресою:                        

_________________, м. Корюківка, ідентифікаційний номер ___________. 

 

18. Затвердити Кравченко Аллі Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по                                          

вул. 8-го Березня, 48а8, м. Корюківка. 

18.1. Передати Кравченко Аллі Василівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 

вул. 8-го Березня, 48а8, м. Корюківка, кадастровий номер 

7422410100:01:002:1679, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. Зареєстрована за адресою: _______________, м. Корюківка, 

ідентифікаційний номер _______________. 

 

19. Затвердити Кравченко Аллі Василівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.), площею 0,1324 га,                                                 

по вул. 8-го Березня, 48а8, м. Корюківка. 

19.1. Передати Кравченко Аллі Василівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 

01.03.), площею 0,1324 га, по вул. 8-го Березня, 48а8, м. Корюківка, 

кадастровий номер 7422410100:01:002:1684, цільове призначення – для 

ведення особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення. Зареєстрована за адресою:                        

_____________, м. Корюківка, ідентифікаційний номер ___________. 

 

20. Затвердити Рябцю Валерію Миколайовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по вул. Дудка, 109, 

м. Корюківка. 



20.1. Передати Рябцю Валерію Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 

вул. Дудка, 109, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1254, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 

землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:                           

________________, м. Корюківка, ідентифікаційний номер ____________. 

 

21. Затвердити Симончук Наталії Анатоліївні 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 0,0880 га, по                                 

вул. Паркова, 60, м. Корюківка. 

21.1. Передати Симончук Наталії Анатоліївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0880 га, по 

вул. Паркова, 60, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1266, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 

землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою:                           

______________, м. Корюківка, ідентифікаційний номер _______________. 

 

22. Затвердити Бондаренку Олександру Анатолійовичу проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.), площею 0,0579 га, по 

вул. Шевченка, 262, м. Корюківка. 

22.1. Передати Бондаренку Олександру Анатолійовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства 

(КВЦПЗ 01.03.), площею 0,0579 га, по вул. Шевченка, 262, м. Корюківка, 

кадастровий номер 7422410100:01:002:1685, цільове призначення – для 

ведення особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення. Зареєстрований за адресою:                        

_______________, м. Корюківка, ідентифікаційний номер _____________. 

 

23. Затвердити Савченку Володимиру Антоновичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0725 га, по                         

вул. Шевченка, 11, м. Корюківка. 

23.1. Передати Савченку Володимиру Антоновичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 

0,0725 га, по вул. Шевченка, 11, м. Корюківка, кадастровий номер 

7422410100:01:003:1265, цільове призначення - для будівництва і 



обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. Зареєстрований за адресою: ______________, м. Корюківка, 

ідентифікаційний номер ____________. 

 

24. Затвердити Алексійчику Миколі Івановичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0812 га, по                                

вул. Польова, 1а, м. Корюківка. 

24.1. Передати Алексійчику Миколі Івановичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0812 га, по 

вул. Польова, 1а, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1681, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 

землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:                     

______________, м. Корюківка, ідентифікаційний номер ______________. 

 

25. Затвердити Очковському Олексію Григоровичу та Погодіній 

Наталії Володимирівні 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 0,0554 га, по пров. Пушкіна, 17, м. Корюківка. 

25.1. Передати Очковському Олексію Григоровичу (зареєстрований за 

адресою: пров. Пушкіна, 17, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 

2488006598) та Погодіній Наталії Володимирівні (зареєстрована за адресою: 

______________, м. Корюківка, ідентифікаційний номер ____________) 

безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,0554 га, по пров. Пушкіна, 17, м. Корюківка, 

кадастровий номер 7422410100:01:001:1406, цільове призначення - для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та 

громадської забудови.  

 

26. Затвердити Гіминчук Тамарі Миколаївні 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. Польова, 38, с. Наумівка. 

26.1. Передати Гіминчук Тамарі Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по 



вул. Польова, 38, с. Наумівка, кадастровий номер 7422485500:01:001:0141, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 

землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою:                     

________________, с. Наумівка, ідентифікаційний номер ______________. 

 

27. Затвердити Гіминчук Тамарі Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства, (КВЦПЗ 01.03.), площею 0,4500 га, по                                   

вул. Польова, с. Наумівка. 

27.1. Передати Гіминчук Тамарі Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

0,4500 га, по вул. Польова, с. Наумівка, кадастровий номер 

7422485500:01:001:0142, цільове призначення – для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення. Зареєстрована за адресою: _______________, с. Наумівка, 

ідентифікаційний номер _________________. 

 

28. Затвердити Сахуті Світлані 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 0,2500 га, по                                   

вул. Шевченка, 45, с. Наумівка. 

28.1. Передати Сахуті Світлані Михайлівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по 

вул. Шевченка, 45, с. Наумівка, кадастровий номер 7422485500:01:001:0146, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 

землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою:                     

_______________, с. Наумівка, ідентифікаційний номер ______________. 

 

29. Затвердити Концевому Анатолію Матвійовичу 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 0,0954 га, по                                   

вул. Лучка, 3а/1, с. Наумівка. 

29.1. Передати Концевому Анатолію Матвійовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 

0,0954 га, по вул. Лучка, 3а/1, с. Наумівка, кадастровий номер 

7422485500:01:001:0143, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 



забудови. Зареєстрований за адресою: _____________, с. Наумівка, 

ідентифікаційний номер ________________. 

 

30. Затвердити Лучку Михайлу Васильовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по                                   

вул. Шевченка, 49, с. Наумівка. 

30.1. Передати Лучку Михайлу Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по 

вул. Шевченка, 49, с. Наумівка, кадастровий номер 7422485500:01:001:0144, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 

землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:                     

_________________, с. Наумівка, ідентифікаційний номер ____________. 

 

31. Затвердити Лантуху Олександру Михайловичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1777 га, по                                   

вул. Шевченка, 79/2, с. Наумівка. 

31.1. Передати Лантуху Олександру Михайловичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 

0,1777 га, по вул. Шевченка, 79/2, с. Наумівка, кадастровий номер 

7422485500:01:001:0145, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. Зареєстрований за адресою: ______________, с. Наумівка, 

ідентифікаційний номер __________________. 

 

32. 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                                           



 

 

 

 

 У К Р А Ї Н А  
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

21 грудня 2017  року 

м. Корюківка 
 

Про продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення 

по вул. Шевченка, 66б , с. Наумівка  

 

Розглянувши звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки по                     

вул. Шевченка, 66б, с. Наумівка, враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища, керуючись Конституцією України, ст.ст. 628, 629 Цивільного 

кодексу України, постановою Кабінету міністрів України від 22 квітня 2009 р. 

№ 381 «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням 

платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності», 

ст.ст. 12, 79-1, 122, 127, 128 Земельного кодексу України, ст.ст. 26, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

 1. Взяти  до  відома  звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, на якій знаходиться нежитлова будівля, 

яка належить Сухому Олексію Андрійовичу відповідно до витягу з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, 

номер запису про право власності 22912861 від 13.10.2017 року. Земельна 

ділянка  розташована за адресою: вул. Шевченка, 66б, с. Наумівка, кадастровий 

номер земельної ділянки 7422485500:01:002:0132, площею 928 м2, для 

комерційного використання. Звітом з експертної грошової оцінки земельної 

ділянки встановлена ринкова вартість земельної ділянки в розмірі  23 237 грн. 

00 коп. (двадцять три тисячі двісті тридцять сім гривень 00 коп.) без урахування 

ПДВ. 

 

 2. Визначити ціну продажу земельної ділянки, вказаної в п. 1 цього 

рішення, у сумі 25 560 грн. 70 коп. (двадцять п’ять тисяч п’ятсот шістдесят 

гривень 70 коп.) без урахування ПДВ. 



 2.1. Продати земельну ділянку, вказану в п.1 цього рішення, за                        

25 560 грн. 70 коп. (двадцять п’ять тисяч п’ятсот шістдесят гривень 70 коп.) без 

урахування ПДВ. 

 

 3. Встановити авансовим внеском кошти в сумі 3 458 грн. 28 коп. (три 

тисячі чотириста п’ятдесят вісім гривень 28 коп.), які сплачені Сухим Олексієм 

Андрійовичем відповідно до договору № 8 від 30.08.2017 р. на рахунок 

Корюківської міської ради в рахунок оплати ціни земельної ділянки площею 

928 м2, що розташована за адресою: вул. Шевченка, 66б, с. Наумівка. 

 

  4. Кошти від продажу земельної ділянки зараховуються на 

розрахунковий рахунок № 31519941700639, відкритий ГУ ДКСУ у 

Чернігівській області, код банку 853592, ЄДРПОУ 37750065, код платежу 

33010100, отримувач: УК у Корюк. р-ні/отг.м. Корюківка/33010100. 

  

5.  Договір купівлі-продажу земельної ділянки укласти з Сухим Олексієм 

Андрійовичем  за його рахунок та враховуючи вимоги п. 1.– 4. цього рішення. 

 

6. Повний розрахунок Сухим Олексієм Андрійовичем за придбання 

земельної ділянки, вказаної в п. 1 даного рішення, повинен бути підтверджений 

довідкою Корюківської міської ради про зарахування до місцевого  бюджету 

всієї суми  коштів.  

 

7.  Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 13.01.2014 року 

з Сухим Олексієм Андрійовичем з дня укладання договору купівлі – продажу 

земельної ділянки, яка розташована за адресою: вул. Шевченка, 66б,                                 

с. Наумівка, площею 928 м2. 
 

8.  Контроль  за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Міський голова                                                                                     Р.Р. Ахмедов 
 



 

 

 

 У К Р А Ї Н А  
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

21 грудня 2017  року 

м. Корюківка 
 

Про продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення 

по вул. Дудка, 60, м. Корюківка 

 

Розглянувши звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки по                     

вул. Дудка, 60, м. Корюківка, враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища, керуючись Конституцією України, ст.ст. 628, 629 Цивільного 

кодексу України, постановою Кабінету міністрів України від 22 квітня 2009 р. 

№ 381 «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням 

платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності», 

ст.ст. 12, 79-1, 122, 127, 128 Земельного кодексу України, ст.ст. 26, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1. Взяти  до  відома  звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, на якій знаходяться нежитлова будівля, 

яка належить Башари Абдуллаху Мухаммету відповідно до витягу з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію право 

власності,  номер запису про право власності № 9702484 від 18.05.2015 року. 

Земельна ділянка  розташована за адресою: вул. Дудка, 60, м. Корюківка, 

кадастровий номер земельної ділянки  7422410100:01:003:1134, площею 781 м2, 

для комерційної діяльності. Звітом з експертної грошової оцінки земельної 

ділянки встановлена ринкова вартість земельної ділянки в розмірі  36 832 грн. 

