
                                                                   
 

                               КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                            ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                             РІШЕННЯ 
 

22 лютого 2018 року   № 61                                          

 

Про виконання міського  

бюджету та витрачання коштів 

резервного фонду міського бюджету 

за 2017 рік 
      

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Барсук О.І., 

керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 4 

ст. 80 Бюджетного кодексу України, 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

1. Винести на чергову сесію для затвердження міською радою звіт про 

виконання міського бюджету за 2017 рік: 

 

- по доходах у сумі  129061,3 тис. грн., в тому числі: по доходах загального 

фонду міського бюджету у сумі 118945,7 тис. грн. та  спеціального фонду 

міського бюджету у сумі 10115,6 тис. грн.; 

 

- по видатках у сумі 124734,8 тис. грн., у тому числі: по видатках загального 

фонду міського бюджету у сумі 100558,1 тис. грн. та спеціального фонду 

міського бюджету у сумі 24176,7 тис. грн.; 

 

- по кредитуванню загального фонду в сумі 50,0 тис. грн.. 

  

2. Винести на чергову сесію для схвалення витрачання коштів резервного 

фонду міського бюджету за 2017 рік в сумі 0,917 тис. грн.. 

 
 

 

Міський голова                                                                    Р.Р. Ахмедов 

 

 

    



                                                                  
 

                               КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                            ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                             РІШЕННЯ 
 

22 лютого 2018 року № 62                                           

 

Про внесення змін до рішення дванадцятої 

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 21.12.2017   

«Про міський бюджет на 2018 рік» 

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Барсук О.І., 

керуючись ст. 28 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 4 ст. 80 

Бюджетного кодексу України, 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

Винести на чергову сесію Корюківської міської ради для розгляду 

питанняпро внесення змін до рішення дванадцятої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 21 грудня 2017 року «Про міський бюджет на   

2018 рік», а саме: 

 

     1. Пункти 1, 2, 8 викласти в наступній редакції:  

 

      «1. Визначити на 2018 рік : 

-     доходи  міського  бюджету у сумі 127009,7 тис. грн., в тому числі доходи 

загального фонду міського бюджету 125802,2 тис. грн., доходи спеціального 

фонду міського бюджету 1207,5 тис. грн.  згідно з додатком 1 до цього 

рішення; 

 

-     видатки міського  бюджету у сумі 134633,7 тис. грн., в тому числі видатки 

загального фонду   міського бюджету  119919,5 тис. грн., видатки спеціального 

фонду міського бюджету 14714,2 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього 

рішення; 

 

-     повернення кредитів до міського бюджету в сумі 8,0 тис. грн., в тому 

числі:  до спеціального фонду в сумі 8,0 тис. грн. згідно з додатком 4 до цього 

рішення; 



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

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

надання кредитів із спеціального фонду - 8,0 тис. грн.  згідно з додатком  4 до 

цього рішення; 

 

- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 12791,5 тис. грн. 

згідно з додатком  2 до цього рішення; 

 

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 12791,5 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 119919,5 тис. 

грн. та  спеціальному 14714,2 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.» 

     

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

місцевих (регіональних) програм у сумі 18850,2 тис. грн.  згідно з додатком      

7 до цього рішення.» 

 

 2. Внести зміни до додатків 1, 2, 3, 5, 6, 7 до рішення,  виклавши їх в 

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

 

 

Міський голова                                                                    Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 

22 лютого 2018 року  № 63 

 

Про Програму фінансової підтримки  

Управління Державної казначейської 

служби  у Корюківському районі Чернігівської  

області для забезпечення розвитку та  

безперебійної роботи казначейської  

служби у Корюківському районі на 2018 рік 
      

       Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради   

Барсук О.І. про  Програму  фінансової підтримки Управління Державної 

казначейської служби України у Корюківському районі Чернігівської області 

для забезпечення розвитку та безперебійної роботи казначейської служби у 

Корюківському районі на 2018 рік щодо уникнення надзвичайної ситуації, 

забезпечення безпечних та комфортних умов входу до приміщення управління 

Казначейства, керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування  

в Україні», 

 

                               виконком міської ради  в и р і ш и в : 

 

       1. Інформацію про Програму фінансової підтримки Управління Державної 

казначейської служби України у  Корюківському районі Чернігівської області 

для забезпечення розвитку та безперебійної роботи казначейської служби у 

Корюківському районі на 2018 рік прийняти до відома. 

 

       2. Винести на чергову сесію  Корюківської міської ради для  затвердження 

проект Програми фінансової підтримки Управління Державної казначейської 

служби України у Корюківському районі Чернігівської області для 

забезпечення розвитку та безперебійної роботи казначейської служби у 

Корюківському районі на 2018 рік. 

 

Міський голова                                                               Р.Р. Ахмедов 



                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

фінансової підтримки  Управління Державної казначейської служби 

України у Корюківському районі Чернігівської області 

для забезпечення розвитку та безперебійної роботи казначейської 

служби у Корюківському районі 

на 2018 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Корюківка 

2018 рік 



                                                                      Паспорт 

Програми фінансової підтримки Управління Державної 

казначейської служби України у Корюківському районі 

Чернігівської області для забезпечення розвитку та безперебійної 

роботи казначейської служби у Корюківському районі   

на 2018 рік 

 

1. 

 

Ініціатор розроблення 

Програми 

Управління Державної казначейської 

служби України у Корюківському 

районі Чернігівської області 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органів виконавчої влади 

про розроблення 

Програми 

Бюджетний кодекс України, Накази 

МФУ від 24.12.2012 № 1407 «Про 

затвердження Порядку казначейського 

обслуговування державного бюджету за 

витратами»,  від 23.08.2012р. № 938 

«Про затвердження Порядку 

казначейського обслуговування 

місцевих бюджетів», Державні 

будівельні норми України ДБН В.2.2-9-

99 

3. Розробник Програми Управління Державної казначейської 

служби України у Корюківському 

районі Чернігівської області 

4. Відповідальні виконавці 

Програми 

Управління Державної казначейської 

служби України у Корюківському 

районі Чернігівської області 

5. Учасники Програми Управління Державної казначейської 

служби України у Корюківському 

районі Чернігівської області та 

Корюківська міська рада 

6. Термін реалізації 

Програми 

2018 рік 

7. Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

Програми 

Корюківський міський бюджет 

8. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів для 

реалізації Програми 

(кошти міського бюджету) 

100 000,00 грн. 

 

 

 



2. Визначення проблемних питань, 

на розв’язання яких спрямована Програма 
 

Основним завданням  Управління Державної казначейської служби 

України у Корюківському районі є реалізація державної політики у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів. Управління 

Казначейства відповідно до покладених на нього завдань здійснює через 

систему електронних платежів Національного банку України розрахунково-

касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та 

інших клієнтів, операцій з коштами бюджетів, складає звітність про 

виконання державного та місцевих бюджетів. 

Станом на 1 січня 2018 року в Управлінні Державної казначейської 

служби України у Корюківському районі обслуговуються 54 розпорядники 

та одержувачі бюджетних коштів, з них:  Корюківська міська рада, як 

головний розпорядник, Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради, Корюківський дошкільний навчальний заклад      

№ 4 «Веселка», Корюківський дошкільний навчальний заклад № 1 

«Дельфін», як розпорядники третього ступеня Корюківської міської   ради, а 

також одержувачі коштів – КОРЮКІВСЬКА ЖИТЛОВО - ЕКСПЛУАТАЦІЙНА 

КОНТОРА, КП «Корюківкаводоканал», КП «Благоустрій» та КП «Убідьське» 

Управління Державної казначейської служби України у Корюківському 

районі постійно надає консультаційні допомоги учасникам бюджетного 

процесу з питань, що належать до компетенції управління Казначейства.  

Виконання завдань, які покладені на управління Казначейства 

відповідно до «Положення про управління Державної казначейської служби 

України у Корюківському  районі Чернігівської області» затвердженого 

наказом Державної казначейської служби України від 21.11.2015 № 122 (зі 

змінами), можливе тільки при надійному функціонуванні системи 

Державної казначейської служби при достатньому фінансуванні необхідних 

потреб. 

  На сьогоднішній день управління Казначейства потребує коштів щодо 

термінового проведення:  

   - капітального ремонту центрального входу (ганку разом з будівництвом 

пандусу; тамбуру площею 7,0 м2 – заміна перегородки та зовнішньої стіни, 

повна заміна покриття підлоги та ремонт основи; коридору площею 8,10 м2 

та щитової кімнати площею 15,10 м2  - повна заміна покриття підлоги та 

ремонт основи); 

-  капітального ремонту внутрішньої мережі каналізаційної та водопровідної 

системи — йде постійне підтоплення стін, що завдає шкоди будівлі в 

цілому; 

    -     відновлення вимощення по периметру будівлі відповідно до проекту; 

-   капітальний  ремонт  покрівлі  і встановлення відливів по периметру 

будівлі. 

У приміщенні, яке знаходиться в оперативному управлінні Казначейства, 

орендуються кабінети для Корюківського районного відділу Державної 



виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у 

Чернігівській області та відділу реєстрації актів цивільного стану, а у зв’язку 

з виникненням ситуації, яка може призвести до надзвичайного стану, було 

закрито центральний вхід, що призвело до виникнення проблемних питань 

щодо потрапляння до приміщення як розпорядників (одержувачів) коштів, 

так і інших фізичних і юридичних осіб. 

Приміщення управління Казначейства має ознаки руйнування 

фундаменту та стін, протікає дах, балки трухлі та зламані. Ганок має ознаки 

відокремлення від основної будівлі. Вимощення біля будівлі відсутнє, 

внаслідок чого поверхнева вода проникає в основу фундаменту, що 

призводить до його осадки.    

