
 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

(п’ятнадцята сесія сьомого скликання) 

07 серпня 2018 року 

м.Корюківка 
 

Про звіт про виконання міського 

бюджету за І півріччя 2018 року 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 18 липня 2018 року № 256 «Про виконання міського бюджету за І 

півріччя 2018 року», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради 

з питань власності, бюджету, соціально - економічного та культурного 

розвитку міста, керуючись пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, 

пунктом 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а: 

 

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2018 

року, згідно з додатком 1: 

- по доходах у сумі 76171,8 тис. гривень, в тому числі по доходах 

загального фонду міського бюджету у сумі 74318,7 тис. гривень та 

спеціального фонду міського бюджету у сумі 1853,1 тис. гривень; 

 

- по видатках у сумі 65928,3 тис. гривень, у тому числі по видатках 

загального фонду міського бюджету у сумі 60227,6 тис. гривень та 

спеціального фонду міського бюджету у сумі 5700,7 тис. гривень; 

 

- по кредитуванню загального фонду в сумі 30,0 тис. гривень. 

 

2. Затвердити розпорядження міського голови, видані з  23  травня  

2018 року по 06 серпня 2018 року, згідно з додатком 2. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

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

та культурного розвитку міста. 

 

Міський голова Р.Р.Ахмедов 



Додаток 2 

до рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання 

від 07 серпня 2018 року 

 

Перелік 

розпоряджень міського голови, 

виданих з 23.05.2018 року по 06.08.2018 року 

 

номер, дата 
прийняття 

назва розпорядження 

№34-ос 
23.05.2018 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№35-ос 
29.05.2018 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№36-ос 

29.05.2018 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№37-ос 
01.06.2018 

Про надбавку за вислугу років 

№38-ос 

04.06.2018 

Про преміювання головного спеціаліста фінансового 

відділу виконавчого апарату міської ради Головачової 

С.М. з нагоди ювілею 

№39-ос 
06.06.2018 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№41-ос 

08.06.2018 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№42-ос 
14.06.2018 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№43-ос 
15.06.2018 

Про преміювання працівників 

№44-ос 
20.06.2018 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№45-ос 
20.06.2018 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№46-ос 
25.06.2018 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№47-ос 
25.06.2018 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№48-ос 
25.06.2018 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№49-ос 
25.06.2018 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№50-ос 
27.06.2018 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№51-ос 
03.07.2018 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№52-ос 
16.07.2018 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 



№53-ос 
23.07.2018 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№54-ос 
23.07.2018 

Про преміювання працівників 

№55-ос 
25.07.2018 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№56-ос 
27.07.2018 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№57-ос 
01.08.2018 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№58-ос 
01.08.2018 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№59-ос 
01.08.2018 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№60-ос 
02.08.2018 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

 

 

 
 

Секретар міської ради С.О.Олійник 



Додаток 1 до рішення п’ятнадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 07 серпня2018 року "Про звіт про 

виконання міського бюджету за І півріччя 2018 року" 

 

Виконання міського бюджету за І півріччя 2018 року 
 

 

 
тис. грн 

 

Код 

 

Назва 

 
План на рік з 

урахув. змін 

 
План на звітний 

період 

 
 

Виконано 

% до  

призначень 

звітного періоду 

 ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ     

10000000 Податкові надходження 82924.0 40080.3 41090.6 102.5 

 
11000000 

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 

ринкової вартості 

 

56436.0 
 

26870.0 
 

27234.1 101.4 

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 56436.0 26870 27233.9 101.4 

11020000 Податок на прибуток підприємств 0.0 0 0.2  

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 600.0 400.0 405.1 101.3 

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 600.00 400.00 405.1 101.3 

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок) 5600.0 2650.0 2890.9 109.1 

18000000 Місцеві податки 20288.0 10160.3 10560.5 103.9 

18010000 Податок на майно 11793.0 5907.5 6274.9 106.2 

18030000 Туристичний збір 20.0 7.8 10.6 135.9 

18050000 Єдиний податок 8475.0 4245.0 4275 100.7 

20000000 Неподаткові надходження 1026.0 595.0 755.3 126.9 

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 5.0 0.0 7.1  

21080000 Інші надходження 5.0  7  

 
22000000 

 
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної діяльності 

 
968.0 

 
568.0 

 
661.9 

 
116.5 

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 620.0 395.0 452.8 114.6 

 
22080000 

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним майном 

 
315.0 

 
165.0 

 
192.5 

 
116.7 

22090000 Державне мито 30.0 8.0 6.7 83.8 

22130000 Орендна плата за водні обєкти 3.0  9.9  

24000000 Iншi неподаткові надходження 53.0 27.0 86.3 В/100 

24060000 Інші надходження 53.0 27.0 86.3 В/100 

 Разом власних доходів 83950.0 40675.3 41845.9 102.9 

40000000 Офіційні трансферти 52776.7 32481.1 32472.8 100.0 

41000000 Від органів державного управління 52776.7 32481.1 32472.8 100.0 

 
41033200 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад 

 

4735.7 
 

1578.0 
 

1578.0 
 

100.0 

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 29880.4 18406.3 18406.3 100.0 

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 13134.8 7754.7 7754.7 100.0 

 

41040200 

Дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання 

закладів освіти та охорони здоров`я 

 
2637.2 

 
2637.2 

 
2637.2 

 
100.0 

 

41051100 

Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на 

початок бюджетного періоду 

 
1741.3 

 
1741.3 

 
1741.3 

 
100.0 

 

41051200 

Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами 

 
73.6 

 
36.8 

 
36.8 

 
100.0 

 

41051400 

Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти `Нова українська школа` 

 
511.7 

 
264.8 

 
264.8 

 
100.0 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 62.0 62.0 53.7 86.6 

 Разом доходів по загальному фонду 136726.7 73156.4 74318.7 101.6 
 ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ     

10000000 Податкові надходження 192.0 94.0 136.4 145.1 

19000000 Інші податки і збори 192.0 94.0 136.4 145.1 

20000000 Неподаткові надходження 3192.5 2696.3 1482.9 55.0 

24000000 Інші неподаткові надходження 2200.0 2200 261.0 11.9 

25000000 Власні надходження бюджетних установ 992.5 496.3 1221.9 В/100 

30000000 Доходи від операцій з капіталом 175.0 175.0 211.8 121.0 

33010100 Кошти від продажу землі 175.0 175.0 211.8 121.0 

50000000 Цільові фонди 10.0 5.2 22.0 В/100 

 Всього доходів по спеціальному фонду 3569.5 2970.5 1853.1 62.4 
 ВСЬОГО ДОХОДІВ 140296.2 76126.9 76171.8 100.1 



 

КПКВ 

 
Назва 

 
Бюджет на 2018 рік 

(із внесеними 

змінами) 

 

Бюджет на І 

півріччя 2018 року 

(із внесеними 

змінами) 

 

 

Виконано 

 
% до 

призначень на 

звітний період 

 