00 коп. (тридцять шість тисяч вісімсот тридцять дві гривні 00 коп.) без 

урахування ПДВ. 

 

2.Визначити ціну продажу земельної ділянки, вказаної в п. 1 цього 

рішення, у сумі 40 515 грн. 20 коп. (сорок тисяч п’ятсот п'ятнадцять гривень 20 

коп.) без урахування ПДВ. 



 2.1.Продати земельну ділянку, вказану в п.1 цього рішення, за                        

40 515 грн. 20 коп. (сорок тисяч п’ятсот п'ятнадцять гривень 20 коп.) без 

урахування ПДВ. 

 

 3.Встановити авансовим внеском кошти в сумі 5 490 грн. 59 коп. (п’ять 

тисяч чотириста дев’яносто гривень 59 коп.), які сплачені Башари Абдуллахом 

Мухамметом відповідно до договору № 9 від 30.08.2017 р. на рахунок 

Корюківської міської ради в рахунок оплати ціни земельної ділянки площею 

781 м2, що розташована за адресою: вул. Дудка, 60, м. Корюківка.  

 

  4. Кошти від продажу Башари Абдуллаху Мухаммету земельної ділянки 

зараховуються на розрахунковий рахунок № 31519941700639, відкритий ГУ 

ДКСУ у Чернігівській області, код банку 853592, ЄДРПОУ 37750065, код 

платежу 33010100, отримувач: УК у Корюк. р-ні/отг.м. Корюківка/33010100. 

  

5. Договір купівлі-продажу земельної ділянки укласти за його рахунок та 

враховуючи вимоги п. 1.– 4. цього рішення. 

 

6.Повний розрахунок Башари Абдуллахом Мухамметом за придбання 

земельної ділянки, вказаної в п. 1 даного рішення, повинен бути підтверджений 

довідкою Корюківської міської ради про зарахування до місцевого  бюджету 

всієї суми  коштів.  

 

7. Припинити дію договору оренди землі від 08.10.2015 року з Башари 

Абдуллахом Мухамметом з дня укладання договору купівлі – продажу 

земельної ділянки, яка розташована за адресою: вул. Дудка, 60,                                  

м. Корюківка, площею 781 м2. 
 

8. Контроль  за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                                     Р.Р. Ахмедов 
 

 



                                                                                                                                   
 У К Р А Ї Н А  
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

21 грудня 2017 року  

м. Корюківка 

 

Про встановлення розміру  

орендної плати за користування  

земельними ділянками по вул. Дудка, 17 

та вул. Дудка, 17-Б, м. Корюківка 

 

 Розглянувши клопотання ТОВ «Ванеса» про встановлення розміру 

орендної плати за користування земельними ділянками по вул. Дудка, 17 та                   

вул. Дудка, 17-Б, м. Корюківка, враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища, керуючись ст. 79-1 Земельного кодексу України, ст. 4, 21, 23 

Закону України "Про оренду землі», ст. 288 Податкового кодексу України, ст. 

26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада в и р і ш и л а :  

 

 1. Відмовити ТОВ «Ванеса» у встановленні орендної плати у розмірі –              

6 (шість) % відсотків від нормативної грошової оцінки землі м. Корюківка 

терміном до закінчення строку дії договорів оренди землі за користування 

земельними ділянками, які розташовані за адресою: вул. Дудка, 17 та             

вул. Дудка, 17 Б, м. Корюківка згідно чинних договорів оренди від 03 серпня 

2012 року.  

 

2. Рекомендувати товариству з обмеженою відповідальністю 

«Ванеса»: 

 -  привести прилеглу до підприємства територію у відповідність до 

правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання 

вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші у 

громадських місцях м. Корюківки; 

-  забезпечити офіційне працевлаштування всіх найманих працівників 

підприємства та виплату середньої заробітної плати по регіону. 



3. У разі виконання умов, зазначених у пункті 2 даного рішення, сесією 

міської ради буде розглянуто питання щодо перегляду розміру орендної 

плати за користування підприємством земельними ділянками. 

 

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 



                  

                                                                

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

( дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

21 грудня  2017 року  

м. Корюківка 

                                                            

Про дострокове припинення повноважень  

депутата Корюківської  міської ради  

сьомого скликання Бондаря А.О. 
 

 

Розглянувши заяву депутата міської ради Бондаря А.О. про дострокове 

припинення повноважень депутата Корюківської міської ради сьомого 

скликання за власним бажанням, та керуючись пунктом 2 частини 2 статті 5 

Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»  та  пунктом 14 частини 1 

статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  

 

міська рада в и р і ш и л а: 
 

 1. Припинити достроково повноваження депутата Корюківської  міської 

ради сьомого скликання Бондаря Анатолія Олександровича, обраного від 

партії  "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" на підставі  

особистої заяви про складення ним депутатських повноважень. 

 

2. Повідомити Корюківську міську територіальну виборчу комісію про 

прийняте радою рішення. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської 

ради Олійник С.О. 

   

  

Міський голова                    Р.Р.Ахмедов 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

21 грудня 2017 року 

м.Корюківка                                      

 

Про прийняття об’єкту спільної власності  

територіальних громад міста, селища та сіл  

Корюківського району у міську комунальну власність  
 

  

Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 20.12.2017 №01-1/816, з метою забезпечення 

підвозу учнів Корюківської міської територіальної громади до навчальних 

закладів, враховуючи рекомендації  постійної комісії міської ради з питань 

власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста, 

відповідно до Закону України «Про передачу об’єктів державної та 

комунальної власності», керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, ст.ст.26,60  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   

 

міська рада в и р і ш и л а: 
 

1. Прийняти безоплатно із спільної власності територіальних громад 

міста, селища та сіл Корюківського району у міську комунальну власність 

транспортний засіб - автобус АТАМАN  D093S2, 2017 року випуску, 

первісною балансовою вартістю 1 699 800.00 грн (один мільйон шістсот 

дев’яносто дев’ять тисяч вісімсот гривень, 00 копійок) (далі – транспортний 

засіб), після прийняття Корюківською районною радою відповідного рішення. 

 

2. Закріпити транспортний засіб за Відділом освіти,  культури, молоді та  

спорту Корюківської міської ради на праві оперативного управління. 

  

 3. Відділу освіти,  культури, молоді та спорту Корюківської міської ради  

прийняти на баланс транспортний засіб. 

  

 4. Виконавчому апарату Корюківської міської ради, Відділу освіти,  

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради забезпечити приймання- 

передачу транспортного засобу відповідно до вимог чинного законодавства 

України. 



  

 5. Доручити Відділу освіти,  культури, молоді та спорту Корюківської  

міської ради здійснити державну реєстрацію транспортного засобу. 

  

 6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного 

розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                            Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

21 грудня  2017 року  

м. Корюківка 

 

Про сприяння житловому будівництву 

 

 

 З метою сприяння житловому будівництву в місті Корюківка та 

забезпечення житлом пільгових категорій населення, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, 

соціально-економічного та культурного розвитку міста, керуючись ст. ст. 25, 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада в и р і ш и л а :  

 

 1. Звернутися до Міжнародної професійної спілки офіцерів армії і 

поліції IUFA&PP, Міжнародного виконавчого комітету (IEC), або до їх 

уповноважених осіб з клопотанням щодо добудови житлового будинку по 

вул. Бульварна, 43, м. Корюківка. 

 

 2. Звернутися до Міжнародної професійної спілки офіцерів армії і 

поліції IUFA&PP, Міжнародного виконавчого комітету (IEC), або до  їх 

уповноважених осіб  з клопотанням щодо проведення реконструкції будівлі 

колишньої школи по вул. Вознесенська, 24, м. Корюківка під житловий 

будинок. 

 

3. Уповноважити міського голову Ахмедова Ратана Ратановича 

підписати від імені Корюківської міської ради угоду про співробітництво в 

сфері житлового будівництва з Міжнародною професійною спілкою офіцерів 

армії і поліції IUFA&PP, Міжнародним виконавчим комітетом (IEC) та 

підрядною організацією, що буде здійснювати будівництво. 

  



4. Виконавчому комітету Корюківської міської ради здійснювати 

контроль за проведенням будівельних робіт та прийняти для цього необхідні 

рішення. 

 

 5. Пункт 2 рішення набуває чинності з моменту прийняття будівлі 

колишньої школи в міську комунальну власність. 

 

 6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісії 

міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                      Р.Р.Ахмедов 
 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

21 грудня 2017 року  

м. Корюківка 

 

Про припинення права  

постійного користування  

земельною ділянкою 

 

 Розглянувши листа Корюківської районної ради Чернігівської області, 

враховуючи рішення восьмої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 09.08.2017 року «Про прийняття майна у міську комунальну 

власність Корюківської міської територіальної громади», акт приймання-

передачі основних засобів від 01.09.2017, рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань  житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища, керуючись ст. 12, 79-1, 92, 141 Земельного кодексу України,               

ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

 

міська рада в и р і ш и л а :    

 

1. Припинити право постійного користування земельною ділянкою, яка 

перебуває у постійному користування Корюківської районної ради згідно 

Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

іншого речового права від 16.10.2013 року, яка розташована по                              

вул. Шевченка, 83 а, м. Корюківка площею 0,0150 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:003:0999. 

1.1. Залишити земельну ділянку, зазначену у пункті 1 даного рішення, у 

міській комунальній власності. 

 

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  
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Затверджено  

Рішенням 12 сесії 7 скликання 

Корюківської міської ради                    

від 21.12.2017 р. 

 

 

 

 

 

ПЛАН ДІЙ ЗІ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО  

РОЗВИТКУ ТА КЛІМАТУ ДО 2030 РОКУ 

М. КОРЮКІВКА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(SUSTAINABLE ENERGY AND CLIMATE ACTION 

PLAN FOR 

KORYUKIVKA, CHERNIGIVSKI REGION) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. КОРЮКІВКА 
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1. Виклики сучасності та необхідність розробки ПДСЕРК 

Україна відноситься до енергозалежних країн. За результатами 2016 

року споживання природного газу Україною зменшилось лише на 4% і 

склало 30,3 млрд.куб.м (за даними відділу зв’язків з громадськістю та пресою 

ПАТ«УКРТРАНСГАЗ»). 

Для покриття потреб вітчизняного споживання використовувався 

природний газ імпортований з Європи – 11,1 млрд.куб.м та власного 

видобутку – 20,2 млрд.куб.м. 

У січні-грудні минулого року природний газ для потреб українських 

споживачів імпортувався лише з території Європи: Словаччина – 9,1 

млрд.куб.м; Угорщина – 1,0 млрд.куб.м; Польща - 1,0 млрд.куб.м. 

Порівнюючи з показниками попереднього року, вітчизняний видобуток 

зріс на 1,5%, а імпорт зменшився майже у два рази. 