       Державна казначейська служба України неодноразово зверталась до 

Міністерства фінансів України щодо виділення коштів на поточні та 

капітальні ремонти, нарешті у грудні 2017 року було виділено кошти для 

виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення 

капітального ремонту аварійного приміщення.  

Кошторисом по Управлінню Державної казначейської служби у 

Корюківському районі на 2018 рік планується передбачити деякі кошти на  

капільний ремонт приміщення, але їх недостатньо для проведення 

повноцінного ремонту аварійного приміщення. 

Для забезпечення виконання завдань, покладених на органи 

Казначейства у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, 

створення належних умов для обслуговування розпорядників коштів 

місцевих бюджетів управління Казначейства потребує здійснення 

капітального ремонту приміщення.  

  

3. Мета Програми 

 

Уникнення надзвичайної ситуації, забезпечення безпечних та 

комфортних умов входу до приміщення управління Казначейства 

розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та інших фізичних та 

юридичних осіб, шляхом проведення термінового капітального ремонту 

центрального входу будівлі Управління Державної казначейської служби 

України у Корюківському районі Чернігівської області з метою покращення 

якості послуг, що надаються органами Казначейства. 

 

4. Строки виконання Програми 

 

Виконання заходів згідно додатку до Програми передбачається 

здійснити протягом  2018 року. 

Програма переглядається у разі уточнення завдань, які необхідно 

вирішити. 

                             

 

 



                             5. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів 

Корюківського міського бюджету, а також інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством.  

Обсяг фінансування Програми складає 100 тис. грн. та може 

коригуватися під час її виконання. 

Обсяг субвенції, невикористаної у поточному бюджетному періоді, 

залишається на спеціальному реєстраційному рахунку управління 

Казначейства та буде використано протягом наступного бюджетного 

періоду згідно завдань, передбачених цією Програмою. 

 

 

                                           6. Очікувані результати 

 

Уникнення надзвичайної ситуації, забезпечення безперебійної роботи 

управління Казначейства, відновлення цілісності будівлі, безпечний вхід 

через центральні двері приміщення управління Казначейства, що покращить 

обслуговування розпорядників бюджетних коштів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    



                                                                         
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                     РІШЕННЯ 
 

     

22  лютого 2018 року  № 64 

                                                            

Про Програму модернізації 

систем цілісного майнового  

комплексу з теплопостачання  

м. Корюківка на 2018 рік 

 

       Заслухавши інформацію першого заступника міського голови                  

Савченка О.М. та розглянувши проект Програми модернізації систем цілісного 

майнового комплексу з теплопостачання м. Корюківка на 2018 рік, керуючись 

ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради  в и р і ш и в : 

 

       1. Інформацію про міську Програму модернізації систем цілісного 

майнового комплексу з теплопостачання м. Корюківка на 2018 рік прийняти до 

відома (додається). 

  

       2. Винести на чергову сесію  Корюківської міської ради для  затвердження 

проект міської Програми модернізації систем цілісного майнового комплексу з 

теплопостачання м. Корюківка на 2018 рік. 

 

 

 

Міський голова                                                                            Р.Р. Ахмедов 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

модернізації систем цілісного майнового  комплексу з 

теплопостачання м. Корюківка на 2018 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      м. Корюківка 

2018 рік 

 



Паспорт  
Програми модернізації систем цілісного майнового комплексу  

з теплопостачання м. Корюківка на 2018 рік  

 

1. Ініціатор розроблення Програми Корюківська міська рада  

2. Дата, номер і назва документа 

органу виконавчої вади про 

розроблення Програми 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

3. Розробник Програми Виконавчий  апарат  Корюківської 

міської ради  

4. Співрозробники програми:  Виконком Корюківської міської ради, 

міські комунальні підприємства, 

залучені організації та підприємства 

5. Відповідальні виконавці Виконком Корюківської міської ради 

6. Учасники Програми Корюківська міська рада, міські 

комунальні підприємства, залучені 

організації та підприємства 

7 Термін реалізації Програми 2018 рік  

8 Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, усього: 

 

270 000 грн. 

 

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 Регулярне підвищення ціни на природний газ та підвищення заробітних 

плат, значна зношеність систем з теплопостачання і необхідність проведення 

капітальних ремонтів, використання застарілого, енергозатратного 

обладнання при виробництві тепла та підігріву води та інші чинники мають 

визначальний вплив на постійне підвищення тарифів з виробництва та 

постачання теплової енергії та гарячої води до житлових будинків і квартир, 

підприємств та організацій міста Корюківки. 

 З метою відносної стабілізації тарифів та зменшення затрат на 

виробництво теплової енергії та підігрів води Корюківській міській раді, як 

власнику цілісного майнового комплексу систем теплопостачання, 

виконавчому комітету міської ради в поточному році необхідно здійснити 

заходи по модернізації котелень, приведенню систем  теплопостачання міста 

до інженерно-обґрунтованих норм, а саме: 

- з метою своєчасного проведення робіт по переведенню квартир на 

індивідуальне опалення надати з міського бюджету власникам та 

користувачам квартир матеріальну допомогу в межах коштів, передбачених 

міським бюджетом на ці цілі, та на підставі Положення про порядок надання 

матеріальної допомоги при проведенні модернізації систем теплопостачання 

по провулку Зарічному м. Корюківки. 



2. Мета Програми 

 Головна мета Програми: модернізація існуючих систем 

централізованого опалення, приведення її до інженерно-обґрунтованих норм, 

зменшення витрат на  виробництво теплової енергії, стабілізація тарифів на 

тепло для громадян, надання можливості відключення приміщень від систем 

централізованого опалення. 

 Основною метою Програми є своєчасне проведення робіт по 

переведенню квартир громадян на автономне опалення у зв’язку із 

відокремленням житлових будинків одноповерхової та багатоповерхової 

забудови від мереж централізованого опалення по провулку Зарічному         

м. Корюківки. 

 

3. Основні завдання Програми: 

 - модернізація цілісного комплексу з теплопостачання шляхом 

відокремлення частини теплопроводів від систем, заміна зношених на нові по 

провулку Зарічному м. Корюківки, капітальний ремонт газопроводу по 

вулиці Слов’янській м. Корюківки; 

 - зменшення витрат теплоопалювального підприємства на виробництво 

теплової енергії та стабілізація тарифів для громадян; 

 - надання матеріальної допомоги жителям провулку Зарічного                         

м. Корюківка, будинки яких будуть відключатись від мереж 

централізованого опалення, та своєчасне переведення квартир в будинках на 

автономне опалення. 

 

4. Ресурсне забезпечення Програми 

 Сума коштів на виконання Програми складає 270 тис. грн., з них          

120 тис. грн. матеріальна допомога жителям провулку Зарічного                              

м. Корюкіки, які будуть розподілені та надаватись в рівних частинах на 

підставі Положення про порядок надання матеріальної допомоги власникам 

та наймачам квартир, які відключені від централізованого опалення, в зв’язку 

з модернізацією систем з теплопостачання м. Корюківки. 

 

5. Очікувані результати 

 Виконання Програми надасть можливість: 

 - модернізувати системи цілісного майнового комплексу з 

теплопостачання м. Корюківки; 

 - оперативно та вчасно відключити квартири від централізованого 

теплопостачання та забезпечити їх автономним опаленням; 

 - зняття соціальної напруги у зв’язку із незадовільним тепловим 

режимом в квартирах будинків, які розташовані по вулицях, де будуть 

проводитись роботи із модернізації. 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕННЯ  

про порядок надання матеріальної допомоги власникам та наймачам 

квартир, які будуть відключені від централізованого опалення в зв’язку 

з модернізацією систем  теплопостачання у 2018 році 

 

 1. З метою забезпечення оперативного та вчасного відключення 

квартир від централізованого опалення в будинках по провулку Зарічному 

м.Корюківки, які будуть відключатись від мереж в зв’язку із модернізацією 

систем централізованого теплопостачання, власникам та наймачам квартир 

(згідно затвердженого списку) надається з міського бюджету матеріальна 

допомога в сумі,   визначеній  виконавчим комітетом міської ради  на кожну 

квартиру. 

 2. Положення розроблено з метою забезпечення прозорості при наданні 

допомоги, запобігання непорозумінь при переході на автономне опалення  та 

вчасного завершення робіт до початку опалювального періоду, щоб жодна 

квартира не залишилась без опалення на початок опалювального сезону           

2018 - 2019 років.  

 3. Виплата коштів здійснюється з міського бюджету згідно 

затвердженого списку в безготівковому вигляді шляхом перерахування на 

особові рахунки в будь – якому з банків м. Корюківка на підставі  рішення  

виконавчого  комітету   Корюківської  міської ради.  

 4. Один з власників або наймачів квартири звертається із відповідною 

письмовою заявою до виконавчого комітету Корюківської міської ради 

(зразок додається). Підставами для звернення є наявність копії паспорта (з 

обов’язковою реєстрацією місця проживання), правовстановлюючих 

документів на квартиру, ідентифікаційного коду та копія розрахункового 

рахунку з реквізитами банку. Відсутність хоч одного документа є підставою 

для відмови у виплаті. 

 5. При подачі вищезазначених документів власником підписується 

зобов’язання завершити роботи по переобладнанню квартири на автономне 

опалення в термін до 15 вересня 2018 року (чи зазначається, що вже роботи 

завершені).  