 
% до річних 

призначень 

 ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ      

0100 Державне управління 11663.0 6487.1 4913.6 75.7 42.1 

1000 Освіта 66045.3 42539.9 30644.0 72.0 46.4 

3000 Соціальний захист і соціальне забезпечення 385.0 310.7 132.9 42.8 34.5 

3190 Соціальний захист ветеранів війни і праці 70.0 45.7 25.1 55.0 35.9 

3240 Інші заклади та заходи 315.0 265.0 107.8 40.7 34.2 

4000 Культура і мистецтво 3485.4 2224.5 1554.4 69.9 44.6 

5000 Фізична культура і спорт 1243.9 771.0 635.0 82.4 51.0 

6000 Житлово - комунальне господарство 9457.2 6959.1 4264.4 61.3 45.1 

 

 
6013 

 

Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного 

господарства 

 
400.0 

 
400.0 

 
194.2 

 
48.6 

 
48.6 

 

 

 

6020 

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних 

підприємств, районних виробничих об’єднань та інших 

підприємств, установ, організацій житлово - 

комунального господарства 

 

 

4387.2 

 

 

2752.1 

 

 

2121.4 

 

 

77.1 

 

 

48.4 

 

6030 

 

Організація благоустрою населених пунктів 

 
4670.0 

 
3807.0 

 
1948.7 

 
51.2 

 
41.7 

7000 Економічна діяльність 5282.2 3611.8 2608.9 72.2 49.4 

7130 Здійснення заходів із землеустрою 315 315   0.0 

 
7412 

 
Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту 180 105 80.9 77.1 45.0 

 
7442 

Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної 

інфраструктури 4695 3118 2481.4 79.6 52.9 

 
7600 

Інші програми та заходи, пов’язані з економічною 

діяльністю 92.2 73.8 46.5 63.0 50.4 
 

8000 
 

Інша діяльність 250.0 250.0 19.7 39.3 7.9 

 

8110 

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха 

 
50.0 

 
50.0 

 
19.7 

 
39.3 

 
39.3 

8700 Резервний фонд 200.0 200.0  0.0 0.0 
 Разом по загальному фонду 97812.0 63154.1 44772.8 70.9 45.8 
 Міжбюджетні трансферти 25003.9 16499.8 15454.8 93.7 61.8 

9110 Реверсна дотація 1124.4 562.2 562.2 100.0 50.0 

 

 
9410 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів 

медичної субвенції 

 

13134.8 

 

7754.7 

 

7754.7 

 

100.0 

 

59.0 

9770 інші субвенції з місцевого бюджету 10691.2 8129.4 7109.4 87.5 66.5 

 

 
9800 

Субвенція з місцевого бюджету держаному бюджету на 

виконання програм соціально - економічного розвитк 

регіонів 

 

53.5 

 

53.5 

 

28.5 

 

53.3 

 

53.3 
 

Всього видатків загальному фонду (з урахуванням 

трансфертів) 

 
122815.9 

 
79653.9 

 
60227.6 

 
75.6 

 
49.0 

  

КРЕДИТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 30.0 
 

30.0 100.0 100.0 
 ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 25961.0  5700.7 22.0 22.0 
 Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних 

установ 1739.5 
 

1091.4 62.7 62.7 
 Бюджет розвитку 23974.8  4603.8 19.2 19.2 

 

 

 

 

 

 

7691 

 
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 

утворених ВР АРК, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої 

влади і фондів, утворених ВР АРК, органами 

місцевого самоврядування і місцевими органами 

виконавчої влади 

 

 

 

 
 

54.7 

  

 

 

 
 

5.4 

 

 

 

 
 

10.0 

 

 

 

 
 

10.0 

 
8340 

 
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 192.0 

  

0.0 0.0 
 ВСЬОГО ВИДАТКІВ 148776.9 79653.9 65928.3 82.8 44.3 

 

Секретар міської ради С.О.Олійник 



 

У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

Р І Ш Е Н Н Я 

(п’ятнадцята сесія сьомого скликання) 

07 серпня 2018 року 

м. Корюківка 

 

Про внесення змін до рішення дванадцятої 

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 21 грудня 2017 року 

«Про міський бюджет на 2018 рік» 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 01 серпня 2018 року № 275, враховуючи рекомендації постійної комісії 

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

культурного розвитку міста, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1. Внести зміни до рішення дванадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 21 грудня 2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік», 

а саме: 

- пункти 1, 2, 8 рішення викласти в новій редакції: 

 

«1. Визначити на 2018 рік : 

- доходи міського бюджету у сумі 141478,2 тис. грн., в тому числі доходи 

загального фонду міського бюджету 137908,7 тис. грн., доходи спеціального 

фонду міського бюджету 3569,5 тис. грн. згідно з додатком 1 цього рішення; 

 

- видатки міського бюджету у сумі 149853,3 тис. грн., в тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету 124165,7 тис. грн., видатки 

спеціального фонду міського бюджету 25687,6 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  

цього рішення; 

 

- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 21519,4 тис. грн. 

згідно з додатком 2 до цього рішення; 

 

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 21519,4 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 124165,7 тис. грн. 

та спеціальному 25687,6 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.» 

 

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

місцевих (регіональних) програм у сумі 20979,2 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. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста. 

 
 

Міський голова Р.Р.Ахмедов 



Додаток 1 

до рішення п’ятнадцятої сесії Корюківської міської ради сьмого 

скликання від 07 серпня 2018 року "Про внесення змін до 

рішення дванадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 21 грудня  2017 року "Про міський бюджет на 

2018 рік" 

 

Доходи міського бюджету на 2018 рік 
грн 

 
 
 

Код 

 
 
 

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету 

 
 
 

Всього 

 
 

 
Загальний 

фонд 

 

Спеціальний фонд 

 

 
Всього 

 

в т.ч.бюджет 

розвитку 

10000000 Податкові надходження 83186000 82994000 192000 0 

 

11000000 
Податки на доходи,податки на пррибуток,податки на 

збільшення ринкової вартості 

 

56946000 

 

56946000 

 

0 

 

0 

 

11010000 
 

Податок та збір на доходи з фізичних осіб 
 

56946000 
 

56946000 

  

13000000 
Рентна плата та плата за використання інших 

природних ресурсів 
600000 600000 0 0 

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 600000 
 

600000 
  

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 5600000 5600000 0 0 

14020000 
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 

(продукції) 
600000 600000 

  

14030000 
Акцизний податок з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (продукції) 
2600000 2600000 0 

 

 

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

підакцизних товарів 

 

2400000 
 

2400000 

  

18000000 Місцеві податки 19848000 19848000 0 0 

18010000 Податок на майно 11353000 11353000 0 0 

18010100 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з 

юридичних осіб (житлової нерухомості) 
50000 

 

50000 
  

 

18010200 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з 

фізичних осіб (житлової нерухомості) 

 

8000 
 

8000 

  

 
18010400 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з 

юридичних осіб (нежитлової нерухомості) 

 
1100000 

 
1100000 

  