Значна частина споживаного в Україні газу витрачається в ЖКГ, 

зокрема на теплопостачання та гаряче водопостачання. При цьому 
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ефективність енергоспоживання в кілька разів нижче ніж у країнах Європи. 

Підвищення ефективності енергоспоживання могло б значно знизити 

енергозалежність країни. 

Корюківська міська рада приєдналася до Європейської ініціативи із 

збереження клімату «Угода мерів» у 2016 році і тим самим задекларувала 

свої наміри щодо зменшення споживання викопних видів палива і викидів 

СО2 на 30% шляхом реалізації комплексу енергоефективних заходів у всіх 

сферах життєдіяльності міста. А у зв’язку з утворенням Корюківської 

об’єднаної територіальної громади у ході децентралізаційної політики 

держави, планується згодом розширити цей План і для інших населених 

пунктів громади. 

План дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату міста Корюківка 

до 2030 року стане стратегічним документом в реалізації місцевої політики та 

сприятиме розвитку енергоефективного підходу. Враховуючи геополітичні та 

економічні особливості нашої країни розробляти стратегічні документи на 
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значний термін вкрай важко План Дій буде періодично по мірі необхідності 

переглядатися та актуалізуватися.  
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2. Довідка про місто 

2.1. Історична довідка 

Корюківка була заснована 360 років тому. Під час правління гетьмана 

Богдана Хмельницького, шукаючи вільної від панства землі, переселенці з 

Правобережної України облюбували для себе надійно захищене лісами місце 

на березі річки Бреч та заснували невеличке поселення. За твердженнями 

історика О.М. Лазаревського: «...населений пункт засновано 1657 року 

переселенцями з Правобережної України. Серед них був козак Омелян 

Карука, який і "поселив" Каруківку (Корюківку)». Перші корюківчани жили в 

землянках, рубали ліс, полювали, розводили бджіл. 

У переказах живе легенда, нібито каруками чи корюками називали тих, 

хто втікали з кріпацької неволі. Ще з давніх часів втікачі переховувалися тут 

у непрохідних хащах серед річок і боліт, заробляючи на життя тим, що 

збирали кору з дерев, продаючи її козакам Чернігівського полку. Пізніше 

переселенці почали дубити шкіри, ладнати збрую та вози, гнати дьоготь, 

виготовляти вироби з дерева, іграшки, посуд тощо. Заготівельників дубової 

кори звали коруками, бо їх виробничим знаряддям був карук – гострий 

залізний гак, яким обдирали кору дубів. 

Опис Малоросії Рум’янцева подає наступні відомості щодо перших 

десятиліть життя та устрою Корюківки. У поселенні налічувалось 30 дворів, 

за іншими, уточненими, даними – 31 та 3 бездвірні хати, у яких мешкали 

посполиті (так тоді називали селян). Представників інших станів тут не було. 

Повинності селян у згаданому описі не вказані. Оскільки панського маєтку у 

поселенні не було, то і панщини тут могли не відробляти. 

Практично всі селянські двори були старими, деякі навіть «ветхими», 

збудованими ще в 17-му – на початку 18-го ст. Майже всі господарі були 

місцевими уродженцями, лише шинкар був родом з с. Савинок і ще двоє 

селян переселились з Габрелівки (нині с. Трудовик).  

Лише 11 дворів мали орну землю у розмірі від 6 четвериків до 6 

четвертей. Отже, найменший розмір поля становив 0,82 га, а найбільший – 
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10,2 га. Городи не враховувалися. Поширена була трипільна система 

обробітку землі (озимина, яровина, пар). Висівалися, переважно, жито і овес, 

меншою мірою – гречка та ячмінь. Три господарства свою землю взагалі не 

обробляли. Кілька господарств тримали волів, 26 мали 1-2 коней, 22 – корів. 

Навіть вівці і свині були не в кожному дворі. Сінокосами були забезпечені ¾ 

господарств, маючи від чотирьох до двадцяти возів сіна. 

Близько половини господарств жили з ремесла. Налічувалося 12 родин 

бондарів, 1 – стельмахів, 1 – шевців. Якщо бондарі виготовляли дерев’яну 

тару та посуд, то стельмахи – вози, сани, колеса. Шевці шили чоботи. 

Частина каруківчан, не маючи землі та ремесла, жила з поденних заробітків.  

Частина селян, очевидно, належала до категорії підсусідків. Такі селяни, 

щоб не платити податків, не нести ніяких повинностей як державі, так і 

панам, продавали чи кидали свої господарства, поселяючись у вільних хатах 

панів, козаків і навіть селян. За термінологією того часу, вони «виходили в 

сусіди». За помешкання платили грошима або відробітками. Жили ж 

підсусідки за рахунок заробітків.  

У 43-х хатах проживали 304 особи, в середньому 7 чоловік на хату. Для 

хлопців шлюбний вік міг наступати з 16-17 років, а для дівчат навіть із 14. В 

основному родини мали 2-4 дітей. Чоловіків, старших 60 років, 

нараховувалось 10, а жінок – 13. До 70-річного віку дожило 4 жінки і лише 1 

чоловік. 

За часів гетьманської України другої половини ХVІІ ст., яка знаходилася 

під владою Москви, територія Корюківщини входила до складу Киселівської, 

Менської, Понорницької та Волинської сотень Чернігівського полку. Село 

Каруківка за адміністративним поділом належало до Киселівської сотні 

Чернігівського полку. З 1689 року Корюківщиною заволодів Леонтій 

Полуботок. У 1706 році новим хазяїном села став Іван Мазепа, а в 1708 р. 

Петро І віддав Корюківку у вічне володіння полковнику Павлу Полуботку. 

Деякий час власницею була Анастасія Степанівна Полуботок, удова 

бунчукового товариша Семена Полуботка. Останній був онуком 
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чернігівського полковника і наказного гетьмана Павла Полуботка. Взагалі, 

Полуботки з деякою перервою володіли Каруківкою з 90-х рр. ХVІІ ст. Із 

1782 р. Корюківка входила у Сосницький повіт Новгород-Сіверського 

намісництва, з 1797 р. – до Олександрійської волості Сосницького повіту 

Малоросійської (з 1802 – Чернігівської) губернії. 

Жителі Корюківщини брали активну участь у Вітчизняній війні 1812 

року. Чимало їх пішло до ополчення. Корюківчани надавали для потреб 

російської армії продовольство, гроші, теплі речі. 

За офіційною статистикою, у 1840 році лише 106 сімей могли 

забезпечити себе хлібом до майбутнього врожаю, 402 – голодували. У 1858 

році іноземний підприємець Карл Раух побудував на східній околиці села 

цукровий завод, де працювало 350 чоловік (майже все доросле населення). 

Робітники працювали весь сезон (3-5 місяців) без вихідних по 12 годин на 

добу. Не поліпшилося економічне становище селян Корюківки і після 

реформи 1861 року. У 1866 році в Корюківці було 156 дворів, 1572 жителя. 

Незважаючи на те, що тут здавна поширювалися різні ремесла, у селі 

нараховувалося лише 4 дрібні кузні та 2 столярні майстерні. Проте швидкими 

темпами зростав цукровий завод. У 1871 році на ньому вже працювало 600 

робітників. Через п’ять років був збудований рафінадний завод, 1892 року – 

цегельний. Цукрова продукція Корюківки за високу якість одержала золоті 

медалі на Всеросійській виставці в Москві (1882 р.), а у 1900 році – на 

всесвітній у Парижі. 

У 1882 році в Корюківці зведена дерев’яна Вознесенська церква. 1884 

року побудована залізниця. У 1880 році відкрито однокласне училище, у 

1886-му – церковнопарафіяльну школу, у 1896 році – земську школу. У 1904 

році збудована лікарня. 

12 січня 1918 року в місті було проголошено Радянську владу. Уже в 

1923 році Корюківка отримала статус селища. 

У 1926 році для робітників цукрозаводу в селищі було споруджено 76 

житлових будинків, лазню, пральню. Напередодні війни в Корюківці 
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працювало 8 магазинів. У 1936 р. жителі посадили великий фруктовий сад, 

заклали парк, розбили сквери. У районній лікарні налічувалося 15 лікарів і 60 

чоловік середнього медперсоналу. У селищі було дві семирічні та середня 

школи, де в 1940 році навчалося 986 учнів і працювало 62 вчителі. З 

культурно-освітніх закладів напередодні війни діяли народний драмтеатр, 

кінотеатр, два клуби. Книжковий фонд бібліотек становив 16 тис. томів. 

Велика Вітчизняна війна і період німецько-фашистської окупації, що 

тривав 746 днів (05.09.1941 – 19.03.1943)  стали для корюківчан суворим 

випробуванням. Корюківка була центром партизанського руху на 

Чернігівщині. Звідси почали свій шлях Чернігівський партизанський загін, 

партизанське з’єднання О.Ф. Федорова. Саме ці факти стали причиною 

фашистської розправи над мирними жителями Корюківки в березні 1943 

року. У результаті гітлерівського злочину вбито близько 7 тис. мешканців (за 

актом від 1944 р. – 6700 чол.) і спалено 1290 будинків. Знищення 

фашистськими карателями Корюківки разом із її мешканцями є одним із 

найбільших подібних злочинів нацистських окупантів у Другій світовій війні 

в Європі. Для порівняння: 

1. Українська Корюківка – 1-2 березня 1943 р. вбито і спалено близько 7 

тис. осіб. 

2. Білоруська Хатинь – 22 березня 1943 р у селі знищено 149 осіб. 

3. Чеська Лідице – 11 червня 1943 р. вбито в селищі і замордовано в 

концтаборі 320 чоловік. 

4. Французька Орудар – 10 червня 1944 р. знищено в селищі 642 чол. 

Шестеро корюківчан удостоєні почесного звання Героїв Радянського 

Союзу: Більченко Феодосій Лукич, Лучок Михайло Тихонович, Стрілець 

Федір Михайлович, Білий Данило Микитович, Дудко Федір Михайлович та 

Бардаков Григорій Фокич. 

Післявоєнні роки стали для Корюківщини періодом відродження та 

відбудови господарства. 4 квітня 1944 року було затверджено генеральний 

план відбудови Корюківки. У 1944 році відбудовано 292 будинки, лісозавод, 
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маслозавод, МТС, дві промартілі, школу, в якій навчалося 600 дітей, лікарню 

на 50 ліжок. У 1950 році став до ладу цегельний завод потужністю 2,5 млн. 

штук цегли за сезон. З 1957 року тут почали виготовляти також черепицю. У 

цьому ж році створено харчокомбінат. У 1958 р. засновано меблеву фабрику. 

На місці зруйнованого цукрозаводу розпочалося будівництво фабрики 

технічних паперів – єдиного тоді на Україні підприємства, що випускало 

папір для кольорового й офсетного друку. З 1949 року фабрика почала 

випускати продукцію. 