 6. Кошти громадянам виплачуються в термін до 15 серпня 2018 року.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зразок 

 
                                                                                 Виконавчому комітету  

                                                                                 Корюківської міської ради 

                                                                                  

                                                                                 Гр.____________ 

                                                                                   ______________ 

                                                                                   ______________ 

 

 

 

ЗАЯВА  

 
 Прошу надати матеріальну допомогу на переобладнання квартири № 

___             по провулку Зарічному_____ м. Корюківка на автономне опалення 

в сумі ______ грн. 

 

                                                                            Додаток: на ________аркушах  

 

 

 

Дата                                                                                    ( підпис ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зразок 
                                                                                 Виконавчому комітету  

                                                                                 Корюківської міської ради 

                                                                                  

                                                                                 Гр.____________ 

                                                                                   ______________ 

                                                                                   ______________ 

 

 

 

Зобов’язання 

 
 Я, __________________зобов’язуюсь в термін до 15 вересня 2018 року 

завершити роботи  
    ( прізвище, ім’я, по батькові ) 

( роботи завершені )  по переобладнанню  

квартири №___ по провулку Зарічному____ м. Корюківка на автономне 

опалення.  

Претензій до Корюківської міської ради не маю. 

Написано власноручно. 

 

 

__________________                                                              ( підпис )  
( число, місяць, рік ) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                             



                                                                   
                                                                                                                                        

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 
 

22 лютого  2018 року № 65 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про  Програму приватизації об’єктів  

міської комунальної власності Корюківської  

міської територіальної громади на 2018-2020 роки 

 

      Заслухавши інформацію першого заступника міського голови           

Савченка О. М. про Програму приватизації об’єктів комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, з метою 

встановлення порядку приватизації майна міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади, керуючись ст.ст. 29, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   

 

                               виконком міської ради  в и р і ш и в : 

 

       1. Інформацію про Програму приватизації об’єктів комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади на 2018-2020 роки прийняти до 

відома. 

 

       2. Винести на чергову сесію для  затвердження Корюківською міською 

радою проект Програми приватизації об’єктів комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади на 2018-2020 роки. 

 

 

Міський голова                                                             Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма  

приватизації об’єктів міської комунальної власності  

Корюківської міської територіальної громади 

на 2018-2020 роки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

м. Корюківка 

 



                                                       ПАСПОРТ 

Програми приватизації об’єктів міської комунальної власності  

Корюківської міської територіальної громади на 2018-2020 роки 
 

1. 
Ініціатор розроблення 

Програми 
Корюківська міська рада 

2. 

Дата, номері назва 

розпорядчого документу 

органу виконавчої влади на 

основі яких розроблена 

Програма 

Закони України: «Про приватизацію 

державного майна», «Про приватизацію 

невеликих державних підприємств (малу 

приватизацію)», «Про оцінку майна, 

майнових прав та професійну оціночну 

діяльність в Україні»; Указ Президента 

України "Про заходи щодо прискорення 

процесу малої приватизації" №827/94; 

Постанова КМУ № 1301 від 17.08.1998 

року «Про затвердження Порядку перед 

приватизаційної підготовки підприємств»  

Наказ ФДМУ № 439 від 02.04.2012 року 

«Про затвердження Порядку продажу 

об'єктів малої приватизації шляхом 

викупу, на аукціоні (в тому числі за 

методом зниження ціни, без оголошення 

ціни), за конкурсом з відкритістю 

пропонування ціни за принципом 

аукціону» 

3 Розробник програми 
Виконавчий апарат Корюківської міської 

ради та її виконкому 

4. Співрозробники Програми - 

5. 
Відповідальний виконавець 

Програми 

Виконавчий комітет Корюківської 

міської ради 

6. Учасники Програми Корюківська міська рада 

7. Термін реалізації Програми 2018 - 2020 роки 

8. 

Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього 

В межах наявних фінансових ресурсів 

 

Розділ I. Загальні положення 

 

1. Програма приватизації об’єктів міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади на 2018-2020 роки (далі - 

Програма) розроблена відповідно до діючого законодавства України. Всі 

відносини, що виникають у процесі приватизації  і не регламентовані цією 

Програмою, регулюються Законом України «Про місцеве самоврядування в 



Україні»,  іншими Законами та нормативно-правовими актами Кабінету 

Міністрів України, Фонду державного майна України, рішеннями міської ради. 

2. Програма визначає мету, шляхи, способи, заходи і завдання приватизації 

майна міської комунальної власності Корюківської міської територіальної 

громади. 

 

Розділ II. Мета програми та шляхи її досягнення 

 

3. Метою Програми є підвищення ефективності економіки громади та 

посилення її конкурентоспроможності, збільшення надходження до міського 

бюджету коштів, одержаних від приватизації, шляхом підвищення 

конкурентності та прозорості продажу об’єктів приватизації. Програма 

виконується шляхом: 

1) активізації процесів приватизації майна міської комунальної власності; 

2) сприяння технологічному та управлінському оновленню підприємств 

всіх форм власності; 

3) сприяння залученню до приватизації земельних ділянок, на яких 

розташовані об’єкти міської комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади, що підлягають приватизації; 

4) залучення до приватизації інвесторів, заінтересованих у 

довгостроковому розвитку підприємств після приватизації; 

5) підвищення рівня привабливості приватизації для інвесторів, 

формування позитивного іміджу приватизації в громаді. 
 

Розділ III. Способи досягнення мети 

 

4. Активізація процесу приватизації об’єктів міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади передбачає 

забезпечити в результаті: 

1) залучення до приватизації більш широкого кола об’єктів міської 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади; 

2) розширення кола потенційних покупців шляхом підвищення рівня їх 

поінформованості; 

3) спрощення процедур підготовки до приватизації об’єктів з метою 

скорочення тривалості часу; 

4) запровадження спрощених способів продажу об’єктів міської 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади, що не 

користуються попитом у потенційних покупців (у разі коли об’єкти не продані 

із застосуванням інших конкурентних способів), зокрема способу: 

 продажу за методом зниження ціни до рівня фактичного попиту без 

обмеження мінімальної ціни продажу, 

 продажу без оголошення ціни; 

5) встановлення конкретних строків приватизації об’єктів міської 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади - до двох 

років з моменту прийняття рішення про приватизацію. 



5. Для забезпечення приватизації земельних ділянок, на яких розташовані 

об’єкти міської комунальної власності Корюківської міської територіальної 

громади, що підлягають приватизації, запроваджуються різні способи їх 

продажу, які враховують особливості об’єкта і попит потенційних покупців, в 

тому числі: відчуження об’єктів міської комунальної власності Корюківської 

міської територіальної громади і земельних ділянок, на яких вони розташовані, 

як єдиного об’єкта. У разі відсутності попиту потенційних покупців 

приватизація об’єкта міської комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади здійснюється окремо, а земельна ділянка передається 

на умовах оренди відповідно до закону. 

6. Залучення до приватизації інвесторів, зацікавлених у довгостроковому 

розвитку об’єкта міської комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади, здійснюється із застосуванням такого способу: 

 вивчення кон’юнктури ринку приватизаційних продажів, попиту на 

об’єкти приватизації, залучення до приватизації інвесторів шляхом 

підвищення рівня поінформованості потенційних покупців. 

7. Для підвищення рівня привабливості приватизації для інвесторів і 

створення позитивного іміджу приватизації в громаді передбачається 

забезпечити: 

прозорість і публічність прийняття рішень, визначення способу та умов 

приватизації, а також усіх процедур з підготовки та продажу об’єктів; 

висвітлення приватизаційних процесів шляхом оприлюднення 

відповідних відомостей в друкованих засобах масової інформації. 
 

Розділ IV. Заходи з реалізації мети 

 

8. Заходи з виконання Програми включають: 

формування переліку об’єктів міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади, що підлягають приватизації; 

залучення до приватизації  об’єктів груп А та Д; 

  запровадження приватизації об’єктів міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади разом із земельними ділянками, 

на яких вони розташовані. 
 

Розділ V. Очікувані результати 

 

9. Виконання Програми дасть змогу: 

створити умови для приватизації об’єктів міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади, подальше перебування яких у 

міській комунальній власності Корюківської міської територіальної громади є 

економічно недоцільним; 

створити базу для розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва 

та адаптації його до ринкових умов. 

 

 
 



                       Розділ VI. Фінансові результати виконання програми 

 

10. Кошти, одержані від продажу об’єктів міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади, у тому числі земельних ділянок, 

на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації, інші надходження, 

безпосередньо пов’язані з процесом приватизації, зараховуються в повному 

обсязі до бюджету розвитку Корюківської міської ради. 

11. Прогнозний обсяг надходжень до бюджету розвитку Корюківської 

міської ради коштів від приватизації об’єктів Корюківської міської 

територіальної громади визначається міським бюджетом на відповідний рік. 

12. Фінансування Програми здійснюється за рахунок міського бюджету 

та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.   

Обсяг фінансових ресурсів та заходи Програми уточняються щороку під 

час складання проекту міського бюджету на відповідний рік. Зазначені кошти 

використовуються органом приватизації за напрямами : 

- висвітлення процесів приватизації в засобах масової інформації; 

-  оплата послуг пов’язаних з проведенням аукціонів; 

- оплату послуг пов’язаних з підготовкою об’єктів до приватизації 

(оплата послуг суб’єктів оціночної діяльності по проведенню незалежної 

оцінки, виготовлення технічної документації та правовстановлюючих 

документів); 

- оплата витрат, пов’язаних з розглядом у суді справ з питань 

приватизації. 
 