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 3200000 3200000 
  

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 6200000 6200000   

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 220000 220000   

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 500000 500000   

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 25000 25000   

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 50000 50000 
  

18030000 Туристичний збір 20000 20000 
  

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 20000 20000 
  

18050000 Єдиний податок 8475000 8475000   

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 825000 825000 
  

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 7200000 7200000 
  

18050500 Єдиний податок з с/г товаровиробників 450000 450000   

19000000 Інші податки та збори 192000 0 192000 0 

19010000 Екологічний податок 192000 
 

192000 
 

19010101 
Надходження від викидів забр. речовин в атмосферне повітря 

стац. джер. забруднення 
150000 

 
150000 

 

19010201 
Надходження від скидів забр. речовин безпосередньо у водні 

об'єкти 
2000 

 
2000 

 

19010301 
Надходження від розміщення відходів у спец. відведених для 

цього місцях чи на об'єктах 
40000 

 
40000 

 

20000000 Неподаткові надходження 4148500 956000 3192500 2200000 

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 5000 5000 0 0 

21081100 Адміністративні штрафи 5000 5000 
  



 
22000000 

Адміністративні збори та платежі,доходи від 

некомерційної господарської діяльності 

 
883000 

 
883000 

 
0 

 
0 

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 550000 550000 0 0 

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 550000 550000 
  

 

22080000 
Надходження від орендної плати за корист. цілісними 

майновими комплексами та іншим державним майном 

 

300000 
 

300000 
 

0 

 

0 

 
22080400 

Надходження від орендної плати за корист. ціл. майн.компл. 

та ін.майном, що перебуває в комунальній власності 

 
300000 

 
300000 

  

22090000 Державне мито 30000 30000   

 
22090100 

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 

оформлення документів, у т.ч. за оформ.док. на спадщину і 

дарування 

 
24000 

 
24000 

  

22090400 Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням паспортів 6000 6000 
  

 

 
22130000 

Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в 

користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 

Севастопольською міськими державними адміністраціями, 

місцевими радами 

 

 
3000 

 

 
3000 

  

24000000 Інші неподаткові надходження 2268000 68000 2200000 2200000 

24060300 Інші надходження 68000 68000   

 

24170000 
Надходження коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури населеного пункту 

 

2200000 
  

2200000 
 

2200000 

25000000 Власні надходження бюджетних установ 992500  992500  

 

25010000 
 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 
 

802500 
  

802500 
 

 

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

функ.повноважень 

 

752500 
  

752500 
 

 

25010200 
Надходження бюджетних установ від додаткової 

(господарської) діяльності 

 

1000 
  

1000 
 

 

25010300 
 

Плата за оренду майна бюджетних установ 
 

49000 
  

49000 
 

25020000 Інші джерела власних надходжень бюдж. установ 190000 
 

190000 
 

25020100 
Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними 

установами 
190000 

 
190000 

 

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 
 

175000 
0 

 
175000 

 
175000 

 
33010000 

 
Кошти від продажу землі 

 
175000 

  
175000 

 
175000 

 
 
 
 

33010100 

 
Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що перебувають у 

державній або комунальній власності, та земельних ділянок, 

які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 

 
 
 
 

175000 

  
 
 
 

175000 

 
 
 
 

175000 

50000000 Цільові фонди 10000 0 10000 0 

50110000 
Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого 

самоврядування та місцевими органами влади 
10000 0 10000 

 

 Разом 87519500 83950000 3569500 2375000 

40000000 Офіційні трансферти 53958728 53958728 0 0 

41000000 Від органів державного управління 53958728 53958728 0 0 

 

41030000 
Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам 

 

48932900 
 

48932900 

  

 
41033200 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

ормування інфраструктури об’єднаних територіальних громад 

 
4735700 

 
4735700 

  

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 29880400 29880400 
  

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 13134800 13134800 
  

 
41034500 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій 

 
1182000 

 
1182000 

  

 

41040000 Дотації з місцеих бюджетів іншим місцевим бюджетам 
 

2637200 

 

2637200 
  

 
 

41040200 

Дотація з місцевого бюджету на здійсснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 

охорони здоров’я за рахунок додаткової дотації з державного 

бюджету 

 
 

2637200 

 
 

2637200 

  

 
41050000 

 
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 

 
2388628 

 
2388628 

  



 
41051100 

 

Субвенція з мвсевого бюджту за рахунок залишку освітньої 

субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 

 
1741284 

 
1741284 

   

 
41051200 

Субвенція з місевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 

 
73578 

 
73578 

  

 
41051400 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти "Нова українська школа" 

 
511766 

 
511766 

  

 

41053900 
 

Інші субвенції з місцевого бюджету 

 

62000 
 

62000 

  

 ВСЬОГО 141478228 137908728 3569500 2375000 0 
 

Секретар міської ради С.О.Олійник 



 

Додаток 2 
 

до рішення п’ятнадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьмого скликання від 07 серпня 2018 року "Про внесення 

змін до рішення дванадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 21 грудня 2017 року "Про міський 

бюджет на 2018 рік" 

 

 

 

 

 

ФІНАНСУВАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2018 РІК 
 

грн. 

 
КОД 

 
Назва 

 
Разом 

Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 
у т.ч.бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

600000 Фінансування за активними операціями 8405113 -13713000 22118113 22073414 

602000 Зміна обсягів бюджетних коштів 8405113 -13713000 22118113 22073414 

602100 На початок року 8405113 7806363 598750 554050 

 
602400 

Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку(спеціального фонду) 
0 -21519363 21519363 21519364 

 Всього за типом боргового зобов"язання 8405113 -13713000 22118113 22073414 

 

Секретар міської ради С.О.Олійник 



Додаток 3 

до рішення п’ятнадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого сликання від 07 серпня 2018 року "Про внесення змін 

до рішення дванадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 21 грудня 2017 року "Про міський 

бюджет на 2018 рік" 

 

Видатки Корюківського міського бюджету на 2018 рік 
 

 
(грн) 

 

 
Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

 
 
 
 

Код КПКВКМБ 

/ ТКАКБМС 

 
 
 
 

Код 

ФКВКБ 

 
 
 
 
 
 

 
Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної 

програми або напрямку видатків згідно з 

типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС 

Загальний фонд  
Спеціальний фонд 

 
 
 

 
Всього 

 
 
 
 

Всього 

 
 
 
 

видатки споживання 

з них  
 

 
видатки 

розвитку 

 
 
 
 

всього 

 
 

 
видатки 

споживання 

з них  
 

 
видатки 

розвитку 

з них 

 
 

 
оплата праці 

 

 
комунальні 

послуги та 

енергоносії 

 
 

оплата 

праці 

 

 
комунальні 

послуги та 

енергоносії 

 
 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

         12       

0100000 
  

Корюківська міська рада (апара 64834810 59007610.00 15026000 2988150 4722200 11581000 986700 0 0 10594300 10594300 76415810 

0110000 
  

Корюківська міська рада (апарат) 39763240.78 33936040.78 15026000 2988150 4722200 11469500 986700 0 0 10482800 10482800 51232740.78 

Х 0100 Х Державне управління 11792000 11792000 8326000 291000 0 130000 0 0 0 130000 130000 11922000 