У 1958 році Корюківка отримала статус міста. На цей час тут проживало 

9573 чол. З 1966 року Корюківка – районний центр Корюківського району 

Чернігівської області. У 1971 році в місті збудовано готель, завершилося 

асфальтування вулиць. В 1971 році тут налічувалося 32 магазини, 59 їдалень, 

кафе й буфетів. Працювало також 38 майстерень побутового обслуговування. 

У 80-х рр. в Корюківці  працювали фабрика технічних паперів, 

картонажно-поліграфічна фабрика, меблева фабрика, завод господарських 

виробів, маслозавод, завод по виготовленню кісткового борошна, лісгоспзаг, 

райсільгосптехніка, було три загальноосвітніх і одна музична школа, три 

бібліотеки, музей, кінотеатр, лікарня, два будинки культури і будинок 

побуту. 

Із 2016 року м. Корюківка – центр Корюківської об’єднаної 

територіальної громади, до якої входить 9 територіальних громад: 

Корюківська, Брецька, Будянська, Забарівська, Наумівська, Рейментарівська, 

Сядринська, Тютюнницька, Хотіївська з приналежними адміністративно-

територіальними одиницями (селами). 

Видатні корюківчани: 

Максюта Юрій Іванович – контр-адмірал флоту; 

Охріменко Світлана Петрівна – поетеса; 

Лук’яненко Іван Савич – поет; 

Жарий Сергій Михайлович – український поет; 

Зубрєєва Марія Авраамівна – відома художниця; 
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Віленський Зіновій Мусійович – член-кореспондент Академії мистецтв 

РСРСР, народний художник СРСР, скульптор-портретист; 

Корнієвський Олександр Самійлович – всесвітньо відомий майстер 

музичних інструментів, кобзар-віртуоз, створив новий концертний 

інструмент – сучасну концертну бандуру. 

2.2. Загальні відомості про місто 

Корюківка — місто, центр Корюківського району Чернігівської області. 

Розташоване у верхів'ї річки Бреч, ліва притока Снову (басейн Десни), за 

87 км від м. Чернігова. 

Місто розташоване у північній частині області. Відстань до обласного 

центру 87 км автошляхами та 237 км залізницею. 

Координати міста: 51° 46' 22'' пн. ш. 32° 16' 23'' сх. д. Висота над рівнем 

моря — 133 м. 

Площа міста — 15 км². Щільність населення — 937.440 осіб/км². 

Клімат Корюківки помірний, із достатнім зволоженням. Середньорічна 

кількість опадів становить 614 мм, у тому числі в теплий період — 439 мм. 

Середньорічна температура повітря — 6,1°С. Абсолютний максимум 

температури повітря становить 37°С, а мінімум -35°С. 

Корюківка знаходиться в зоні мішаних лісів. Поверхня рівнинна. 

Корисні копалини: глини, піски, торф. Ґрунти дерново-підзолисті, піщані й 

супіщані. Мішані ліси (сосна, береза, дуб, осика, вільха).  

Сучасна Корюківка — одне з перспективних міст Чернігівської області. 

Тут працює низка підприємств, найбільшими з яких є Приватне акціонерне 

товариство «Слов'янські шпалери-КФТП» (побудоване на місці спаленого у 

роки другої світової війни цукрово-рафінадного заводу). Продукція фабрики 

експортується до країн СНД та ЄС — країн Балтії, Польщі. 

Також працюють державне підприємство «Корюківське лісове 

господарство», виробничий сільськогосподарський кооператив ім. Горького 
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та інші. Успішно розвивається малий бізнес. Діючих підприємств малого 

бізнесу в місті 73. Підприємницькою діяльністю займаються 639 фізичних 

осіб. У місті працює 100 торговельних підприємств, з них 26 — споживчої 

кооперації. 

Місто Корюківка є інвестиційно-привабливим завдяки наявності лісових 

масивів, кварцового піску, глини, торфу. 

У Корюківці діє гімназія, дві ЗОШ I—III ступенів, дві ЗОШ I ступеня, у 

яких навчається 1480 учнів, школа мистецтв, центр дитячої та юнацької 

творчості, спортивна школа, два дитячі садки, де виховується 445 дітей, 

центральна районна лікарня та центр первинної медико-санітарної допомоги, 

аптеки, будинок культури на 400 місць, дві бібліотеки, історичний музей, 

стадіон «Авангард», відділення комерційних і ощадних банків. Видається 

районна газета «Маяк». 

2.3. Існуючий стан 

2.3.1.Загальна характеристика 

У 2016 році зусилля міської ради спрямовувалися на реалізацію завдань 

і заходів, передбачених програмою соціально-економічного розвитку міста. 

Домінуючою залишається паперова галузь. За 2016 рік обсяг 

виробництва АТ «Слов’янські шпалери – КФТП» склав 28534 штук рулонів 

шпалер на загальну суму 1060734 тис. грн. Це 99 % усієї виробленої 

продукції. Обсяг реалізованої продукції – 28757 штук на загальну суму 

1039742 тис. грн. 

Наявність лісових насаджень: ДП «Корюківське лісове господарство» - 

39,9 тис. га, РКСЛП «Корюківкаліс» - 10,2 тис. га. Загальний запас 

стовбурової деревини: ДП «Корюківське лісове господарство» - 9,4 млн. м3, 

РКСЛП «Корюківка ліс» - 1,9 млн. м3. Заготівля лісу: ДП «Корюківське 

лісове господарство» - 120,1 тис. м3, РКСЛП «Корюківкаліс» - 38,8 тис.м3. 
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Корюківський держлісгосп — один із кращих в галузі за обсягом 

реалізації продукції. 

Сприяє  життєдіяльності лісгоспу і мережа транспортних шляхів. 

Основні магістралі, які використовуються лісівниками, — залізниця Бахмач-

Гомель і автомобільні дороги Чернігів-Щорс-Корюківка та Чернігів-Мена-

Корюківка. 

Найбільше  заготовленої  лісівниками деревини (близько 79 тис.м3 на 

рік) продається на внутрішньому ринку. Значним попитом у споживачів 

користується пиловник та круглі лісоматеріали. 

Постійно у лісгоспі дбають і про власний  садівний матеріал. Сіянці 

вирощуються у відкритому грунті, на спеціально підготовленій площі. Тоді 

рослини  добре приживаються. 

А теплиці в Ново-Боровицькому лісництві — найкращі в області. Вони 

не лише своє підприємство забезпечують саджанцями, а й з багатьма 

держлісгоспами Чернігівщини діляться. 

Крім задоволення потреб народного господарства у деревині й продукції 

побічних  користувань,  ліси  Корюківщини   мають природоохоронне і 

рекреаційне значення. 

На підприємстві виділено також  3 523 гектари природно-заповідного 

фонду з особливим режимом лісокористування. Насадження тут 

утримуються у бездоганному стані, що є важливою передумовою створення 

унікального екофонду рослинного і тваринного світу Полісся. 

Крім того виготовленням пиломатеріалів займаються РКСЛП 

«Корюківкаліс» та ТОВ «Ванеса». Виробництво та експорт цих підприємств 

постійно зростають.  

У 2016 році в м. Корюківка було введено в експлуатацію ТЕС 

електричною потужністю 3,5 МВт, що працює на біомасі. ТЕС забезпечить 

безперебійну подачу електроенергії в період пікових навантажень та зможе 

відпускати в енергомережу орієнтовно 20 млн. кВт/год. електроенергії 

щорічно, що суттєво покращить енергобаланс області і району. До того ж є 
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плани в подальшому організувати ефективне теплопостачання для лікарні та 

шкіл. 

Для забезпечення станції паливом потрібно близько 30 тисяч тонн 

відходів деревини на рік. В основному це будуть відходи деревини, які 

залишаються після санітарної очистки лісів, та залишки від деревообробної 

промисловості. Разом з тим розглядається можливість використання в якості 

палива деревини енергетичної верби, яка спеціально висаджується та росте 

на малопродуктивних ґрунтах. 

Корюківська ТЕС – перша з трьох подібних «зелених» електростанцій, 

над якими працює інвестор. На даному етапі ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ» вклало 

в проект близько 8 млн. євро, частину яких склали інвестиції від 

європейських партнерів. 

Для комплектації теплової електростанції було придбано сучасне 

котельне обладнання виробництва компанії BIB COCHRAN 

(Великобританія). Постачальником турбіни стала німецька компанія 

«SIEMENS», а генератора – іспанська компанія «INDAR». 

Технологія спалювання деревної біомаси забезпечує постійний 

моніторинг рівня шкідливих викидів та автоматичне регулювання 

технологічних процесів. ТЕС оснащена ефективною системою рукавних 

фільтрів Для зменшення викидів окислів азоту встановлено механізм 

вприскування сечовини в зону високих температур, до того ж на виході газів 

з топки котла, в «хвостових» газоходах, передбачено проходження димових 

газів через гашене вапно. 

Поява даного енергокомплексу позитивно відобразиться на 

економічному та соціальному розвитку міста та регіону. До того ж для 

експлуатації та обслуговування ТЕС створено більше 70 нових робочих 

місць. Є перспективи розширення практики залучення місцевої громади до 

робіт по заготівлі і переробці сировини, сушки деревини та виробництва 

пиломатеріалів. Розпочаті роботи по плануванню будівництва тепличного 

господарства біля ТЕС. 
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Станом на 01.01.2016 року ВСК ім. Горького мало поголів’я ВРХ 663 

гол., корів 220 гол. Надоїв молока – 1075 т, вирощено м’яса – 70 т. Урожай 

зерна склав 1792 т, 22,0 ц/га, в тому числі озимих культур – 935 т, 21,0 ц/га. В 

користуванні знаходиться 1390 га сільськогосподарських угідь, в т.ч.: ріллі – 

865 га, сіножатей – 247 га, пасовищ – 278 га.  

Житлове будівництво у місті протягом останніх років здійснюється 

переважно силами індивідуальних забудовників. Але є зрушення і в цьому 

напрямку. Вперше за останні 20 років побудовано багатоквартирний 

п’ятиповерховий будинок. 

Більша частина житлового фонду міста приватизована, значна частина 

будинків стрімко старіє та потребує значних капіталовкладень, існуючі 

джерела фінансування є недостатніми, необхідно підвищити роль власника 

житла в утриманні та управлінні житловим фондом. Міська рада тримає на 

контролі проведення роботи по залученню громади по утриманню та 

експлуатації житла. У серпні 2016 року затверджено Програму фінансової 

підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Голова, 

заступники та депутати міської ради проводять зустрічі з жителями міста з 

питаннь створення в місті органів самоорганізації населення. Таким чином 

для утримання житлових будинків і прибудинкових територій у місті поки 

діє 1 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ) та 

триває процедура обговорення створення ще 2 ОСББ.  