Розділ VII. Організаційні заходи виконання програми 

 

13. Відділ земельних ресурсів та комунального майна міської ради 

організовує роботу щодо виконання Програми приватизації шляхом 

формування переліків об’єктів, що підлягають приватизації, готує внесення 

зміни до переліків та здійснює інші заходи у відповідності з діючим 

законодавством та своїми повноваженнями. 

14. Об’єкти приватизації, які двічі пропонувались до продажу на аукціоні 

(з інтервалом не менше 3 місяців), і через відсутність заяв не були продані, 

пропонуються до продажу за методом зниження ціни. 

Відділ земельних ресурсів та комунального майна міської ради складає 

та подає на розгляд міської ради переліки об’єктів не проданих або знятих з 

аукціону. Переліки об’єктів, які підлягають продажу на аукціоні за методом 

зниження ціни, затверджуються міською радою.  

15. Аукціон без оголошення ціни може застосовуватись у разі, коли 

об’єкт приватизації пропонувався до продажу на аукціоні за методом 

зниження ціни і через відсутність заяв не був проданий.  

Відділ земельних ресурсів та комунального майна міської ради складає 

та подає на розгляд міської ради переліки об’єктів не проданих на аукціоні за 

методом зниження ціни. Переліки об’єктів, які підлягають продажу на аукціон 

без оголошення ціни, затверджуються міською радою.  
 



Розділ VIII. Інформаційне забезпечення процесу приватизації 

 

16. Виконавчий апарат Корюківської міської ради та її виконкому 

забезпечує систематичне інформування населення Корюківської міської 

територіальної громади через засоби масової інформації про хід приватизації. 

17. Відомості про приватизацію об’єктів міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади публікується в друкованих 

засобах масової інформації. 
 

Розділ IX. Контроль за виконанням програми 

 

18. Контроль за виконанням Програми здійснюють: 

- виконавчий комітет Корюківської міської ради – шляхом 

заслуховування на засіданні щорічного звіту відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради про хід та результати відчуження 

комунального майна Корюківської міської територіальної громади; 

- відділ земельних ресурсів та комунального майна міської ради – шляхом 

поточного контролю за дотриманням суб’єктами приватизації вимог 

законодавства з питань приватизації. 

19. Відділ земельних ресурсів та комунального майна міської ради в 

робочому порядку  інформує постійну комісію міської ради з питань власності, 

бюджету, соціально – економічного та культурного розвитку міста про 

виконання цієї Програми. 

 

 
 

                                                                  



 
                                                                                                                                        

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 
 

22 лютого 2018 року № 66 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про  цільову програму  «Управління майном  

комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади на 2018-2020 роки» 

 

     Заслухавши інформацію першого заступника міського голови                  

Савченка О. М. про цільову програму «Управління майном комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади на   2018-2020 роки», 

керуючись ст.ст. 29, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою забезпечення ефективного управління майном міської 

комунальної власності, 

 

                               виконком міської ради  в и р і ш и в : 

 

       1. Інформацію про цільову програму «Управління майном комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади на 2018 - 2020 роки» 

прийняти до відома. 

 

       2. Винести на чергову сесію для  затвердження Корюківською міською 

радою проект цільової програми «Управління майном комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади на 2018 - 2020 роки». 

 

 

 

Міський голова                                                             Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            ПРОГРАМА  

«Управління майном міської комунальної власності  

Корюківської міської територіальної громади  

на 2018 – 2020 роки» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2018 



1. Паспорт Програми 
 

ПАСПОРТ 

Програми «Управління майном міської комунальної власності  

Корюківської міської територіальної громади на 2018 – 2020 роки» 
 

1. Ініціатор розроблення Програми Корюківська міська рада 

2. 

Дата, номері назва розпорядчого 

документу органу виконавчої влади 

на основі яких розроблена Програма 

Бюджетний кодекс України, 

Цивільний кодекс України та 

Господарський кодекс України, 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

законодавчі акти в сфері управління 

та розпорядження майном 

3 Розробник програми 
Виконавчий апарат Корюківської 

міської ради 

4. Співрозробник Програми - 

5. 
Відповідальний виконавець 

Програми 

Виконавчий комітет Корюківської 

міської ради 

6. Учасники Програми 
Корюківська міська рада 

 

7. Термін реалізації Програми 2018 - 2020 роки 

8. 

Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації Програми, всього 

1927500 грн., в тому числі: 

2018 рік – 730500 грн; 

2019 рік – 598500 грн; 

2020 рік – 598500 грн. 

 

              

             2. Обгрунтування необхідності прийняття Програми 
  

          Програма  «Управління майном міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади на 2018 – 2020 роки» (далі - 

Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, Закону України 

«Про передачу об'єктів  права  державної  та комунальної власності», Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України 

«Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», 

Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, Методики 

розрахунку та порядку використання плати за оренду майна міської 

комунальної власності. 

Корюківська міська рада відповідно до чинного законодавства України 

здійснює реалізацію політики органів місцевого самоврядування на території 

населених пунктів Корюківської міської територіальної громади щодо 

ефективного управління об’єктами міської комунальної власності у сфері 

утримання, відчуження та оренди комунального майна. Корюківська міська 



рада здійснює управління майном міської комунальної власності в межах 

повноважень чинного законодавства України та власних нормативних актів.  

                                                  

3. Мета Програми 

 

Раціональне та ефективне управління майном міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади задля забезпечення 

стабільного наповнення дохідної частини міського бюджету. 

 

                                    4. Напрями Програми 

 

Здійснення управлінських дій щодо майна міської комунальної 

власності: 

4.1. Облік майна міської комунальної власності. 

4.2. Утримання в належному стані та використання майна міської 

комунальної власності. 

4.3. Оренда майна міської комунальної вланості. 

4.4. Приймання майна у міську комунальну власність. 

4.5. Відчуження майна міської комунальної власності. 

                                  

5. Фінансування Програми  

 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського 

бюджету. Обсяг фінансування Програми становить 1927500,00 грн. та може 

коригуватись щороку, виходячи з конкретних завдань відповідно до додатка до 

Програми.  

 

   6. Заходи щодо реалізації Програми 
 

6.1. Облік майна комунальної власності 

 

1. Здійснення оперативного обліку майна міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади на основі матеріалів 

інвентаризації майна, забезпечення контролю за його використанням, 

збереженням, відслідковування його руху, проведення  або надання дозволу на 

списання, обмін та передачу майна міської комунальної власності з балансу на 

баланс комунальних підприємств, організацій та установ міської ради, яке 

знаходиться у них на правах господарського відання або оперативного 

управління, в установленому міською радою порядку.  

      2. Укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями про 

закріплення майна міської комунальної власності (крім об’єктів житлового 

фонду) на правах господарського відання або оперативного управління на 

підставі рішення міської ради та відповідно до встановленого міською радою 

порядку. 



        3. Формування та ведення єдиного реєстру майна міської комунальної 

власності. 

 

6.2. Утримання майна міської комунальної вланості 

 

1. Виготовлення   технічної  документації  (проведення  поточної  технічної 

інвентаризації та виготовлення технічних паспортів) та довідок характеристик 

майна міської комунальної власності. 

2. Витрати на утримання майна міської комунальної власності:  

2.1. Проведення ремонтів (поточних, капітальних) майна міської 

комунальної власності, а саме: 

  2.1.1. Виготовлення документів щодо проведення ремонтів. 

  2.1.2. Ремонт об’єктів нерухомості та їх комунікації. 

  2.1.3. Роботи щодо під’єднання об’єктів нерухомості до мережі тепло, 

електро- та водопостачання, встановлення приладів обліку продукції. 

  2.1.4.Ремонт рухомого майна. 

3. Обов’язкові витрати по утриманню в належному стані майна міської 

комунальної власності, яке не використовується, а саме: 

3.1. Оплата комунальних послух та інших обов’язкових платежів. 

    3.2. Страхування майна міської комунальної власності.  

  3.3. Охорона об’єктів нерухомості (в разі необхідності). 

 

6.3. Оренда майна комунальної власності  

 

1. Виготовлення   технічної  документації  (проведення  поточної  технічної  

інвентаризації та виготовлення технічних паспортів) майна,  що передається в 

оренду міською радою. 

2. Замовлення оцінки майна міської комунальної власності,  що 

передається в оренду та перебуває на балансі Корюківської міської ради. 

3. Забезпечення інформування населення про передачу майна міської 

комунальної власності в оренду (оголошення, повідомлення у ЗМІ, інформація 

щодо майна міської комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади, які пропонуються для передачі в оренду, інформація 

про результати проведення конкурсів на право укладання договору оренди 

майна міської комунальної сласності).  

4.  Нотаріальні  витрати  (нотаріальне  посвідчення,  вчинення виконавчого  

напису) щодо укладення договорів оренди.  

5.  Участь у судових засіданнях (судові витрати). 

 

6.4.  Приймання майна у міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади 

 

1. Приймання об’єктів, у тому числі об’єктів соціально-побутового 

призначення, зовнішніх мереж електро-, тепло-, водо-, газопостачання, 

водовідведення та телефонізації, а також будівель (споруд, приміщення), 



призначених для їх обслуговування, рухомого майна і іншого окремо 

індивідуально визначеного майна. 

2. Приймання у міську комунальну власність об'єктів нерухомого майна в 

тому числі, які віднесені до категорії "безхазяйного" майна: об'єктів 

нерухомого майна, зовнішніх інженерних мереж, об'єктів (елементів) 

благоустрою.  

3. Замовлення оцінки на об’єкти, що приймаються у міську комунальну 

власність. 