 
 
 
 
 

0110150 

 
 
 
 
 

0150 

 
 
 
 
 

0111 

Організаційне, інформаційно - 

аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, 

селищної, сільської рад 

 
 
 
 
 

10859260 

 
 
 
 
 

10859260 

 
 
 
 
 

7700560 

 
 
 
 
 

291000 

  
 
 
 
 

130000 

    
 
 
 
 

130000 

 
 
 
 
 

130000 

 
 
 
 
 

10989260 

 
 

 
0110160 

 
 

 
0160 

 
 

 
0111 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, об’єднаних 

громадах 

 
 

 
768040 

 
 

 
768040 

 
 

 
625440 

         
 

 
768040 

 
0110180 

 
0180 

 
0133 

Інша діяльність у сфері державного 

управління 
 

164700 
 

164700 

          
164700 

Х 1000 Х Освіта 11391110 11391110 6700000 1792150 0 748500 740000 0 0 8500 8500 12139610 

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 11391110 11391110 6700000 1792150 
 

748500 740000 
  

8500 8500 12139610 

Х 2000 Х Охорона здоров’я 274330.78 274330.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274330.78 

 
0112110 

 
2110 

 Первинна медична допомога 

населенню 
 

274330.78 
 

274330.78 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

274330.78 

 
 
 
 

0112111 

 
 
 
 

2111 

 
 
 
 

0726 

Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико- 

санітарної) допомоги 

 
 
 
 

274330.78 

 
 
 
 

274330.78 

          
 
 
 

274330.78 

 
 

Х 

 
 

3000 

 
 

Х 

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення 

 
 

385000 

 
 

385000 

          
 

385000 

 
0113190 

  
Соціальний захист ветеранів війни та 

праці 

 
70000 

 
70000 

          
70000 

 
 
 
 

0113192 

 
 
 
 

3192 

 
 
 
 

1030 

Надання фінансової підтримки 

громадським організаціям осіб з 

інвалідністю і ветеранів, діяльність 

яких має соціальну спрямованість 

 
 
 
 

70000 

 
 
 
 

70000 

          
 
 
 

70000 

 
0113240 

 
3240 

  
Інші заклади та заходи 

 
315000 

 
315000 

          
315000 

 
0113242 

 
3242 

 
0190 

Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення 

 
315000 

 
315000 

          
315000 

 
Х 

 
6000 

 
Х 

Житлово - комунальне 

господарство 

 
9387600 

 
4055400 

 
0 

 
905000 

 
4427200 

 
2228700 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2228700 

 
2228700 

 
11616300 



 
 

 
0116010 

 
 

 
6010 

 
Утримання та ефективна 

експлуатація об’єктів житлово - 

комунального господарства 

 
 

 
746000 

 
 

 
746000 

 
 

 
0 

 
 

 
0 

 
 

 
0 

 
 

 
0 

 
 

 
0 

 
 

 
0 

 
 

 
0 

 
 

 
0 

 
 

 
0 

 
 

 
746000 

 

 
0116013 

 

 
6013 

 

 
0620 

 
Забезпечення діяльності водопровідно 

- каналізаційного господарства 

 

 
746000 

 

 
746000 

          

 
746000 

 
 
 
 

0116020 

 
 
 
 

6020 

 
 
 
 

0620 

 
Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та організацій, 

що виробляють, виконують та/або 

надають житлово-комунальні послуги 

 
 
 
 

4427200 

    
 
 
 

4427200 

 
 
 
 

280000 

    
 
 
 

280000 

 
 
 
 

280000 

 
 
 
 

4707200 

 
 

0116030 

 
 

6030 

 
 

0620 

Організація благоустрою населених 

пунктів 

 
 

4214400 

 
 

3309400 

  
 

905000 

  
 

1948700 

    
 

1948700 

 
 

1948700 

 
 

6163100 

 

 
Х 

 

 
7000 

 

 
Х 

 

Економічна діяльність 

 

6283200 

 

5988200 

 

0 

 

0 

 

295000 

 

8170300 

 

54700 

 

0 

 

0 

 

8115600 

 

8115600 

 

14453500 

 

 
0117100 

 

 
7100 

 

 
Х 

Сільське, лісове, рибне 

господарство та мисливство 

 

315000 

 

200000 

 

0 

 

0 

 

115000 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

315000 

 

 
0117130 

 

 
7130 

 

 
0421 

 

 
Здійснення заходів із землеустрою 

 

 
315000 

 

 
200000 

   

 
115000 

       

 
315000 

 

0117300 

 

7300 

 

Х 

Будівництво та регіональний 

ровиток 

      

7189600 

 

0 

 

0 

 

0 

 

7189600 

 

7189600 

 

7189600 

 

 
0117310 

 

 
7310 

 

 
0443 

 

Будівництво об’єктів житлово- 

комунального господарства 

      

 
806000 

    

 
806000 

 

 
806000 

 

 
806000 

 

 
0117320 

 

 
7320 

 

 
0443 

 

Будівництво об’єктів соціально- 

культурного призначення 

      

 
591500 

    

 
591500 

 

 
591500 

 

 
591500 

 

 
0117322 

 

 
7322 

 

 
0443 

 

Будівництво медичних установ та 

закладів 

      

 
591500 

    

 
591500 

 

 
591500 

 

 
591500 

 

 
0117350 

 

 
7350 

 

 
0443 

Розроблення схем планування та 

забудови територій (містобудівної 

документації) 

      

 
700000 

    

 
700000 

 

 
700000 

 

 
700000 

 

0117360 

 

7360 

  

Виконання інвестиційних проектів 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

5092100 

 

0 

 

0 

 

0 

 

5092100 

 

5092100 

 

5092100 

 
 
 
 

0117362 

 
 
 
 

7362 

 
 
 
 

0490 

 
Виконання інвестиційних проектів в 

рамках формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад 

(включаючи співфінансування) 

      
 
 
 

4735700 

    
 
 
 

4735700 

 
 
 
 

4735700 

 
 
 
 

4735700 

 
 

 
0117363 

 
 

 
7363 

 
 

 
0490 

рамках здійснення заходів щодо 

соціально - економічного розвитку 

територій (включаючи 

співфінансування) 

      
 

 
356400 

    
 

 
356400 

 
 

 
356400 

 
 

 
356400 

 
 

0117400 

 
 

7400 

 
 

Х 

Транспорт, транспортна 

інфраструктура, дорожнє 

господарство 

 
 

5875000 

 
 

5695000 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

180000 

 
 

180000 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

180000 

 
 

180000 

 
 

6055000 

 

0117412 

 

7412 

 

0451 

Регулювання цін на послуги місцевого 

автотранспорту 

 

180000 

    

180000 

       

180000 

 

 
0117442 

 

 
7442 

 

 
0456 

Утримання та розвиток інших 

об’єктів транспортної 

інфраструктури 

 

 
5695000 

 

 
5695000 

    

 
180000 

    

 
180000 

 

 
180000 

 

 
5875000 

 