І на сьогоднішній день створення ОСББ, вуличних, будинкових 

комітетів та інших органів самоорганізації населення – найбільш 

пріоритетний напрямок розвитку житлової галузі міста на цей час. 

Постійна увага приділяється благоустрою міста, це роботи по 

належному утриманню та прибиранню території міста, вуличного освітлення, 

вивезення твердих побутових відходів, проводяться роботи по утриманню 

міського сміттєзвалища. Щоденно проводиться санітарна очистка доріг та 

тротуарів вулиць міста.  
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У листопаді 2016 року міською радою було затверджено Міську 

Програму забезпечення, утримання та розвитку матеріально-технічної бази 

дошкільних навчальних закладів Корюківської міської ради, метою якої є 

збереження та розвиток навчальних закладів, поліпшення умов експлуатації 

та утримання будівель дошкільних навчальних закладів міста, поліпшення 

умов облаштування та утримання прибудинкових територій ДНЗ міста. 

Всього на виконання заходів Програми передбачено 549 тис. грн. У ході 

роботи виготовлено проектно-кошторисну документацію з реконструкції 

приміщення ДНЗ № 4 «Веселка», проектно-кошторисну документацію на 

роботи по енергозбережнню у Корюківських ДНЗ на загальну сум 300 тис. 

грн. 

У 2016 році проводилися роботи із забезпечення екологічно-безпечного 

зберігання та захоронення твердих побутових відходів на загальну суму 195 

тис. грн. Постійно ведуться роботи з поточного ремонту грунтового покриття 

доріг.   

В генеральному плані визначені: напрямки і межі територіального 

розвитку міста, функціональне призначення території, принципові рішення 

щодо розміщення об’єктів загальноміського значення, розвиток транспорту, 

магістральна вулична мережа, інженерна підготовка та захист території, 

інженерне обладнання території, заходи по охороні навколишнього 

середовища, інженерно-технічні заходи цивільного захисту, а також намічені 

основні заходи по реалізації рішень генерального плану. 

Генеральний план міста розроблено на замовлення Корюківської міської 

ради Державним підприємством Українським державним науково-дослідним 

інститутом проектування міст “ДІПРОМІСТО” ім.Ю.М.Білоконя згідно 

договору № 565-01-2015/97 від 06.10.2015 р. та рішення тридцятої сесії 

міської ради шостого скликання від 12.03.2015 року. Генеральний план 

затверджений рішенням четвертої сесії міської ради сьомого скликання від 

22.02.2017 р. 
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2.3.2. Житловий фонд 

В місті налічується близько 3900 житлових будинків. КП Корюківська 

ЖЕК займається обслуговуванням  90 будинків – 77276 м2 загальної площі, 

1602 квартири. З них: 

одноповерхових – 25 будинків; 

двоповерхових – 41 будинок; 

триповерхових – 2 будинки; 

чотириповерхових – 4 будинки; 

п’ять і більше поверхів – 18 будинків. 

42 будинки (1162 квартири) з центральним опаленням. 

36 будинків (376 квартир) з індивідуальним газовим опаленням. 

14 будинків з пічним опаленням. 

 Більша частина житлового фонду міста приватизована, значна частина 

будинків стрімко старіє та потребує значних капіталовкладень, існуючі 

джерела фінансування є недостатніми, необхідно підвищити роль власника 

житла в утриманні та управлінні житловим фондом.  

На даний момент в місті діє 1 об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків. Таким чином, громадяни, які взяли у свої руки 

управління своїм будинком, своєю спільною власністю, у силу своїх 

можливостей здійснюють помірний вклад у благоустрій міста і вони вже не 

будуть псувати комплекс і те, що зробили власними зусиллями та за власні 

кошти. Чим більше буде свідомих активних громадян у нашому місті, тим 

більше будуть люди звикати зберігати те, що вони мають. З боку міської ради 

та депутатського корпусу треба лише допомогти їм подолати інертність 

мислення, звичку чекати і сподіватися на те, що комунальні підприємства 
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зможуть і надалі нести весь тягар проблем щодо утримання і модернізації 

житлового фонду. 

2.3.3. Водопостачання та водовідведення 

Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал» створене 18 лютого 

2008 року. 

Водопровідне господарство підприємства складається з 2-х водозаборів 

на яких експлуатається 5 артезіанських свердловин, 2-х водонапірних башт 

загальним об’ємом 480 м3. Загальна довжина водопровідних мереж 65,6 км. 

Система каналізації стічних вод складається із самопливних і напірних 

колекторів загальною довжиною 6,9 км. Для перекачування стічних вод 

використовується 2 каналізаційні насосні станції, загальною потужністю 132 

м3/год. Очищення стічних вод виконується на очисних спорудах АТ 

«Слов’янські шпалери-КФТП» згідно договору на основі даних приладу 

обліку. 

 Середній вік водопровідних та каналізаційних мереж складає 38-40 

років. Водопостачання м. Корюківка здійснюється з підземних горизонтів 

трьома артезіанськими свердловинами водозаборів по вулиці 

З.Космодем’янської та двома по вулиці І.Франка. Підйом води ведеться в 

водонапірні башти об’ємами 300 і 180 м3, далі вода подається в міські 

розподільчі мережі до споживачів. 

Кількість абонентів, яким надаються послуги з водопостачання (станом 

на 01.01.2017 року)  – 4748 од., в тому числі 110 – підприємства, установи та 

організації міста, 4638 – населення. Частка підключень з обліком – 4579: 

населення – 4477, установи та організації – 102. 

Кількість багатоповерхових будинків, що обслуговуються – 70. 

Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти) – 1546. Кількість 

будівель індивідуальної забудови (абоненти) – 2804. Кількість квартир у 

багатоповерхових будинках з приладами обліку (абоненти) - 1297 Кількість 

будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти) – 2693. 
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Чисельність населення, яким надаються послуги – 11231 (загальна 

чисельність населення – 12999), з них безпосередньо підключені до мережі – 

11220 чол., користуються водорозбірними колонками – 11.  

2.3.4. Теплове господарство 

Теплопостачання багатоквартирного житлового фонду м. Корюківка 

здійснюється помірно-централізованою системою. В садибній забудові 

застосовується індивідуальне теплотехнічне обладнання. Необхідний 

тепловий потік для промислових підприємств забезпечується через власні 

джерела теплоти або через підключення до джерел теплоти підприємств, 

суміжних за розташуванням.  

На теперішній час джерелами централізованого теплопостачання 

житлово-комунального сектору м. Корюківка є 2 котельні ПАТ 

“Облтеплокомуненерго”:  

- котельня по вул. Шевченка, 68. Встановлена теплова потужність 6,5 

Гкал/год, приєднана – 4,18 Гкал/год, протяжність теплових мереж – 4,5 км;  

- котельня по вул. Шевченка, 99. Встановлена теплова потужність 4,0 

Гкал/год, приєднана – 3,39 Гкал/год, протяжність теплових мереж – 4,94 км.  

В основному, за паливо в теплотехнічному обладнанні використовується 

природний газ. 

2.3.5.Полігон твердих побутових відходів 

Об’єм накопичення та централізованого вивозу твердих побутових 

відходів за 2016 рік склав 4807,6 тон (за даними КП Корюківська ЖЕК). 

Система санітарного очищення міста планово-регулярна, здійснюється за 

допомогою контейнерів – біля 40 од. 

Централізованим вивозом охоплено багатоповерхову забудову, біля 63 

будинків та 3500 будинків приватної забудови. Вивезення здійснюється за 

графіками, що затверджені у терміни, визначені санітарними нормами. 
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Вивезення твердих побутових відходів здійснюється на полігон 

розташований біля східної околиці міста, за адресою вул. Куйбишева, 31. 

Полігон утримується у належному санітарному стані, з дотриманням вимог 

технології захоронення. Площа полігону становить 3,28 га. СЗЗ – 500 метрів, 

витримана. Технічний стан відповідає санітарним та екологічним вимогам. 

Наявний акт землевідводу та паспорт від 24.10.2001 р, № 5, Корюківської 

РДА.  

Загальний обсяг накопичення ТПВ на полігоні складає біля 230,0 тис. 

тон. Полігон відпрацьований на 70 %, має подальшу територіальну 

можливість розвитку за умови його розширення. Рідкі відходи вивозяться 

асенізаційним транспортом на міські каналізаційні очисні споруди Для 

санітарного очищення використовуються 3 машини, у т.ч. сміттєвоз МАЗ- 1 

(знос 67%), трактор МТЗ – 80 (знос 58%), трактор МТЗ – 80 (знос 58%). 

2.3.6.Благоустрій міста 

Благоустрій міста, його чистота, озеленення повинно стати нашою 

візитною карткою. І це щоденна кропітка робота працівників комунального 

підприємства Корюківська ЖЕК.  

Основними видами діяльності підприємства є: 

– технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання, 

холодного та гарячого водопостачання, водовідведення та зливної каналізації 

житлового фонду; 

– прибирання прилеглої прибудинкової території; 

– вивезення твердих побутових відходів; 

– прибирання підвалів; 

– ремонт обладнання дитячих майданчиків; 

– обслуговування димових та вентиляційних каналів; 

– освітлення місць загального користування; 

– виконання поточних та капітальних ремонтів житлових і нежитлових 

приміщень. 
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– виконання робіт по благоустрою міста; 

– облаштування міського пляжу; 

– облаштування зон відпочинку населення; 

– благоустрій міських кладовищ; 

– надання послуг замовникам з відлову бродячих тварин; 

– надання ритуальних послуг; 

– надання автотранспортних послуг; 

– надання послуг юридичним та фізичним особам з вивезення, прийому, 

утилізації та захоронення твердих побутових відходів. 

– здача в оренду нежитлових та житлових приміщень, іншого майна; 

– очищення доріг та вулиць міста від снігу. 

Робота міської ради спрямована на облаштування місць для відпочинку 

та дозвілля дітей та молоді. У центральній частині міста, біля 

багатоповерхівок встановлюються дитячі майданчики. А у 2017 році відкрито 

скейт-майданчик. Асфальтована, огороджена платформа з необхідними 

архітектурними формами розміщена на території центру дитячої та юнацької 

творчості. Площа майданчика становить 15 на 30 метрів. 

Місце відпочинку для дітей і молоді передбачає три види розваг: скейт, 

ролики та велосипед. Фігури для виконання трюків мобільні, відтак їх можна 

переносити. На будівництво скейт-майданчика загалом пішло 460 тисяч грн. 

Крім того йде облаштування спортивної інфраструки: відкрито 

майданчик для міні-футболу біля ЗОШ І-ІІІ ст. №1, облаштовано 

баскетбольний майданчик біля міської гімназії. У 2017 році велися роботи з 

будівництва універсального спортивного майданчика біля ЗОШ І-ІІІ ст. № 4. 