  4. Отримання  інформаційних  довідок  щодо  власників  будинків,  квартир 

для віднесення нерухомого майна до категорії "безхазяйного" та прийняття 

об’єктів житлового фонду у міську комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади в судовому порядку.  

      5. Оплата судових витрат за подання заяв до суду про передачу 

безхазяйного майна у міську комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади.   

       6. Виготовлення технічної документації (проведення  поточної  технічної  

інвентаризації та виготовлення технічних паспортів) на майно. Здійснення   

реєстрації   права   власності  на  майно, що приймається за Корюківською 

міською радою.  

      

6.5. Відчуження майна міської комунальної власності 

 

      1. Виготовлення технічної документації (проведення поточної технічної 

інвентаризації та виготовлення технічних паспортів) на об’єкти.  

  2. Проведення  незалежної  оцінки  на  майна міської комунальної  

власності,  які підлягають відчуженню.  

      3. Укладання угоди з посередниками про проведення аукціонів з продажу  

об’єктiв відчуження в порядку, передбаченому чинним законодавством 

України. 

 4. Забезпечення iнформуванням населення про хід відчуження (оголошення, 

повідомлення у ЗМІ, інформаційні повідомлення про оголошення аукціонів та 

конкурсів, інформаційні повідомлення про оголошення конкурсів по відбору 

суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки майна, інформація про 

підсумки проведення аукціонів, конкурсів та про продані об’єкти тощо). 

 

7. Очікувані результати 

 

Виконання заходів Програми дозволить виконувати завдання та функції 

управління майном міської комунальної власності, покладених на Корюківську 

міську раду, забезпечить зростання надходжень коштів до міського бюджету 

від передачі майна міської комунальної власності в оренду та відчуження 

об’єктів міської комунальної власності Корюківської міської територіальної 

громади. 

 

 



8. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснює відділ 

зелельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату Корюківської 

міської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                     



 
 

                      КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

22 лютого 2018 року № 67 
 

Про Програму «Перевезення   

пасажирів по місту Корюківка на 2018 рік» 
 

       Заслухавши інформацію першого заступника міського голови                    

Савченка О.М., керуючись ст. 27, 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

                              виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

            1. Інформацію про Програму «Перевезення  пасажирів по місту Корюківка 

на 2018 рік» прийняти до відома (додається). 
 

 

       2. Винести на чергову сесію Корюківської міської ради для затвердження 

проект Програми «Перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2018 рік». 

 
 

 

 

Міський голова                                                                            Р.Р. Ахмедов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРОГРАМА  

 «Перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2018 рік» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2018 рік 



 

Паспорт  Програми 

«Перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2018 рік» 

 

Ініціатор розроблення 

програми 

Корюківська міська рада  

Розробник програми Виконавчий апарат Корюківської міської ради 

Співрозробники 

програми 

Виконавчий апарат Корюківської міської ради, 

перевізник фізична особа – підприємець Кадинський 

Віктор Володимирович 

 

Відповідальні 

виконавці програми 

Виконавчий апарат Корюківської міської ради 

Термін реалізації 

програми 

2018 рік 

Перелік бюджетів, які 

беруть участь у 

виконанні Програми 

Міський бюджет 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми 

200,000 тис. гривень 

 

 



                              1. Загальні положення 

 

  Програма перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2018 рік 

(далі – Програма) направлена на організацію проїзду громадян на міських 

автобусних  маршрутах загального користування та забезпечення 

компенсації збитків перевізника від пільгових перевезень окремих категорій 

громадян на міських маршрутах загального користування. 

Програма передбачає відшкодування перевізникам різниці між ціною 

квитка та погодженим міською радою тарифом, а також компенсацію 

перевізникам проїзду на міських автобусних маршрутах загального 

користування учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників 

бойових дій на 2018 рік.  

      В місті Корюківка пасажирські перевезення здійснюються в 

звичайному режимі руху міських автобусних маршрутів. 

      Міська рада в межах своїх повноважень сприяє створенню 

належних умов роботи міського автобусного транспорту. Його стійке і 

ефективне функціонування є необхідною умовою покращення умов 

проживання, рівня життя та соціального добробуту громадян. 

      Проблемним питанням залишається розмір компенсації 

автоперевізникам за перевезення громадян міста. Рівень доходів міського 

населення не дозволяє привести міські тарифи на автобусні перевезення до 

повної відповідності з сучасними витратами на перевезення. 

      З метою забезпечення потреб мешканців міста в наданні якісних 

послуг у сфері міських автобусних перевезень транспортом загального 

користування та розв’язання соціально важливих проблем компенсації за 

перевезення громадян  у місті Корюківка та у відповідності до Закону 

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

автомобільний транспорт в Україні» розроблено дану Програму.  

 2. Мета Програми 

 

                 Метою Програми є здійснення автобусних перевезень пасажирів по 

м. Корюківка – на виконання договірних зобов’язань з перевізниками 

пасажирів по м. Корюківка та відшкодування різниці між вартістю, 

затвердженою виконкомом міської ради, та розрахованою перевізником 

вартістю квитка на перевезення одного пасажира на автобусних маршрутах 

по м. Корюківка, а також компенсація перевізникам проїзду на міських 

автобусних маршрутах загального користування учасників бойових дій, 

членів сімей загиблих учасників бойових дій.  

 

                                              3. Завдання Програми  

Основними завданнями Програми є: 

- Компенсація перевізникам різниці між вартістю квитка та 



встановленим тарифом на перевезення; 

-    Зниження соціальної напруги серед  населення міста. 

-    Зростання довіри до міської влади. 

-   Посилення соціального захисту учасників бойових дій, членів сімей 

загиблих учасників бойових дій. 

-   Надання додаткових гарантій соціального захисту учасникам бойових 

дій, членам сімей загиблих учасників бойових дій за рахунок коштів 

місцевого бюджету. 

4. Обсяги фінансування Програми 

 

тис. грн. 

На що виділяються кошти Орієнтований обсяг фінансування на 

2018 рік 

 

Відшкодування перевізникам 

різниці між ціною квитка та 

погодженим міською радою 

тарифом на перевезення одного 

пасажира на автобусних 

маршрутах по м. Корюківка, а 

також компенсація перевізникам 

проїзду на міських автобусних 

маршрутах загального 

користування учасників бойових 

дій, членів сімей загиблих 

учасників бойових дій 

 

200,00 тис. грн. 

 

 

 

 

 

                                    5. Очікувані результати 

 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів 

виконавцями, зазначеними у цій Програмі. 

Реалізація Програми забезпечить організацію  проїзду громадян на 

міських автобусних  маршрутах загального користування та компенсацію 

перевізникам різниці між ціною квитка та погодженим міською радою 

тарифом.  

                                     

 

 



                                     6. Джерела фінансування 

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету, передбачених на 2018 рік, та інших джерел фінансування, не 

заборонених законодавством України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                     РІШЕННЯ 
 

22 лютого 2018 року № 68  

 

Про встановлення вартості 

одного квитка на проїзд в автобусах 

на міських маршрутах  
 

 З метою забезпечення пасажирських перевезень по м. Корюківка та з 

метою можливості відшкодування перевізникам різниці між ціною квитка та 

погодженим міською радою тарифом, керуючись Законом України «Про 

автомобільний транспорт», ст.ст. 28, 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

виконком міської ради в и р і ш и в : 

 

 1. Встановити з 01 березня 2018 року вартість одного квитка для проїзду 

одного пасажира в автобусах на міських автобусних маршрутах загального 

користування в м. Корюківка в сумі 3 (три) грн. 00 коп.  

  

 2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 14.12.2017 № 498 «Про встановлення вартості 

одного квитка на проїзд в автобусах на міських маршрутах». 

 

         3. При укладенні договорів з перевізниками, розрахунку дотацій з 

міського бюджету та відшкодування різниці між ціною квитка та погодженим 

тарифом враховувати п.1 цього рішення. 

 

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Міський голова                                                                           Р.Р. Ахмедов 

 

 

 



                                                                   
 

                      КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

22 лютого 2018 року № 69 
 

Про внесення змін до Плану (Програми)  

соціально - економічного 

та культурного розвитку 

Корюківської міської  

територіальної громади на 2018 рік  

 
 

        Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М., керуючись ст. 27, 28 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

         1. Внести зміни до Плану (Програми) соціально – економічного та 

культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади на                

2018 рік, затвердженого рішенням дванадцятої сесії сьомого скликання від          

21 грудня 2017 року, а саме:  

         1.1. Перелік робіт, об’єктів виробничого призначення та соціальної 

сфери, заходів, які будуть фінансуватися з міського бюджету та інших джерел, 

включених у План (Програму) соціально - економічного та культурного 

розвитку Корюківської міської  територіальної громади на 2018 рік, доповнити 

пунктами 34-45 такого змісту: 

 
 

№ 

п/п 

 

Найменування об’єкта, робіт та заходів, 

що здійснюватимуться за Планом 

(Програмою) 

 

2018 рік 

Обсяг фінансування 

Всього по 

об’єкту 

Державний 

бюджет 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради 

34 Придбання трактора з відвалом ОТ.00, 

щіткою, поливо-мийним обладнанням        

та роторною косаркою                                   

(для КП «Благоустрій) 

  900,000 810,000 90,000 



35 Виготовлення ПКД та будівництво 

вуличного освітлення ПЛІ с. Воловики 

Корюківського району Чернігівської 

області 

     180,000 18,000 162,000 

36 Реконструкція покрівлі в дошкільному 

навчальному закладі № 4 «Веселка»          