 
0117600 

 

 
7600 

 

 
Х 

Інші програми та заходи, 

пов’язані з економічною 

діяльністю 

 

 
93200 

 

 
93200 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
800700 

 

 
54700 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
746000 

 

 
746000 

 

 
893900 

 
 

0117650 

 
 

7650 

 
 

0490 

Проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки чи права на 

неї 

 
 

50000 

 
 

50000 

    
 

45000 

    
 

45000 

 
 

45000 

 
 

95000 



 
 
 
 

0117660 

 
 
 
 

7660 

 
 
 
 

0490 

несільськогосподарського 

призначення або прав на них 

комунальної власності для продажу на 

земельних торгах та проведення таких 

торгів 

      
 
 
 

18000 

    
 
 
 

18000 

 
 
 
 

18000 

 
 
 
 

18000 

 

 
0117670 

 

 
7670 

 

 
0490 

 
Внески до статутного капіталу 

суб’єктів господарювання 

      

 
683000 

    

 
683000 

 

 
683000 

 

 
683000 

 

 
0117680 

 

 
7680 

 

 
0490 

 
Членські внески до асоціації органів 

місцевого самоврядування 

 

 
6200 

 

 
6200 

          

 
6200 

 

 
0117690 

 

 
7690 

 

 
х 

 

 
Інша економічна діяльність 

 

 
37000 

 

 
37000 

    

 
54700 

 

 
54700 

     

 
91700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0117691 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7691 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0490 

 
 

 
Цільові фонди, утворені Верховною 

Радою Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування і 

місцевими органами виконавчої влади 

і фонди, утворені Верховною Радою 

Автономної республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування і 

місцевими органами виконавчої влади 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54700 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54700 

 
 

 
0117693 

 
 

 
7693 

 
 

 
0490 

 

 

Інші заходи, пов’язані з економічною 

діяльністю 

 
 

 
37000 

 
 

 
37000 

          
 

 
37000 

 
Х 

 
8000 

 
Х 

 
Інша діяльність 

 
250000 

 
50000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
192000 

 
192000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
442000 

 
 

 
0118100 

 
 

 
8100 

 
 

 
х 

Захист населення і територій 

від назвичайних ситуацій 

техногенного та природного 

характеру 

 
 

 
50000 

 
 

 
50000 

 
 

 
0 

 
 

 
0 

 
 

 
0 

 
 

 
192000 

 
 

 
192000 

 
 

 
0 

 
 

 
0 

 
 

 
0 

 
 

 
0 

 
 

 
242000 

 
 

0118110 

 
 

8110 

 
 

0320 

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха 

 
 

50000 

 
 

50000 

          
 

50000 

 
 

0118340 

 
 

8340 

 
 

0540 

 
Природоохоронні заходи за рахунок 

цільвих фондів 

      
 

192000 

 
 

192000 

     
 

192000 

 
 

0118700 

 
 

8700 

 
 

0133 

 
 

Резервний фонд 

 
 

200000 

           
 

200000 

   Разом видатків 64834810 59007610 15026000 2988150 4722200 11581000 986700 0 0 10594300 10594300 76415810 

   Міжбюджетні трансферти 25071569.22 25071569.22 0 0 0 111500 0 0 0 111500 111500 25183069.22 

0119110 9110 0180 Реверсна дотація 1124400 1124400          1124400 

 
 

 
0119410 

 
 

 
9410 

 
 

 
0180 

Субвенція з місцевого бюджету на 

сдійснення переданих видатків у сфері 

охорони здоров’я за рахунок коштів 

медичної субвенції 

 
 

 
13134800 

 
 

 
13134800 

          
 

 
13134800 

0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 10738869.22 10738869.22          10738869.22 

 
 
 

0119800 

 
 
 

9800 

 
 
 

0180 

Субвені з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально - економічного 

розвитку регіонів 

 
 
 

73500 

 
 
 

73500 

    
 
 

111500 

    
 
 

111500 

 
 
 

111500 

 
 
 

185000 

 

 
0600000 

  Відділ освіти, культури, молоді 

та спорту Корюківської міської 

ради 

 

 
59330918 

 

 
59330918 

 

 
39243098 

 

 
5814300 

 

 
0 

 

 
14106613 

 

 
232500 

 

 
4000 

 

 
0 

 

 
13874113 

 

 
13854113 

 

 
73437531 

 
 

0610000 

   

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради 

 
 

59330918 

 
 

59330918 

 
 

39243098 

 
 

5814300 

 
 

0 

 
 

14106613 

 
 

232500 

 
 

4000 

 
 

0 

 
 

13874113 

 
 

13854113 

 
 

73437531 

 
 

Х 

 
 

1000 

 
 

Х 

 
 

Освіта 

 
 

54591644 

 
 

54591644 

 
 

36463098 

 
 

5341700 

 
 

0 

 
 

3982042 

 
 

159500 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

3822542 

 
 

3813042 

 
 

58573686 



 
0611010 

 
1010 

 
0910 

 
Надання дошкільної освіти 

 
1737000 

 
1737000 

 
919190 

 
163100 

  
105000 

 
105000 

     
1842000 

 
 
 
 
 

 
0611020 

 
 
 
 
 

 
1020 

 
 
 
 
 

 
0921 

 

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч. школою-дитячим 

садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами 

 
 
 
 
 

 
42413244 

 
 
 
 
 

 
42413244 

 
 
 
 
 

 
28943708 

 
 
 
 
 

 
4377100 

  
 
 
 
 

 
916735 

 
 
 
 
 

 
4000 

   
 
 
 
 

 
912735 

 
 
 
 
 

 
912735 

 
 
 
 
 

 
43329979 

   
в тому числі за рахунок освітньої 

субвенції 

 
3003440 

 
30034430 

 
24492100 

   
65205 

    
65205 

 
65205 

 
3068645 

 
 

 
0611090 

 
 

 
1090 

 
 

 
0960 

 
Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми 

 
 

 
2592100 

 
 

 
2592100 

 
 

 
1500100 

 
 

 
245600 

  
 

 
19550 

    
 

 
19550 

 
 

 
19550 

 
 

 
2611650 

 
 
 
 

 
0611100 

 
 
 
 

 
1100 

 
 
 
 

 
0960 

Надання спеціалізованої освіти 

школами естетичного виховання 

(музичними, художніми, 

хореографічними, театральними, 

хоровими, мистецькими) 

 
 
 
 

 
3929800 

 
 
 
 

 
3929800 

 
 
 
 

 
2550000 

 
 
 
 

 
291800 

  
 
 
 

 
60000 

 
 
 
 

 
50500 

   
 
 
 

 
9500 

  
 
 
 

 
3989800 

 
 

0611150 

 
 

1150 

 
 

0990 

 
Методичне забезпечення діяльності 

навчальних закладів 

 
 

593400 

 
 

593400 

 
 

421000 

 
 

33400 

        
 