Для благоустрою міста у 2016 році було закуплено комплекти лавок 

(196500,00 грн.), комплекти вазонів ліхтарних (142 200,00 грн.). У 2017 році 

проводяться роботи по облаштуванню Парку пам’яті,  створено музично-

танцювальний майданчик у міському парку. 

2.3.7.Вулично-дорожні мережі та транспорт 
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За даними Корюківської міськради станом на 01.11.2015 року загальна 

протяжність вуличної мережі в місті складала – 92,21км, з них вулиць з 

твердим покриттям – 37,25км (40,4%), ґрунтових – 54,96км (59,6%). На 

сьогодні вулиці, які виконують функції магістральних вулиць, навантажені 

зовнішніми та внутрішньоміськими транспортними потоками. Загальна 

протяжність мережі магістральних вулиць складає, 33км, з яких 13,4км 

мають однобічне обслуговування території. Щільність мережі – 2,6 км/км2. 

Стан дорожнього покриття окремих вулиць є незадовільним, більшість 

магістральних вулиць периферійних районів міста не мають тротуарів, але 

міською радою ведеться цілеспрямована робота з поточних ремонтів 

дорожнього одягу та покриття доріг, грунтового покриття.  

Найбільші транспортні потоки (міські та транзитні) концентруються на 

головних транспортних магістралях, а саме по вулицях Шевченка, 

Вокзальній, Чернігівській, Дудка. Менше транспортне навантаження мають 

житлові вулиці, основними з яких є вулиці: Соборна, Перемоги, Зелена, 

Свободи, Червонохутірська, Паркова, Кошового, Зарічна, пров. 

Індустріальний. Проїзна частина цих вулиць - 4,0 м – 6,0 м.  

Практично всі мостові споруди через річки, що розміщені в межах 

населеного пункту та на під’їздах до нього, знаходяться у задовільному стані. 

В межах населеного пункту мостові споруди знаходяться по вулицях: 

Шевченка, Вокзальній, Зарічна, Новій, пров. Індустріальному (5 одиниць).  

Загальна кількість автотранспорту в місті Корюківка складає 2280 

автомобілів, в тому числі індивідуальних легкових – 1915 автомобілів. 

Існуючий загальний рівень автомобілізації складає ~173 автомобілі на тисячу 

мешканців, в т.ч. рівень автомобілізації індивідуальних легкових автомобілів 

~ 145 легкових автомобілів на 1000 мешканців; рівень моторизації ~ 92 од. на 

1000 мешканців. Індивідуальні легкові автомобілі зберігаються: на території 

садибної забудови та у гаражах боксового типу із загальною кількістю 

машино-місць 298 од. на території багатоповерхової забудови та хаотично 

розміщені на території населеного пункту. Забезпеченість місцями зберігання 
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легкових автомобілів всіх власників населеного пункту складає ~ 70% (1915 

машино-місць, з них: 1475 од. у садибній забудові та 440 од. – у 

багатоквартирній забудові).  

В межах території міста розташовані такі об’єкти технічного 

обслуговування автомобілів: бензинові автозаправні станції – 3 об’єкти (12 

колонок); станція технічного обслуговування, яка розміщена по вул. 

Бібліотечній, Садовій. 

2.3.8.Освітлення міста 

Енергопостачальною організацією м. Корюківка є ПАТ 

«Чернігівобленерго».  

Електропостачання м. Корюківка на даний час забезпечується від 

трансформаторних підстанцій напругою 10/0,4кВ по лініях електропередачі 

10кВ. Опорною підстанцією м. Корюківка є ПС 110/35/10кВ «Корюківка» 

(два трансформатори потужністю 16МВА та 25МВА).  

ПС «Корюківка» приєднана до електричної мережі повітряними лініями 

електропередачі 110кВ «Корюківка – Щорс» та «Корюківка – Холми». Також 

електропостачання міста здійснюється через ПС 35/10кВ «ЗБМ» (два 

трансформатори потужністю 2×6,3МВА). Живлення підстанції здійснюється 

повітряними лініями електропередачі 35кВ від ПС «Корюківка».  

Споживання електроенергії м. Корюківка по даним ПАТ 

«Чернігівобленерго» за 2014 рік склало 49,5 млн. кВт×годин. Передача та 

розподіл електроенергії між споживачами міста здійснюється по лініях 

електропередачі 10кВ через трансформаторні підстанції 10/0,4кВ (ТП-

10/0,4кВ). 

Корюківський район електричних мереж обслуговує: повітряних ліній 

10-0,4 кВ 1230,40 км; кабельних ліній 10-0,4 кВ 13,040 км; трансформаторних 

підстанцій 10-6 кВ 334 шт; побутових споживачів 14785; юридичних 

осіб 220. Відпуск електроенергії за рік, тис.кВт.год.: 37369. 
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Для міста важливою є робота з переходу на енергоощадні технології для 

освітлення вулиць. У 2017 році міською радою закуплено 45 світлодіодних 

вуличних панелей на загальну суму 149432,58 грн.  

2.3.9.Гуманітарна сфера 

У місті функціонують гімназія, 2 загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ 

ступенів, 2 загальноосвітні навчальні заклади І ст., які з утворенням ОТГ 

фінансуються з міського бюджету. 

В даних навчальних закладах працює 168 педагогічних та технічних 

працівників, навчається 1480 учнів.  

Позашкільна освіта в місті представлена Центром дитячої та юнацької 

творчості, Дитячо-юнацькою спортивною школою. В місті діє школа 

мистецтв ім. О.С. Корнієвського, де функціонують відділи образотворчого 

мистецтва, музичних інструментів, сольного співу.  

В комунальній власності міської ради перебувають 2 міські дошкільні 

заклади, де виховується 445 дітей. Кількість персоналу – 106 осіб. 

Для фізкультурно-оздоровчих занять населення в місті на сьогодні 

використовується 1 стадіон, спортивний комплекс «Олімп». Крім того діють 

секції з футболу, баскетболу, волейболу, боксу, тхеквондо. 

Також в місті функціонує будинок культури, центральна бібліотека, 

дитяча бібліотека, краєзнавчий музей.  

Медична допомога населенню міста надається Корюківською 

центральною районною лікарнею, в якій налічується 220 стаціонарних ліжок 

для жителів міста та населених пунктів району та Центром первинної 

медико-санітарної допомоги. 
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3. Структура споживання енергоносіїв в м. Корюківка 

3.1. За видами енергоносіїв 

Для складання енергетичного балансу міста було проведено роботу і з 

збору статистичної інформації з різних джерел про споживання усіх видів 

палива на території міста. 

 

Таблиця. Споживання природного газу в м. Корюківка, млн. м3 

 

КАТЕГОРІЯ/РІК 2012 2013 2014 2015 2016 

Бюджетний сектор 0,042 0,043 0,044 0,04 0,044 

Житлові будинки 5,6 5,5 5,4 5,5 5,6 

Промислові 

підприємства 
7,620 7,3 7,1 7,2 7,6 

Протяжність мереж, км 131,63 132,3 132,33 132,51 132,32 

 

Діаграма. Динаміка споживання природного газу з 2012 по 2016 роки, 

млн. м3 
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Таблиця. Споживання електроенергії в м. Корюківка, тис. кВт*год 

 

Рік 

Споживання електроенергії по м. Корюківка 

Загалом 
Підприємства міста 

Бюджетний 

сектор 
Населення 

тис. кВт*год тис. кВт*год тис. кВт*год 
тис. 

кВт*год 

2012 48 000 670 12 000 60 670 

2013 49 000 690 13 000 62 690 

2014 51 000 720 15 000 66 720 

2015 52 000 750 17 000 69 750 

2016 54 000 760 18 000 72 760 

 

Діаграма. Динаміка споживання електроенергії з 2012 по 2016 роки, 

тис. кВт*год 

 

 

 

Таблиця. Споживання теплової енергії в м. Корюківка, гКал 

КАТЕГОРІЯ/РІК 2012 2013 2014 2015 2016 

Підприємства 10,70 11,22 10,68 11,42 11,02 

Населення 14,50 13,90 14,20 13,50 13,70 

Бюджетний сектор 4,15 4,1 4,1 4,0 4,0 

ЗАГАЛОМ 
29,35 29,22 28,98 28,92 28,72 
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Діаграма. Динаміка споживання теплової енергії з 2012 по 2016 роки, 

гКал 

 

 

Таблиця. Споживання окремих видів енергетичних матеріалів у 2012–

2016 роках 

 

Види палива 
Одиниці 

виміру 

Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 

Торфобрикет тонн 498 515 526 540 548 

Дрова тис. м3 31,5 33,0 34,2 35,9 36,2 

 

Таблиця. Споживання ресурсів транспортом у 2012 – 2016 роках 

 
Одиниці 

виміру 

Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 

Бензин тонн 1950 1940 1935 1930 1920 

Дизельне 

паливо 
тонн 2350 2370 2380 2390 2400 

Пропан і 

бутан 

скраплені 

тонн 920 940 945 950 960 
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3.2. За категоріями споживачів 

Для наочного розуміння споживання енергоносіїв у різних галузях 

економіки та для чіткого розуміння можливостей економії енергоносіїв 

надаємо таблицю споживання енергоносіїв в МВт по категоріях за 2016 рік.  

 

Таблиця. Споживання енергетичних ресурсів по категоріям споживачів в м. 

Корюківка у 2016 році 

 

Категорія 

Вид енергоносія 

Електроенергія, 

тис. кВт*год 

Природний 

газ,  

млн. м3 

Теплова 

енергія, 

гКал 

Бензин, 

тонн 

Зріджений 

газ, тонн 

Дизел, 

тонн 

Дрова, 

тис. м3 

Бюджетний 

сектор 
760 0,044 4,0 100 20 - 2,0 

Населення 18 000 5,6 13,7 1500 750 - 30,0 

Промисловість 54 000 7,6 11,02 300 100 1900 - 

Інші 

(непромислові 

та с/г 

споживачі) 

   5 50 50 4,2 

Транспорт - - - 15 40 450 - 

ЗАГАЛОМ 72 760 13,244 28,72 1920 960 2400 36,2 

 

Діаграма 6. Відсотковий секторальний склад споживання енергії в                            

м. Корюківка за 2016 рік 
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4. Організаційні аспекти з реалізації ПДСЕРК в місті 

4.1. Структура 

Організаційну структуру представимо у вигляді блочної кластерної 

побудови. 