м. Корюківка Чернігівської області 

    1500,000  450,000 1050,000 

37 Виготовлення ПКД та будівництво 

вуличного освітлення ПЛІ с. Наумівка 

Корюківського району Чернігівської 

області 

    180,000 0,000 180,000 

38 Виготовлення ПКД та будівництво 

вуличного освітлення ПЛІ                           

с. Рейментарівка Корюківського району 

Чернігівської області 

  199,000 0,000 199,000 

39 Придбання рециклера асфальтобетону для 

КП «Корюківкаводоканал» 

   500,000 0,000  500,000 

40 Придбання нагрівача для ямкового 

ремонту «Мира 1» для                                 

КП «Корюківкаводоканал» 

     60,000 0,000  60,000 

41 Виготовлення ПКД та будівництво 

під’їзної дороги до паркувально - 

розвантажувального майданчика за 

адресою пров. Дудка 2-б в м. Корюківка, 

Корюківського району, Чернігівської 

області 

1500,000 1440,000   60,000 

42 Виготовлення ПКД та будівництво 

паркувально - розвантажувального 

майданчика за адресою пров. Дудка 2-б в 

м. Корюківка, Корюківського району, 

Чернігівської області 

1500,000 1440,000   60,000 

43 Капітальний ремонт вул. Кошового від  

буд. № 20 до буд. № 30 з перехрестям                     

1-го Садового провулку в м. Корюківка, 

Корюківського району, Чернігівської 

області 

1500,000 0,000 1500,000 

44 Капітальний ремонт вул. Вокзальна в              

м. Корюківка, Корюківського району, 

Чернігівської області 

1500,000 0,000 1500,000 

45 Капітальний ремонт дороги по                        

вул. Молодіжна в с. Бреч, Корюківського 

району, Чернігівської області 

1000,000 0,000 1000,000 



       Після пункту 45 Переліку цифри «74341,208», «45347,820», «28993,388» 

змінити цифрами «84860,208», «49505,820», «35354,388». 

       У пункті «Загалом про програмі» цифри «74341,208» змінити цифрами 

«84860,208».  

 

       2. Внести дане рішення на чергову сесію Корюківської міської ради для 

затвердження. 
 

 

Міський голова                                                                            Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                   
 

                      КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

22 лютого 2018 року № 70 
 

Про внесення змін до Програми  

розвитку житлово - комунального 

господарства та благоустрою  

населених пунктів Корюківської  

міської ради на 2018 рік 
 

      Заслухавши інформацію першого заступника міського голови               

Савченка О.М., керуючись ст.ст. 27, 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

                                виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

      1. Внести зміни до Програми розвитку житлово - комунального 

господарства та благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради на 

2018 рік шляхом  виключення пункту 4.5  розділу  ІV із  зазначеної Програми. 

 

      2. Винести на чергову сесію Корюківської міської ради для  затвердження 

зміни до Програми розвитку житлово - комунального господарства та 

благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради на 2018 рік. 

 

Міський голова                                                                            Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                     РІШЕННЯ 
 

22  лютого  2018 року  № 71 
 

Про  внесення змін до Програми  

«Соціальний захист окремих категорій  

населення» на 2018 рік  

 

        Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської            

ради Барсук О.І., керуючись ст. 27, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування  в Україні»,   

 

                               виконком міської ради  в и р і ш и в : 

 

         1. Внести зміни до Програми «Соціальний захист окремих категорій 

населення» на 2018 рік», а саме:  

         1.1. пункт 9 паспорта Програми викласти в наступній редакції: 

«Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, 

всього 991000,00 грн.»; 

         1.2. пп. 1 п.2 розділу 3 «Фінансове забезпечення» Програми  викласти в 

наступній редакції: « - за рахунок коштів міського бюджету в межах видатків, 

затверджених рішенням сесії міської ради про міський  бюджет на поточний 

рік, в сумі 320000 грн.». 

2. Винести на чергову сесію Корюківської міської ради для  

затвердження зміни до Програми «Соціальний захист окремих категорій 

населення» на 2018 рік. 

 

 

Міський голова                                                               Р.Р. Ахмедов 

 

 

 



                                                                 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

22 лютого 2018 року  № 72                                                                       

 

Про погодження Річного плану 

ліцензованої діяльності  

КП  «Корюківкаводоканал»   

Корюківської міської ради 

на 2018 рік 

 

       Розглянувши  клопотання   КП  «Корюківкаводоканал»  Корюківської 

міської ради від 16.02.2018 № 41, керуючись ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

                               виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

       Погодити Річний план ліцензованої діяльності  комунального 

підприємства «Корюківкавдоканал» Корюківської міської ради на 2018 рік з 

централізованого водопостачання та водовідведення (додається).  

 

 

 

Міський голова        Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       РІШЕННЯ 
 

22 лютого 2018 року  № 73 

                                                        

Про привітання Балюти М.Д. 

з нагоди 90-річного ювілею 

 

       Розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів 

України, керуючись рішенням дванадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 21.12.2017 року «Про затвердження Програми 

«Нагородження відзнаками Корюківської міської ради» на 2018 рік, ст. 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком  міської ради  в и р і ш и в: 

 

       1. З нагоди ювілейного Дня народження вручити вітальну листівку з 

виплатою матеріальної допомоги у розмірі 200 грн.: 

        - Балюті Марії Дмитрівні – жительці с. Самсонівка (д.н. – 27.03.2018 

року). 

       Підстава: клопотання Корюківської районної організації ветеранів України 

№ 16 від 06.02.2018. 

 

       2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) профінансувати кошти в сумі          

200 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 100 грн. для придбання 

квітів. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.) забезпечити 

перерахування коштів згідно даного рішення. 

 

 

Міський голова        Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 



                                                                  
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
22 лютого 2018 року № 76 
 

Про внесення змін до рішення виконавчого  

комітету Корюківської міської ради 

від 11.01.2018 № 10 «Про визначення місць 

відбування покарань та видів громадських робіт»  

 

З метою удосконалення співпраці з Корюківським районним відділом з 

питань пробації Центрального міжрегіонального управління з питань 

виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України,  
керуючись  ст. 56  Кримінального  кодексу  України, ст. 301, 3211 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, 

 

                                   виконком міської ради в и р і ш и в: 

 
 

1. Внесення зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 11.01.2018 №10  «Про визначення місць відбування покарань 

та видів громадських робіт», а саме: викласти пункт 1 рішення в наступній 

редакції: 

«1. Визначити місцем відбування покарань засудженими громадянами та 

громадянами, на яких накладене адміністративне стягнення у вигляді 

громадських робіт, територію населених пунктів Корюківської міської ради, 

відповідальність за відбування громадянами покарань на території населених 

пунктів Корюківської міської ради покласти на начальника КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «БЛАГОУСТРІЙ» КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Селюка А.М. та на виконуючих обов’язки старост старостинських округів  

Корюківської міської ради Гончаренко І. В., Лисенка О. В., Суху М. Р., 

Кучеренка Л. А., Козела В. І., Юденко Н. М., Кравченко О. В., Пилипенко Р. Г. 

(відповідно до місць відбування покарань, на які поширюються їхні 

повноваження).» 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради              

Бикова О. М.. 
 

 

Міський голова                                                           Р.Р. Ахмедов  



                                                                  
  

                      КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

 

22 лютого 2018 року  № 77  

       

Про перенесення могил  

 

       З метою збереження та упорядкування об’єктів охорони культурної 

спадщини та приведення у відповідність з Генеральним планом м. Корюківка 

міської території, керуючись Законом України «Про охорону культурної 

спадщини», ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

                               виконком міської ради в и р і ш и в :  

 

 1. Звернутись до Департаменту культури та туризму, національностей та 

релігій Чернігівської обласної державної адміністрації з метою погодження 

питання про перенесення 12 братських могил та останків Й.І. Рудого, що 

знаходяться по вулиці Вознесенскій в м. Корюківка, а також перенесення 

братської могили 250 мирних жителів, розстріляних фашистами 1941 року, що 

знаходиться в межах прибудинкової території багатоквартирного будинку по 

вулиці Шевченка будинок № 76 м. Корюківка.  

 

 2. Після отримання відповідних погоджень забезпечити перенесення 

поховань, зазначених у п. 1 даного рішення,  на кладовище за адресою:               

вул. Костюк Г., 26, м. Корюківка. 

 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Міський голова                                                      Р.Р. Ахмедов 

 

 

 
 



                                                                   

 

                          КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

22 лютого 2018 року  № 78                                                                

 

Про надання дозволу  на  

здійснення попередньої оплати 

 

       Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та                 

спорту Корюківської міської ради № 01-12/145 від 14.02.2018,                           

КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради від 22.02.2018 № 47, 

керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 «Про 

здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за 

бюджетні кошти», ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

                                 виконком міської ради в и р і ш и в :     

 

       1. Надати дозвіл Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради на здійснення попередньої оплати послуг з поточного ремонту по 

об’єкту: «Поточний ремонт санвузлів в Корюківській гімназії» на суму 

18889,97 грн.. 

   

       2. Надати дозвіл комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на здійснення попередньої оплати: 

- придбання шафи управління вуличним освітленням на суму 42806,64 грн. 

(рах. № 3 від 22.02.2018), 

- придбання шафи управління вуличним освітленням на суму 42806,64 грн. 

(рах. № 4 від 22.02.2018), 

- придбання шафи управління вуличним освітленням на суму 42806,64 грн. 

(рах. № 5 від 22.02.2018), 

- придбання шафи управління вуличним освітленням на суму 42806,64 грн. 

(рах. № 6 від 22.02.2018). 