593400 

 
0611160 

 
1160 

 
Інші програми, заклади та заходи в 

сфері освіти 

 
3326100 

 
3326100 

 
2129100 

 
230700 

 
0 

 
2880757 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2880757 

 
2880757 

 
6206857 

 
0611161 

 
1161 

 
0990 

Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти 

 
3202100 

 
3202100 

 
2129100 

 
230700 

  
24500 

    
24500 

 
24500 

 
3226600 

 
0611162 

 
1162 

 
0990 

Інші програми та заходи у сфері 

освіти 

 
124000 

 
124000 

    
2856257 

    
2856257 

 
2856257 

 
2980257 

 
Х 

 
4000 

 
Х 

 
Культура і мистецтво 

 
3495374 

 
3495374 

 
2010000 

 
472600 

 
0 

 
257526 

 
73000 

 
4000 

 
0 

 
184526 

 
174026 

 
3752900 

 
0614040 

 
4040 

 
0824 

Забезпечення діяльності музеїв і 

виставок 

 
498700 

 
498700 

 
310000 

 
49600 

  
7500 

 
7500 

     
506200 

 
 

0614060 

 
 

4060 

 
 

0828 

Забезпечення діяльності палаців і 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та інших клубних закладів 

 
 

2665674 

 
 

2665674 

 
 

1700000 

 
 

423000 

  
 

250026 

 
 

65500 

 
 

4000 

  
 

184526 

 
 

174026 

 
 

2915700 

 
0614080 

 
4080 

 
Інші заклади та заходи в галузі 

культури та мистецтва 

 
331000 

 
331000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
331000 

 
0614082 

 
4082 

 
0829 

Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва 

 
331000 

 
331000 

          
331000 

 
Х 

 
5000 

 
Х 

 
Фізична культура і спорт 

 
1243900 

 
1243900 

 
770000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1243900 

 
0615010 

 
5010 

 
х 

Проведення спортивної роботи в 

регіоні 

 
200000 

 
200000 

          
200000 

 
 

0615011 

 
 

5011 

 
 

0810 

Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з олімпійських видів 

спорту 

 
 

182000 

 
 

182000 

          
 

182000 

 

 
0615012 

 

 
5012 

 

 
0810 

Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з неолімпійських видів 

спорту 

 

 
18000 

 

 
18000 

          

 
18000 

 
0615030 

 
5030 

 
Розвиток дитячо - юнацького та 

резервного спорту 

 
1043900 

 
1043900 

 
770000 

         
1043900 

 
 

 
0615031 

 
 

 
5031 

 
 

 
0810 

Утримання та навчально - 

тренувальна робота комунальних 

дитячо - юнацьких спортивних 

товариств 

 
 

 
1043900 

 
 

 
1043900 

 
 

 
770000 

         
 

 
1043900 



 
 

 
Х 

 
 

 
7000 

 
 

 
Х 

 
 

Економічна діяльність 

 
 

 
0 

 
 

 
0 

 
 

 
0 

 
 

 
0 

 
 

 
0 

 
 

 
9867045 

 
 

 
0 

 
 

 
0 

 
 

 
0 

 
 

 
9867045 

 
 

 
9867045 

 
 

 
9867045 

 
 

0617300 

 
 

7300 

  

 
Будівництво і регіональний розвиток 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
9867045 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
9867045 

 

 
9867045 

 

 
9867045 

 

 
0617320 

 

 
7320 

  
Будівництво об’єктів соціально- 

культурного призначення 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
8800045 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
8800045 

 

 
8800045 

 

 
8800045 

 

 
0617321 

 

 
7321 

 

 
0443 

 

Будівництво освітніх установ та 

закладів 

      

 
8800045 

    

 
8800045 

 

 
8800045 

 

 
8800045 

 

 
0617360 

   

 
Виконання інвестиційних проектів 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
1067000 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
1067000 

 

 
1067000 

 

 
1067000 

 
 
 

 
0617363 

 
 
 

 
7363 

 
 
 

 
0490 

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо 

соціально - економічного розвитку 

територій (включаючи 

співфінансування) 

      
 
 

 
1067000 

    
 
 

 
1067000 

 
 
 

 
1067000 

 
 
 

 
1067000 

    
Всього видатків 

 
124165728 

 
118338528 

 
54269098 

 
8802450 

 
4722200 

 
25687613 

 
1219200 

 
4000 

 
0 

 
24468413 

 
24448413 

 
149853341 

 

Секретар міскої ради С.О.Олійник 



Додаток 4 

 
 

до рішення п’ятнадцятої сесії Корюківської міської 

ради сьмого скликання від 07 серпня 2018 року "Про 

внесення змін до рішення дванадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 21 

грудня 2017 року "Про міський бюджет на 2018 рік" 

 

 

 

 

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

 

(грн) 

 

 

 
 

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів 

 

 

 

 

 
Код КПКВКМБ / 

ТКВКБМС 

 

 

 

 

 
 

Код ФКВКБ 

 

 

 

Найменування головного 

розпорядника, відповідального 

виконавця бюджетної програми 

або напрямку видатків згідно з 

типовою відомчою / ТПКВКМБ /  

ТКВКБМС    

Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування -всього 

 

 

 

 
 

Загальний 

фонд 

 

 

 

Спеціальний фонд 

 

 

 

 

 
Разом 

 

 

 

 
 

Загальний 

фонд 

 

 

 

Спеціальний фонд 

 

 

 

 

 
Разом 

 

 

 

 
 

Загальний 

фонд 

 

 

 

Спеціальний фонд 

 

 

 

 

 
Разом 

 
Всього 

У т.ч. 

бюджет 

розвитку 

 
Всього 

У т.ч. 

бюджет 

розвитку 

 
Всього 

У т.ч. 

бюджет 

розвитку 

 

0100000 

  

Корюківська міська 

рада (апарат) 

 

30000 

   

38000 

 

 
0 

 

 
-8000 

  

 
-8000 

 

30000 

   

30000 

 

 
0118800 

 

 
8800 

  

 
Кредитування 

 

 
30000 

 

 
8000 

 

 
0 

 

 
38000 

 

 
0 

 

 
-8000 

 

 
0 

 

 
-8000 

 

 
30000 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
30000 

 

 
0118830 

 

 
8830 

  
Довгострокові кредити 

індивідуальним забудовникам 

на селі та їх повернення 

 

 
30000 

 

 
8000 

  

 
38000 

 

 

 

 
0 

 

 

 

 
-8000 

  

 

 

 
-8000 

 

 
30000 

 

 
0 

  

 
30000 

 

 
0118831 

 

 
8831 

 

 
1060 

 

 
Надання кредиту 

 

 
30000 

 

 
8000 

  

 
38000 

     

 
30000 

 

 
8000 

  

 
38000 

 

 
0118832 

 

 
8832 

 

 
1060 

 

 
Повернення кредиту 

      

 

 

 
-8000 

  

 

 

 
-8000 

 

 
0 

 

 
-8000 

  

 
-8000 

   Всього 30000   38000  -8000  -8000 30000   30000 
 

 

 

Секретар міської ради С.О.Олійник 



 

Додаток 5 

 