 

  

Європейська комісія Корюківська міська 

рада 

Виконавчий комітет 

Корюківської міської 

ради 

Робоча група по 

розробці ПДСЕРК 

Заступник міського голови 

Структурні підрозділи 

Корюківської міської ради 

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту 

Відділ економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму 

Інші структурні підрозділи 

Промислові 

підприємства міста 

Підприємства електро-, 

газо-, теплопостачання 

Третинний сектор міста 
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4.2. Моніторинг та контроль 

Моніторинг та контроль складається з процесів, що виконуються з 

метою огляду стану виконання документу, щоб потенційні проблеми були 

визначені вчасно і коригуючі дії можливо було виконати, з метою контролю 

виконання. Головним здобутком є регулярний огляд та оцінювання процесу 

виконання проекту з метою визначення відхилень від плану ПДСЕРК.  

Моніторинг та контроль включає:  

- Вимірювання поточного виконання завдань проекту (де ми є зараз?).  

- Моніторинг змінних складових проекту (зміст та межі проекту, витрати 

тощо) в порівнянні до плану управління проекту та базового плану 

виконання проекту (де ми маємо бути?).  

- Визначення корегуючих дій, з метою правильного вирішення 

відкритих питань та ризиків (Як ми можемо привести фактичний стан 

виконання до планового виконання?).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вплив на фактори, що можуть призвести до порушення інтегрованого 

контролю змін, для того щоб лише погоджені зміни впроваджувалися.  

 

Вимірювання 

 

Оцінювання 

 

Корекція 
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Відповідальність за написання та впровадження ПДСЕРК в місті не 

лежить на конкретному виконавцеві або відділі. В зв’язку з тим, що робота у 

всіх секторах має бути консолідованою і приведеною до єдиного знаменника 

у разі не виконання ПДСЕРК відповідальність буде лежати на усьому місті.  

Один раз на два роки відповідно до взятих на себе зобов’язань міська 

рада буде надавати звіт про виконання заходів, що покладені в даний 

ПДСЕРК для центрального офісу «Угоди Мерів». 

4.3. Нормативно-правова основа 

Плану Дій розроблявся на підставі:  

1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».  

2. Закон України «Про енергозбереження» від 01.07.1994 року № 74/94- 

ВР, прийнятий Верховною Радою України.  

3. Закон України «Про альтернативні джерела енергії» від 20.02.2003 

року № 555- IV, прийнятий Верховною Радою України.  

4. Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної 

енергії (когенерація) та використання скидного енергопотенціалу», 

прийнятий Верховною Радою України 05 квітня 2005 року, № 2509 – 

IV.  

5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про комплексні заходи щодо 

реалізації Національної енергетичної програми України», від 10 липня 

1997 року, № 731.  

6. Комплексна державна програма енергозбереження України, схвалена 

Постановою Кабінету Міністрів України від 05 лютого 1997 року, № 

148.  

7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про програму державної 

підтримки розвитку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії, 

малої гідро і теплоенергетики» від 31 грудня 1997 року, № 505.  
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8. Розпорядження КМУ №1337-р від 16.10.2008 р. «Про здійснення 

заходів щодо скорочення споживання електричної енергії бюджетними 

установами».  

9. Державна цільова економічна програма модернізації комунальної 

теплоенергетики на 2010-2014 роки затверджена Постановою КМУ від 

4 листопада 2009 року № 1216.  

10. Рамкова Конвенція ООН про зміну клімату від 09.05.1992 року, 

ратифікована Законом України № 435/96 – ВР від 29.10.1996 року.  

11. Кіотський протокол до Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату від 

11.12.1997 року.  

12. «Угода міських голів» - загальноєвропейська ініціатива з підвищення 

ефективності міського господарства та зменшення викидів 

вуглекислого газу (СО2), ініційована Європейською Комісією, від 

15.01.2009 року.   
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5. Аналіз поточного стану викидів СО2 по місту 

5.1. Визначення базового року 

Базовим роком для міста Корюківка вибрано 2016 рік. 

5.2. Базовий кадастр викидів 

Розрахунок базового кадастру викидів було виконано відповідно до 

вимог представлених у методичних рекомендаціях написання «плану дій». 

При формування базового кадастру викидів було зроблено повний зріз 

інформації по відповідному року з різних джерел з метою отримання 

достовірної інформації про споживання усіх видів енергетичних ресурсів. А 

відповідно і викидів вуглекислого газу в атмосферу.  

Даний базовий кадастр викидів буде в подальшому розраховуватися 

кожні два роки з метою дослідження тенденції зменшення, а також у разі 

необхідності внесення коректив до Плану Дій.  

Розрахунок базового кадастру викидів наведений нижче. 

  



36 
 

Таблиця. Розрахунок базового кадастру викидів 

A. Кінцеве споживання енергії 

 

 

 

Категорія 

КІНЦЕВЕ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ [МВт] 

  Викопне паливо 

 Тепло/  
Холод 

Електроенергі

я  
 

Природний 

газ 
Зріджений газ  Мазут  Дизель  Бензин  Лігніт  Вугілля  Інші види 

викопного 

палива  

БУДІВЛІ, УСТАТКУВАННЯ/СПОРУДИ І ПРОМИСЛОВІСТЬ: 

Муніципал

ьні будівлі 

та 
устаткуван

ня/споруди  

3042,32 1002,10 2821,74 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  80,2  0,00  

Будівлі, 
устаткуван

ня/споруди, 

що 

належать 
до 

третинного 

сектору (не 
муніципаль

ні)  

282,10 406,00 2086,32 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Житлові 

будинки  

2126,51 4035,01 55840,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  

Муніципал

ьне 
освітлення 

громадськи

х місць  

0,00 160,50 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  

Промислові
сть (за 

винятком 

0,00 14125,00 100065,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 
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галузей 

промислов
ості, які 

залучені до 

системи 

торгівлі 
викидами 

ЄС (ЄСТ)  

Проміжни

й показник 

Будівлі, 

устаткува

ння/cпоруд

и та 

промислов

ість  

5450,93 19728,61 160813,06 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  80,2 0,00  

ТРАНСПОРТ: 

Муніципа

льний 

автопарк  

0,00  0,00  0,00  4,95  0,00  942,20 2320,12 0,00  0,00  0,00  

Громадськ

ий 

транспорт  

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Приватний 

та 

комерційни

й 
транспорт  

0,00  0,00  0,00  76,2 0,00  5842,80 13196,82 0,00  0,00  0,00  

Проміжни

й показник 

для 

транспорт

у  

0,00  0,00  0,00  81,15 0,00  6785,00 15516,94 0,00  0,00  0,00  

Загалом  5450,93 19728,61 160813,06 81,15 0,00  6785,00 15516,94 0,00  80,2  0,00  
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Категорія 

КІНЦЕВЕ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ [МВт] 

Відновлювані джерела енергії 

Загалом 
Рослинні масла Біопаливо Біомаси 

Сонячна 

термальна 
Геотермальна 

БУДІВЛІ, УСТАТКУВАННЯ/СПОРУДИ І ПРОМИСЛОВІСТЬ: 
Муніципальні 

будівлі та 
устаткування/спору

ди  

0,00 0,00 109,71 0,00 0,00 7056,07 

Будівлі, 
устаткування/спору

ди, що належать до 

третинного сектору 

(не муніципальні)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2774,42 

Житлові будинки  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62001,52 
Муніципальне 

освітлення 
громадських місць  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,50 

Промисловість (за 

винятком галузей 

промисловості, які 
залучені до системи 

торгівлі викидами 

ЄС (ЄСТ)  

0,00 0,00 2338,00 0,00 0,00 116528,00 

Проміжний 

показник Будівлі, 

устаткування/cпор

уди та 

промисловість  

0,00 0,00 2447,71 0,00 0,00 188520,51 

ТРАНСПОРТ: 

Муніципальний 

автопарк  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3267,27 

Громадський 

транспорт  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Приватний та 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19115,82 
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комерційний 

транспорт  

Проміжний 

показник для 

транспорту  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22383,09 

Загалом  0,00 0,00 2447,71 0,00 0,00 210903,6 
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Б. Викиди СО2 або еквівалентів СО2 

 

 

Категорія 

КІНЦЕВЕ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ [МВт] 

  Викопне паливо 

 Тепло/  
Холод 

Електроенергі

я  
 

Природний 

газ 
Зріджений газ  Мазут  Дизель  Бензин  Лігніт  Вугілля  Інші види 

викопного 

палива  

БУДІВЛІ, УСТАТКУВАННЯ/СПОРУДИ І ПРОМИСЛОВІСТЬ: 

Муніципал
ьні будівлі 

та 

устаткуван
ня/споруди  

721,03 100,21 668,75 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  30,48 0,00  

Будівлі, 

устаткуван
ня/споруди, 

що 

належать 
до 

третинного 

сектору (не 

муніципаль
ні)  

66,86 40,60 494,46 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Житлові 

будинки  

503,98 403,50 13234,08 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Муніципал
ьне 

освітлення 

громадськи
х місць  

0,00 16,05 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Промислові

сть (за 

винятком 
галузей 

промислов

ості, які 

0,00 1412,50 23715,41 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 
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залучені до 

системи 
торгівлі 

викидами 

ЄС (ЄСТ)  

Проміжни

й 

показник 

Будівлі, 

устаткува

ння/cпоруд

и та 

промислов

ість  

1291,87 1972,86 38112,7 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  30,48  0,00  

ТРАНСПОРТ: 

Муніципа

льний 

автопарк  

0,00  0,00  0,00  1,23 0,00  283,37 712,28 0,00  0,00  0,00  

Громадськ

ий 

транспорт  

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

Приватний 

та 
комерційни

й 

транспорт  

0,00  0,00  0,00  18,97 0,00  1782,05 4051,42 0,00  0,00  0,00  

Проміжни

й 

показник 

для 

транспорт

у  

0,00  0,00  0,00  20,2 0,00  2069,42 4763,7 0,00  0,00  0,00  

Загалом  1291,87 1972,86 38112,7 20,2 0,00  2069,42 4763,7 0,00  30,48  0,00  
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Відповідні 

коефіцієнт

и викидів 

CO2 в 

[т/МВт-

год]  

0,237 0,1 0,237 0,249  0,305 0,307  0,380  

Коефіцієнт викидів СO2 для електроенергії немісцевого 

виробництва” [т/МВт.•год]  

0,1 
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Категорія 

КІНЦЕВЕ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ [МВт] 

Відновлювані джерела енергії 

Загалом 
Рослинні масла Біопаливо Біомаси 

Сонячна 

термальна 
Геотермальна 

БУДІВЛІ, УСТАТКУВАННЯ/СПОРУДИ І ПРОМИСЛОВІСТЬ: 
Муніципальні 

будівлі та 
устаткування/спору

ди  

0,00 0,00 45,64 0,00 0,00 1566,11 

Будівлі, 
устаткування/спору

ди, що належать до 

третинного сектору 

(не муніципальні)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 601,92 

Житлові будинки  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14141,56 
Муніципальне 

освітлення 
громадських місць  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,05 

Промисловість (за 

винятком галузей 

промисловості, які 
залучені до системи 

торгівлі викидами 

ЄС (ЄСТ)  

0,00 0,00 972,61 0,00 0,00 26100,52 

Проміжний 

показник Будівлі, 

устаткування/cпор

уди та 

промисловість  

0,00 0,00 1018,25 0,00 0,00 42426,16 

ТРАНСПОРТ: 

Муніципальний 

автопарк  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,88 

Громадський 

транспорт  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Приватний та 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5852,44 



44 
 

комерційний 

транспорт  

Проміжний 

показник для 

транспорту  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6853,32 

Загалом  0,00 0,00 1018,25 0,00 0,00 49279,48 

 

Відповідні 

коефіцієнти 

викидів CO2 в 

[т/МВт-год]  

 0,156 0,416    
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6. Заходи із виконання цілей передбачених європейською 

ініціативою «Угода Мерів» 

Місто – це територіальна одиниця, де можна знайти мультикультурні, 

міжсекторальні вирішення проблеми, а також успішно поєднати приватні та 

державні інтереси. Проблему зміни клімату можна вирішити лише 

використовуючи цілісні, інтегровані, довгострокові підходи, які 

передбачають участь як місцевої влади так і громадян. Міська рада має 

відіграти провідну роль у впровадженні політики раціонального 

використання енергії. Саме її зусилля в даному напрямку є рушійною силою, 

якою досягається не лише економія у викидах парникових газів, а й можливо 

набагато важливішого фактору - зміна свідомості громадян територіальної 

одиниці у сфері збереження клімату.  