 

 

 

Міський голова                                                                            Р.Р. Ахмедов 



                                                                 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

22 лютого 2018 року  № 79                                                                                                                    

 

Про затвердження калькуляцій  

 

       Розглянувши  клопотання   КП  «Корюківкаводоканал»  Корюківської 

міської ради від 16.02.2018 № 42, ТОВ «Будівельник» від 19.02.2018 № 2, 

КОРЮКІВСЬКОЇ ЖИТЛОВО - ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ КОНТОРИ від 

20.02.2018 № 106, КП «Благоустрій» від 21.02.2018 № 34 щодо затвердження 

калькуляцій вартості послуг зазначених підприємств та вартості матеріалів для 

виконання поточних ремонтів об’єктів благоустрою на території Корюківської 

міської ради, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

                               виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

       1. Затвердити наступні калькуляції вартості послуг спецтехніки 

комунального підприємства «Корюківкавдоканал» Корюківської міської ради: 

-  вартості 1 години послуг трактора Т-150 з утримання в належному санітарно 

технічному стані доріг (видаленню снігу); 

-     вартості 1 години послуг трактора Т-16 з утримання в належному санітарно 

технічному стані доріг; 

-    вартості 1 години послуг екскаватора з утримання в належному санітарно 

технічному стані доріг (видаленню снігу); 

 -    вартості 1 години послуг снігоочисника ЗІЛ-130; 

-   вартості  1 години  послуг  автомобіля  МАЗ 3550 СЗ  з  утримання   в 

належному санітарно - технічному стані доріг (видалення снігу); 

-   вартості  1 години  послуг  автомобіля МАЗ 3550  СЗ  з   утримання   в 

належному санітарно технічному стані доріг (посипання протиожеледною 

сумішшю). 

      Калькуляції  додаються. 

 

      2. Затвердити наступні калькуляції КОРЮКІВСЬКОЇ ЖИТЛОВО - 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ КОНТОРИ з надання послуг мешканцям житлових 



будинків, які не обслуговуються підприємством, та іншим споживачам, 

юридичним та фізичним особам, в разі замовлення окремих послуг: 

-    вартості 1 години роботи слюсаря - електрика 4 розряду, 

-    вартості 1 години роботи слюсаря - сантехніка 4 розряду, 

-    вартості 1 години роботи слюсаря - сантехніка 3 розряду. 

      Калькуляції  додаються. 

 

3. Погодити   товариству   з   обмеженою   відповідальністю   «Будівельник» 

калькуляцію вартості 1 м. куб. щебеню фракцією 5*20 та 1 м. куб. щебеню 

фракцією 20*40 (додається). 

 

        4. Затвердити КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БЛАГОУСТРІЙ» 

КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ калькуляцію вартості 1 години роботи 

електрика 4 розряду (додається). 

 

 

Міський голова                                                                            Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   
                                                                                                                                        

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 
 

22 лютого 2018 року № 80 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про затвердження оцінки майна 

міської комунальної власності 

 

       Розглянувши звіти про оцінку майна:  

       нежитлових приміщень загальною площею 218,1 кв.м., розміщених на 

першому поверсі одноповерхової будівлі, що перебуває на балансі Відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради та знаходиться 

за адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 83б, виконаний 

приватним підприємством «Десна - Експерт - М» за договором № 055/18-М  

від 13.02.2018, рецензію на звіт про оцінку майна, виконану за договором від 

15.02.2018,  

       нежитлового приміщення площею 28,1 кв.м., що перебуває на балансі 

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

знаходиться  на ІІІ- му поверсі триповерхової будівлі за адресою: Чернігівська 

обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 73, виконаний приватним підприємством 

«Десна - Експерт - М» за договором № 064/18-М  від 16.02.2018, рецензію на 

звіт про оцінку майна, виконану за договором від 20.02.2018, 

       автомобіля ЗИЛ-130 (цистерна пожежна - С), реєстраційний номер 

СВ6236АО, перебуває на балансі КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

«УБІДЬСЬКЕ» КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, знаходиться за адресою: 

Чернігівська обл., Корюківський район, с. Сядрине, вул. Генерала Білого, 18,  

виконаний приватним підприємством «Десна - Експерт - М» за договором           

№ 061/18-М від 15.02.2018, рецензію на звіт про оцінку майна, виконану за 

договором від 21.02.2018,  

       керуючись  ст. 29 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  

Україні», 

 

                               виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

      1. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлового приміщення площею 

218,1 кв.м., розміщеного на першому поверсі одноповерхової будівлі, що 

перебуває на балансі Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 



міської ради та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка,        

вул. Шевченка, 83б, ринкова вартість якого станом на 08.02.2018 становить 

361624 (триста шістдесят одна тисяча шістсот двадцять чотири) гривні              

33 копійки без врахування ПДВ. 

 

       2. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлового приміщення площею 

28,1 кв.м., що перебуває на балансі Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради та знаходиться на ІІІ- му поверсі триповерхової 

будівлі  за адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 73, 

ринкова вартість якого станом на 08.02.2018 становить 43690 (сорок три тисячі 

шістсот дев’яносто) гривень 83 копійки без врахування ПДВ. 

 

       3. Затвердити звіт про оцінку майна: автомобіля ЗИЛ-130 (цистерна 

пожежна - С), реєстраційний номер СВ 6236 АО, що знаходиться за адресою: 

Чернігівська обл, Корюківський район, с. Сядрине, вул. Генерала Білого, 18,  

ринкова вартість якого станом на 20.02.2018 становить 58594 (п’ятдесят вісім 

тисяч п’ятсот дев’яносто чотири) гривні 58 копійок без врахування ПДВ. 

 

 

Міський голова                                                             Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                         



                                                                   
                                                                                                                                        

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 
 

22 лютого  2018 року № 81  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про часткову втрату чинності рішенням  

виконавчого комітету Корюківської міської ради  

від 25.01.2018 № 29 «Про оренду  

майна міської комунальної власності» 

 

Розглянувши клопотання Відділу освіту, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 08.02.2018 № 01-13/118, лист голови 

ліквідаційної комісії відділу культури і туризму Корюківської районної 

державної адміністрації від 08.02.2018 № 01-12/125, керуючись  ст. 29 Закону 

України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

                                   виконком міської ради в и р і ш и в: 
 

Вважати таким, що втратив чинність, пункт 4 рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 25.01.2018 № 29 «Про оренду майна 

міської комунальної власності». 

 

 

Міський голова                                                            Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  
                                                                                                                                        

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

22 лютого 2018 року № 82 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Про зміну статусу та назви  

об’єктів нерухомого майна 

міської комунальної власності 

 

       Розглянувши акти обстеження технічного стану нерухомого майна, 

складені постійно діючою комісією з питань обстеження стану будівель, 

споруд, інженерних комунікацій та об’єктів благоустрою міської комунальної 

власності, керуючись ст. 29 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  

Україні», 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 
 

 

        Змінити статус та назву об’єктів нерухомого майна міської комунальної 

власності: 

        «Тельненський клуб» на «Нежитлова будівля», місцезнаходження:           

вул. Мирна, с. Тельне Корюківського району, 

        «Самотугинський клуб» на «Нежитлова будівля»,  місцезнаходження:     

вул. Першотравнева, с. Самотуги Корюківського району, 

        «Школа» на «Нежитлова будівля», місцезнаходження об’єкта:                                      

вул. Першотравнева, с. Самотуги Корюківського району, 

        «Дитячий садок» на «Нежитлова будівля», місцезнаходження:                

вул. Генерала Білого, 83, с. Сядрине Корюківського району. 

 
 

Міський голова                                             Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    
                                                                                                                                        

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 
 

22 лютого 2018 року № 83  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про оренду  майна міської  

комунальної власності 

 

Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 08.02.2018 № 01-13/118 та № 01-13/119, від 

21.02.2018 № 01-12/177, листи відділу освіти,  культури і туризму 

Корюківської РДА від 08.02.2018 № 01-12/125, № 01-12/199, від 21.02.2018             

№ 01-12/269 та № 01-02/270, відповідно до Методики розрахунку та порядку 

використання орендної плати за оренду майна міської комунальної власності, 

затвердженої рішенням одинадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 29.11.2016 року, керуючись  ст.. 29 Закону України «Про  

місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

                                   виконком міської ради в и р і ш и в: 
 

1. Погодити Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради розірвання договорів оренди майна міської комунальної 

власності, укладених з відділом культури і туризму Корюківської районної 

державної адміністрації, а саме: 

№ 1 від 01.05.2012 року  на оренду приміщення загальною площею         

117 кв.м. в будівлі, за адресою: вул. Шевченка, 66 а, с. Наумівка, 

№ 1 від 11.09.2017 року  на оренду приміщення загальною площею        

20 кв.м. в будівлі, за адресою: вул. Довженка, 9, с. Хотіївка, 

№ 2 від 11.09.2017 року  на оренду приміщення загальною площею          

15 кв.м. в будівлі, за адресою: вул. Шкільна, 2, с. Тютюнниця,  

№ 3 від 11.09.2017 року  на оренду приміщення загальною площею          

50 кв.м. в будівлі, за адресою: вул. Генерала Білого, 84, с. Сядрине,  

№ 4 від 11.09.2017 року  на оренду (приміщення загальною площею         

45 кв.м. в будівлі, за адресою: вул. Шевченка, 45, с. Сахутівка, 

№ 5 від 11.09.2017 року  на оренду приміщення загальною площею        

42 кв.м. в будівлі, за адресою: вул. Шевченка, 5, с. Рейментарівка, 

№ 6 від 11.09.2017 року  на оренду приміщення загальною площею        

50 кв.м. в будівлі, за адресою: вул. Гагаріна, 32, с. Забарівка, 



№ 7 від 14.11.2017 року  на оренду приміщення загальною площею          

50 кв.м. в будівлі за адресою: вул. Центральна, 6, с. Буда. 