до рішення п’ятнадцятої сесії Корюківської міської ради сьмого 

скликання від 07 серпня 2018 року "Про внесення змін до рішення 

дванадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 21 

грудня 2017 року "Про міський бюджет на 2018 рік" 

 

 

 

 

Міжбюджетні трансферти з міського бюджету на 2018 рік 

 

(грн) 

 

 

 

Назва бюджету адміністративно- 

територіальної одиниці 

Дотації Субвенції  

 

 

 
РАЗОМ 

 

 

 

Реверсна дотація 

 

 

 

Медична субвенція 

 

 

 

Інші субвенції 

 

 

Субвенця з місцевого бюджету державному 

бюджетуна виконання програм соціально - 

економічного розвитку регіонів 

 загальний фонд загальний фонд загальний фонд загальний фонд спеціальний фонд  

 0119110 0119410 0119770 0119800 019800  

Державний бюджет 1124400   73500 111500 1309400 

Обласний бюджет   1020000   1020000 

Корюківський районний бюджет  13134800 9638869.22   22773669.22 

Сільський бюджет Олександрівська 

с/р 

  
80000 

  
80000 

ВСЬОГО: 1124400 13134800 10738869.22 73500 111500 25183069.22 

 

 

 

Секретар міської ради С.О.Олійник 



Додаток 6 

 
до рішення п’ятнадцятої сесії Корюківської міської ради сьмого 

скликання від 07 серпня 2018 року "Про внесення змін до рішення 

дванадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

21 грудня 2017 року "Про міський бюджет на 2018 рік" 

 

Перелік об"єктів,які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету розвитку 

по Корюківській міській раді у 2018 році 
 

(грн) 

 

 
Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

 

 

 

 
Код КПКВКМБ / 

ТКВКБМС 

 

 

 

 

 

Код ФКВКБ 

 

 
Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напрямку видатків з типовою відомчою / ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС коштів згідно з типовою 

відомчою\тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету 

 

 

 

 
Назва обєктів відповідно до проектно-кошторисної документації 

тощо 

 

 

 
 

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва 

 

 
 

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об"єктів на 

майбутні роки 

 

 
 

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об"єктів на 

майбутня роки 

 

 

 

Разом видатків на поточний рік  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

0100000 

  
Корюківська міська рада 

(апарат) 

     

10482800 

 

 

 

 

 

 

 

0110150 

 

 

 

 

 

 

 

0150 

 

 

 

 

 

 

 

0111 

Організаційне, інформаційно - 

аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у місті ради (у 

разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад 

 

 

 

 

 
Капітальні видатки 

    

 

 

 

 
130000 

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки    8500 

 

 

 

 

 

0116020 

 

 

 

 

 

6020 

 

 

 

 

 

0620 

 
Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та організацій, 

що виробляють, виконують та/або 

надають житлово-комунальні послуги 

 

 

 

 
Капітальні видатки 

    

 

 

 
280000 

 
0116030 

 
6030 

 
0620 

Організація благоустрою населених 

пунктів 

 

Капітальні видатки 
    

1943100 

 

 
 

0117310 

 

 
 

7310 

 

 
 

0443 

 

Будівництво об’єктів житлово- 

комунального господарства 

Реконструкція мережі водопостачання по вулиці 

Вокзальна в м.Корюквка Чернігівської області. 

Робочий проект 

    

 
320000 

 

 

 
0117310 

 

 

 
7310 

 

 

 
0443 

 
Будівництво об’єктів житлово- 

комунального господарства 

Будівництво артезіанської свердловини для питного 

водопостачання з використанням енергоощадного 

обладнання в с.Сядрине 

    

 
220000 

 

 

 
 

0117310 

 

 

 
 

7310 

 

 

 
 

0443 

 
 

Будівництво об’єктів житлово- 

комунального господарства 

ПКД "Будівництво артезіанської свердловини для 

питного водопостачання з використанням 

енергоощадного обладнання в м.Корюківка 

Чернігівської області" 

    

 
 

160000 

 

 

 

 
0117310 

 

 

 

 
7310 

 

 

 

 
0443 

 

 
Будівництво об’єктів житлово- 

комунального господарства 

ПКД на будівництво підїздної дороги до паркувально - 

розвантажувального майданчика за адресою пров. 

Дудка 2-б в м.Корюківка, Корюківського району, 

Чернігівської області 

    

 

 
47000 

 

 

 

 

0117310 

 

 

 

 

7310 

 

 

 

 

0443 

 

 
Будівництво об’єктів житлово- 

комунального господарства 

ПКД на будівництво паркувально - 

розвантажувального майданчика за адресою пров. 

Дудка 2-б в м.Корюківка, Корюківського району, 

Чернігівської області 

    

 

 
59000 

 

 
 

0117322 

 

 
 

7322 

 

 
 

0443 

 

Будівництво медичних установ та 

закладів 

Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини (на 1-2 лікаря) с.Наумівка Корюківського 

району Чернігівської області 

    

 
591500 

 

 
 

0117350 

 

 
 

7350 

 

 
 

0443 

Розроблення схем планування та 

забудови територій (містобудівної 

документації) 

 
Встановлення меж міста і розроблення детального 

плану території 

    

 
700000 

 

 

 

 

0117362 

 

 

 

 

7362 

 

 

 

 

0490 

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад 

(включаючи співфінансування) 

 

 

 

Капітальні видатки 

   

 

 

4735700 

 

 

 

 

 
0117363 

 

 

 

 

 
7363 

 

 

 

 

 
0490 

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо 

соціально - економічного розвитку 

територій (включаючи 

співфінансування) 

 

 

 

 
Капітальні видатки 

    

 

 

 
362000 

 

 
 

0117442 

 

 
 

7442 

 

 
 

0456 

 
Утримання та розвиток інших об’єктів 

транспортної інфраструктури 

 

 
Капітальні видатки 

    

 
180000 

 

 
 

011760 

 

 
 

7650 

 

 
 

0490 

Проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки чи права на 

неї 

     

 
45000 

 

 

 

 

 

 
 

0117660 

 

 

 

 

 

 
 

7660 

 

 

 

 

 

 
 

0490 

Підготовка земельних ділянок 

несільськогосподарського 

призначення або прав на них 

комунальної власності для продажу на 

земельних торгах та проведення таких 

торгів 

 

 

 

 

 
Капітальні видатки 

    

 

 

 

 
18000 

 

 
 

0117670 

 

 
 

7670 

 

 
 

0490 

 
Внески до статутного капіталу 

суб’єктів господарювання 

 

 
Капітальні видатки 

    

 
683000 

 

 
0600000 

   

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради 

     

 

13854113 

 

 

 

 

 

 

0611020 

 

 

 

 

 

 

1020 

 

 

 

 

 

 

0921 

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч. школою-дитячим 

садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами 

 

 

 

 

 
Капітальні видатки 

    

 

 

 

 
912735 

 

 

 

 

 
0611090 

 

 

 

 

 
1090 

 

 

 

 

 
0960 

 

 
Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми 

 

 

 

 
Капітальні видатки 

    

 