У процесі загальної стратегії, відповідно до рекомендацій «Угоди 

Мерів» визначено три основні стратегії (завдання) захисту клімату:  

- Досягнення загальної економії всіх видів енергоресурсів в розмірі 30%;  

- Підвищення енергоефективності за рахунок використання 30% частки 

відновлювальних джерел енергії в структурі надходжень енергії;  

- Зменшення на 30% викидів СО2 у навколишнє середовище.  

Важливо зазначити, що відповідно до проведеного аналізу найбільшим 

споживачем енергії в місті є промислові підприємства та бюджета сфера. 

Розуміння того, що вони є основними платниками податків, місцями роботи 

більшості населення міста та механізмом поступово розвитку міста, 

керівництво міста буде намагатися шукати компромісні шляхи вирішення 

питань скорочення споживання енергії в цих галузях. 
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Галузі 

діяльності 

Заходи за 

сферами 

діяльності 

Відповіда

льний 

Дата 

поча

тку 

Дата 

закінч

ення 

Оцін

ка 

варт

ості, 

тис. 

грн. 

Очікув

ана 

економ

ія, 

МВт*г

од/рік 

Очікува

не 

виробн

ицтво, 

МВт*го

д/рік 

Очіку

ване 

зниже

ння 

СО2, 

т/рік 

БУДІВЛІ, ОБЛАДНАННЯ, ПРИМІЩЕННЯ ТА ВИРОБНИЦТВО 

Муніципальні 

об’єкти 

Заміна 

ламп 

внутрішньо

го 

освітлення 

на 

енергозбері

гаючі (1678 

ламп 

розжарюва

ння) 

Заклади  

ВОКМ та 

С 

2018 2023 117,4

6 

0,264 0,029 0,23 

Заміна 

світильникі

в на 

енергозбері

гаючі  

(1652 

світильник

а 

люмінесце

нтних) 

Заклади  

ВОКМ та 

С 

2018 2023 867,3 0,727 0,145 0,639 

Заміна вікон 

і дверних 

блоків на 

енергозбері

гаючі 

Корюківсь

ка ЗОШ 

№1 

2018 2018 1400

0,00 

44,64 221,6 12,4 

Проведення 

реновації 

приміщення 

із 

використанн

ям сучасних 

матеріалів 

та 

технологій 

Корюківсь

ка ЗОШ 

№ 1 

2018 2018 8000,

00 

80,64 320,1 22,4 

Заміна 

вікон і 

дверних 

блок на 

енергозбері

гаючі ів  

(110 шт. 

Корюківс

ька 

гімназія 

2020 2023 891,1

14 

59,04 120,4 16,4 
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вікон, 4 

дверей) 

Проведенн

я реновації 

приміщенн

я із 

використан

ням 

сучасних 

матеріалів 

та 

технологій 

(2000 м2) 

Корюківс

ька 

гімназія 

2020 2023 2000,

00 

11,52 129,3 3,2 

Будівлі 

третинного 

сектору 

Реновація 

будівель м. 

Корюківка 

Суб’єкти 

господар

ювання 

2018 2023 
2700,

00 
992,8 0 248,2 

Промисловіст

ь 

Заміна 

ламп на 

енергозбері

гаючі 

КП 

«Благоус

трій», КП 

Водокана

л, ЖЕК 

2018 2023 50,00 3,295 0 2,9 

Реновація 

будівель 

КП 

Водокана

л, ЖЕК 

2018 2023 
400,0

0 
187,0 0 42,0 

Модернізац

ія котлів на 

твердому 

паливі 

КП 

Водокана

л 

2018 2023 
200,0

0 
396,0 0 99,0 

Оптимізаці

я робочого 

часу 

КП 

«Благоус

трій», КП 

Водокана

л, ЖЕК 

2018 2023 - 21,2 0 1,3 

Житлові 

будівлі 

Термомоде

рнізація 10 

багатопеов

ерхівок 

житлового 

фонду 

міста 

Міська 

рада, 

співвласн

ики 

2018 2023 
2500

0,00 
8250,0 0 

2845,

0 

Термомоде

рнізація 1 

багатопове

рхівки 

ОСББ 

Співвлас

ники 
2018 2023 

2500,

00 
728,0 0 182,0 

Термомоде

рнізація 

100 

індивідуаль

них 

житлових 

Власники 

житла 
2018 2023 

1000

0,00 
7760,0 0 

1940,

0 
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будинків 

Муніципальн

е вуличне 

освітлення 

Встановлен

ня LED-

світильникі

в 

вуличного 

освітлення 

Корюківс

ька 

міська 

рада 

2018 2023 
4000,

00 
485,0 0 230,4 

ТРАНСПОРТ 

Приватний та 

комерційний 

транспорт 

Переоблад

нання 

автомобілів 

під 

використан

ня газу 

Суб’єкти 

господар

ювання 

2018 2023 
700,0

0 
520,0 0 146,8 

МІСЦЕВЕ ВИРОБЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 

Когенерація 

Залучення 

зеленої 

енергетики 

ТЕС 2018 2030  0 30660 0 

ПЛАНУВАННЯ ЗЕМЛЕ ВИКОРИСТАННЯ 

Стратегічне 

міське 

планування 

Створення 

нових зон 

площею 2 

га 

Виконавч

ий 

комітет 

Корюківс

ької 

міської 

ради 

2018 2020 
500,0

0 
0 0 0 

Планування 

транспорту/м

обільності 

Виконання 

проектних 

робіт по 

розробці 

схеми 

магістралей 

міського і 

зовнішньог

о 

транспорту 

міста 

Виконавч

ий 

комітет 

Корюківс

ької 

міської 

ради 

2018 2020 
300,0

0 
30,0 0 8,85 

Розвиток 

велосипедн

ої 

інфраструк

тури 

(будівницт

во 

велосипедн

их доріжок, 

велосипедн

их стоянок) 

Виконавч

ий 

комітет 

Корюківс

ької 

міської 

ради 

2018 2030 
250,0

0 
60,0 0 17,8 

ІНФОРМАЦІЙНА КАМПАНІЯ 

Консультацій

на служба 

Надання 

інформації 

Виконавч

ий 
2018 2030 

200,0

0 
0 0 0 
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жителям 

громади 

щодо 

енергоефек

тивних та 

енергозбері

гаючих 

технологій 

комітет 

Корюківс

ької 

міської 

ради 

Фінансова 

підтримка та 

гранти 

Відшкодув

ання 

відсоткови

х ставок по 

кредитах 

на 

енергозбер

еження 

Виконавч

ий 

комітет 

Корюківс

ької 

міської 

ради 

2018 2030 
500,0

0 
760,0 0 

112,0

4 

Залучення 

громадськості 

Організація 

зустрічей 

громадсько

сті із 

виробника

ми 

енергоефек

тивного та 

енергозбері

гаючого 

обладнання 

Виконавч

ий 

комітет 

Корюківс

ької 

міської 

ради 

2018 2030 
125,0

0 
11,0 0 5,87 

Промоція 

ощадливог

о 

енергоспож

ивання в 

ЗМІ 

Виконавч

ий 

комітет 

Корюківс

ької 

міської 

ради 

2018 2030 5,00 0 0 0 

Проведенн

я годин 

Землі та 

тижнів 

Зеленої 

енергетики 

Виконавч

ий 

комітет 

Корюківс

ької 

міської 

ради 

2018 2030 5,00 8,5 0 5,8 

Тренінги, 

семінари, 

навчання 

Виконавч

ий 

комітет 

Корюківс

ької 

міської 

ради 

2018 2030 5,00 0 0 0 

Освіта і 

тренінги 

Організація 

тренінгві 

по 

підвищенн

Виконавч

ий 

комітет 

Корюківс

2018 2030 8,0 0 0 0 
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ю 

енергоефек

тивності 

житлових 

будинків та 

використан

ня 

енергозбері

гаючого 

обладнання 

ької 

міської 

ради 

Проведенн

я 

факультати

вних занять 

у ЗНЗ міста 

з питань 

енергозбер

еження 

Виконавч

ий 

комітет 

Корюківс

ької 

міської 

ради 

2018 2030 15,0 12,0 0 5,52 
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7. Очікувані результати 

ПДСЕРК не є жорстким документом.  

За результатами втілення в життя усіх заходів та функцій, що закладені в 

даному документі очікується скорочення споживання енергоносіїв у всіх 

галузях економіки та усіх секторах енергетики. Крім того важливим 

досягненням буде зміна поведінки громадськості міста щодо бережного 

ставлення до енергоносіїв, а відповідно і до природи в цілому.  

Шляхом впровадження планових заходів до 2030 року планується 

зменшити споживання енергії   63271,08 МВт, що на 30% менше в порівнянні 

з базовим (2016) роком, зменшити викиди вуглекислого газу в атмосферу на 

14783,85 МВт що на 30% менше в порівнянні з базовим (2016) роком, та 

використовувати на 30% більше енергії з відновлювальних джерел. 

 


	У К Р А Ї Н А
	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
	Корюківський район
	Про дозвіл на виготовлення
	документації із землеустрою
	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:
	2. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право спільної часткової власності на земельну ділянку:


	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
	Корюківський район
	У К Р А Ї Н А (1)
	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
	Корюківський район