 

2. Розірвати договір оренди № 1 від 15 вересня 2017 року, укладений з 

відділом освіти Корюківської районної державної адміністрації на оренду 

приміщення загальною площею 19,07 кв.м. на ІІІ-му поверсі будівлі за 

адресою: вул. Шевченка, 73, м. Корюківка за згодою сторін. 

 

3. Надати дозвіл Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради на передачу майна міської комунальної власності 

відділу освіти, культури і туризму Корюківської районної державної 

адміністрації під розміщення філіалів бібліотек терміном на 2 роки 11 місяців з 

річної орендною платою 1 гривня за одиницю, а саме: 

приміщення загальною площею 117 кв.м. в будівлі  за адресою:           

вул. Шевченка, 66 а, с. Наумівка, 

приміщення загальною площею 20 кв.м. в будівлі  за адресою:             

вул. Довженка, 9, с. Хотіївка,  

приміщення загальною площею 15 кв.м. в будівлі за адресою:                 

вул. Шкільна, 2, с. Тютюнниця,  

приміщення загальною площею 50 кв.м. в будівлі за адресою:              

вул. Генерала Білого, 84, с. Сядрине,  

приміщення загальною площею 45 кв.м. в будівлі за адресою:                      

вул. Шевченка, 45, с. Сахутівка, 

приміщення загальною площею 42 кв.м. в будівлі  за адресою:              

вул. Шевченка, 5, с. Рейментарівка, 

приміщення загальною площею 50 кв.м. в будівлі  за адресою:             

вул. Гагаріна, 32, с. Забарівка, 

приміщення загальною площею 50 кв.м. в будівлі  за адресою:             

вул. Центральна, 6, с. Буда, 

приміщення загальною площею 19,07 кв.м., на ІІІ-му поверсі будівлі за 

адресою: вул. Шевченка, 73, м. Корюківка. 

 

4. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому, Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради забезпечити укладення 

додаткових угод до договорів оренди майна міської комунальної власності, 

зазначеного в даному рішенні. 

 

 

Міський голова                                                            Р.Р. Ахмедов 

 

 
                                                               



                                                                   
                                                                                                                                        

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 
 

22 лютого 2018 року № 84 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про переліки майна  

міської комунальної власності 

 

      Заслухавши інформацію першого заступника міського голови          

Савченка О. М. щодо формування переліків об’єктів нерухомого та рухомого 

майна, об’єктів благоустрою та житлового фонду, що є міською комунальною 

власністю Корюківської міської територіальної громади, керуючись ст. 29 

Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

                                   виконком міської ради в и р і ш и в: 
 

      1. Інформацію про переліки об’єктів майна міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади прийняти до відома. 

 

      2. Винести на чергову сесію для  затвердження Корюківською міською 

радою наступні переліки майна міської комунальної власності: 

-  Перелік нерухомого майна міської комунальної власності Корюківської 

міської територіальної громади, 

-    Перелік транспортних засобів міської комунальної власності Корюківської 

міської  територіальної громади, 

-  Перелік об’єктів житлового фонду міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади. 

      Переліки додаються. 

 

  

 

Міський голова                                                            Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 



                                                         
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                     РІШЕННЯ 
 

22 лютого 2018 року № 87 

 

Про квартирний облік 

 

    Розглянувши клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА, заяву 

Приходько Л.І., керуючись ст. 39 Житлового Кодексу Української РСР, 

Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і 

надання їм жилих приміщень в Українській РСР, постановою виконавчого 

комітету Чернігівської обласної ради народних депутатів і президії обласної 

ради президії професійних спілок від 07.01.1985 «Про порядок обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 

приміщень у Чернігівській області», ст. 33 Закону України «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

                              виконком міської ради в и р і ш и в : 

 

      1. Поставити на квартирний облік: 

 

 -    Іваненко Ольгу Сергіївну, ___________ р.н., дитину, позбавлену 

батьківського піклування, черга позачергова, склад сім’ї − 1 особа. 

       Підстава: клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА від 

07.02.2018 № 10-18/73, 

-  Тройну Михайла Миколайовича, ___________ р.н., дитину, позбавлену 

батьківського піклування, черга позачергова, склад сім’ї – 1 особа. 

       Підстава: клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА від 

13.02.2018 № 10-18/83. 

 

       2. Поновити в списках квартирного обліку при виконавчому комітеті 

Корюківської міської ради Приходько Людмилу Іванівну з дати постановки на 

квартоблік – 27.01.2005 року, черга загальна, склад сім’ї – 2 особи: 

1) син – Приходько Артур Миколайович, ____________ р.н.. 

      Підстава: заява вх. № 52/04-05 від 15.02.2018. 

Міський голова                                                           Р.Р. Ахмедов                                                                                                                        



                                                                   

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       РІШЕННЯ 
 

22 лютого 2018 року № 89  

                                                        

Про надання матеріальної допомоги                            

 

      Розглянувши заяви громадян та додані до них документи, керуючись 

рішенням двадцять сьомої сесії Корюківської міської ради шостого скликання 

від 23.10.2014 «Про затвердження Положення про порядок та умови надання 

громадянам разової адресної матеріальної допомоги», ст. 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                                 виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

      1. Надати Менській Валентині Михайлівні, зареєстрованій по                   

вул. Лермонтова, 13, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки 

платника   податків   _____________, матеріальну допомогу на  лікування в  

сумі  2000 грн.. 

      Кошти перерахувати на рахунок № _________________ у ПАТ КБ 

«Приватбанк»,  картка  №  __________________. 

      Підстава: заява вх. № 29/04-05 від 26.01.2018. 

       

      2. Надати Беляковій Катерині Іванівні, зареєстрованій по вул. 

_____________  м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки  платника   

податків   ____________, матеріальну допомогу на  лікування в  сумі  1500 

грн.. 

      Кошти перерахувати на рахунок № _______________ у ПАТ КБ 

«Приватбанк»,  картка  №  ___________________. 

      Підстава: заява вх. № 30/04-05 від 29.01.2018.  

 

      3. Надати Науменко Ніні Євгеніївні, зареєстрованій по вул. ____________, 

м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки платника податків   

___________, матеріальну   допомогу   на  лікування  в  сумі 2000 грн.. 

      Кошти перерахувати на рахунок № _____________ у ПАТ КБ 

«Приватбанк»,  картка  №  _______________. 

     Підстава: заява вх. № 38/04-05 від 02.02.2018.  



      4. Надати Невшупі Зінаїді  Матвіївні, зареєстрованій  по  вул. ___________, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків  _____________, 

матеріальну допомогу на лікування в  розмірі 2000 грн.. 

      Кошти перерахувати на рахунок № _____________ у ПАТ КБ 

«Приватбанк»,  картка  №  _________________. 

      Підстава: заява вх. № 39/04-05 від 02.02.2018.  

 

      5. Надати Деньгуб Любові Іванівні, зареєстрованій по вул. ____________, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків  _____________, 

матеріальну допомогу на лікування в  розмірі 2000 грн.. 

      Кошти перерахувати на рахунок № ________________ у ПАТ КБ 

«Приватбанк»,  картка  №  _________________. 

      Підстава: заява вх. № 45/04-05 від 05.02.2018.  

 

      6. Надати Кравцовій Ганні Михайлівні, зареєстрованій по вул. 

_____________, с. Рейментарівка Корюківського району, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків  _____________, матеріальну допомогу на 

лікування в  розмірі 750 грн.. 

      Кошти перерахувати на рахунок № ____________ у ПАТ КБ «Приватбанк»,  

картка  №  _______________. 

     Підстава: заява вх. № 50/04-05 від 13.02.2018.  

 

     7. Надати Рубан Тетяні Олексіївні, зареєстрованій по пров. ____________, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків ________________, 

матеріальну допомогу на лікування в  розмірі 750 грн.. 

      Кошти перерахувати на рахунок № ______________ у ПАТ КБ 

«Приватбанк»,  картка  №  __________________. 

      Підстава: заява вх. № 51/04-05 від 13.02.2018.  

 

      8. Надати Лебедко Наталії Володимирівні, зареєстрованій по                    

вул. _______________, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків  _____________, матеріальну допомогу на лікування в  розмірі 2000 

грн.. 

      Кошти перерахувати на рахунок № ______________ у ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПОЛІКОМБАНК». 

      Підстава: заява вх. № 53/04-05 від 15.02.2018.  

 

      9. Надати Кузюрі Валентині Миколаївні, зареєстрованій по                           

вул. ________________, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків  _________________, матеріальну допомогу на лікування в  розмірі 

1500 грн.. 

      Кошти перерахувати на рахунок № ______________ у ПАТ КБ 

«Приватбанк»,  картка  №  _________________. 

      Підстава: заява вх. № 56/04-05 від 20.02.2018.  

 



      10. Надати Заболотній Любові Григорівні, зареєстрованій по                           

вул. _______________, с. Сахутівка Корюківського району, реєстраційний 

номер облікової картки платника податків  _______________, матеріальну 

допомогу на лікування в  розмірі 750 грн.. 

      Кошти перерахувати на рахунок № ______________ у ПАТ КБ 

«Приватбанк»,  картка  №  __________________. 

      Підстава: заява вх. № 58/04-05 від 20.02.2018.  

 

 

Міський голова                                                               Р.Р. Ахмедов 
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