 

 
19550 

 

 

0611161 

 

 

1161 

 

 

0990 

 

Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти 

 
 

Капітальні видатки 

    
 

24500 

 

 

061162 

 

 

1162 

 

 

0990 

 
 

Інші рограми та заходи у сфері освіти 

 
 

Капітальні видатки 

    
 

2856257 

 

 

0614060 

 

 

4060 

 

 

0828 

Забезпечення діяльності палаців і 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та інших клубних закладів 

 
 

Капітальні видатки 

    
 

174026 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0617321 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7321 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0443 

 

 

 

 

 

 

Будівництво освітніх установ та 

закладів 

 

Реконструкція Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст № 1 з 

енергоефективними заходами та створенням нового 

освітнього простору по вул. Шевченка, 54 в 

м.Корюківка, Чернігівської обл., з виділенням 

черговості: І черга - зовнішнє утеплення; ІІ черга - 

заміна покриття, зовнішніх вікон та дверей; ІІІ черга - 

внутрішнє опоорожнення та заміна інженерних мереж 

з улаштуванням ІТМ 

    

 

 

 

 

 

 
 

8800045 

 

 

 

 

 

06117363 

 

 

 

 

 

7363 

 

 

 

 

 

0490 

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо 

соціально - економічного розвитку 

територій (включаючи 

співфінансування) 

 

 

 

 
Капітальні видатки 

    

 

 

 
7000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06117363 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7363 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0490 

 

 

 

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо 

соціально - економічного розвитку 

територій (включаючи 

співфінансування) 

Реконструкція Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст № 1 з 

енергоефективними заходами та створенням нового 

освітнього простору по вул. Шевченка, 54 в 

м.Корюківка, Чернігівської обл., з виділенням 

черговості: І черга - зовнішнє утеплення; ІІ черга - 

заміна покриття, зовнішніх вікон та дверей; ІІІ черга - 

внутрішнє опоорожнення та заміна інженерних мереж 

з улаштуванням ІТМ 

    

 

 

 

 

 

 

1030000 

 

 

 

 

 
0617363 

 

 

 

 

 
7363 

 

 

 

 

 
0490 

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо 

соціально - економічного розвитку 

територій (включаючи 

співфінансування) 

 

 

Будівництво спортивного багатофункціонального 

майданчика з поліуритановим покриттям в 

Корюківській ЗОШ І-ІІІст.№ 4 

    

 

 

 
30000 

    Всього бюджет розвитку:    24336913 

 
 

Секретар міської ради С.О.Олійник 



Додаток 7 

до рішення п’ятнадцятої сесії Корюківської 

сьмого скликання від 07 серпня 2018 року 

"Про внесення змін до рішення дванадцятої 

сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 21 грудня 2017 року "Про 

міський бюджет на 2018 рік" 

 

Перелік місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2018 році 

 

 
 

(грн.) 
 

Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів 

 
 

Код КПКВКМБ / 

ТКВКБМС 

 

 
Код ФКВКБ 

 

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця 

бюдже тної програми або напрямку видатків з типовою відомчою / 

ТПКВКМБ / ТКВКБМС коштів згідно з типовою відомчою\тимчасовою 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету  

 

 
Найменування місцевої (регіональної) програми 

 

Загальний фонд 

 
Спеціальний 

фонд 

 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0100000   Корюківська міська рада (апарат)  16824130.78 4155100 20979230.78 

 
0110180 

 
0180 

 
0111 

 
Інша діяльність у сфері державного управління 

Нагородження відзнаками Корюківської міської ради на 

2018 рік 

 
72000 

  
72000 

 

 
0110180 

 

 
0180 

 

 
0111 

 

 
Інша діяльність у сфері державного управління 

"Управління майном міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади на 2018-2020 

роки" 

 

 
69000 

  

 
69000 

 

 
0110180 

 

 
0180 

 

 
0111 

 

 
Інша діяльність у сфері державного управління 

 
"Громадське бюджетування (бюджет участі) в Корюківській 

міській територіальній громаді на 2018 - 2021 роки" 

 

 
5000 

  

 
5000 

0112110 2110  Первинна медична допомога населенню  278330.78  278330.78 

 

 

 

0112111 

 

 

 

2111 

 

 

 

0726 

 

Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги 

Програма підтримки сталого функціонування та модернізації 

матеріально - технічної бази закладів первинної медико - 

санітарної допомоги на території Корюківської 

територіальної громади на 2018 рік 

 

 

 

278330.78 

  

 

 

278330.78 

 

0113190 
 

3190 
  

Соціальний захист ветеранів війни та праці  
  

70000 
  

70000 

 
 
 

0113192 

 
 
 

3192 

 
 
 

1030 

 

Надання фінансової підтримки громадським 

організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, 

діяльність яких має соціальну спрямованість 

 

«Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів, 

ветеранів, учасників війни та інших категорій 

населення»на 2018-2020 роки 

 
70000 

  
70000 

0113240 3240  Інші видатки на соц.захист населення  290000 0 290000 

 
0113242 

 
3242 

 
1090 

 
Інші видатки на соціальний захист населення  

«Соціальний захист окремих категорій населення на 2018 

рік» 
180000 

 

180000 

 

 
0113242 

 

 
3242 

 

 
1090 

 

 
Інші видатки на соціальний захист населення  

"Підтримка учасників антитерористичної операції та 

членів їх сімей-мешканців Корюківської міської ради на 

2018-2020 роки" 

 
10000 

  
10000 

 

 
0113242 

 

 
3242 

 

 
1090 

 

 
Інші видатки на соціальний захист населення  

 
"Програма модернізації систем цілісного майнового 

комплексу по теплопостачанню м.Корюківка на 2018 рік"  

 
100000 

  
100000 

 

 
0116010 

 

 
6010 

  
Утримання та ефективн експлуатація об’єктів 

житлово-комунального господарства 

  
846000 

  
846000 

 

 
0116013 

 

 
6013 

 

 
0620 

 
Забезпечення діяльності водопровідно - 

каналізаційного господарства 

«Розвиток житлово-комунального господарства та 

благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» 

на 2018рік" 

 
846000 

 
846000 

 

 

 
0116020 

 

 

 
6020 

 

 

 
0620 

Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово- 

комунальні послуги 

 

"Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення 

статутних фондів комунальних підприємств Корюківської 

міської ради на 2017-2019 роки" 

 

4427200 

 

280000 

 

4707200 

 
 

0116030 

 
 

6030 

 
 

0620 

 
 

Організація благоустрою населених пунктів 

 

"Організація та проведення громадських робіт для 

населення Корюківської міської ради у 2018-2020 роках" 

 
200000 

  
200000 

 

 

 

 

0116030 

 

 

 

 

6030 

 

 

 

 

0620 

 

 

 

 
 
Організація благоустрою населених пунктів 

 

«Розвиток житлово-комунального господарства та 

благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» 

на 2018рік", "Програма соціально-економічного та 

культурного розвитку Корюківської міської територіальної 

громади на 2018 рік" 

 

 
3928400 

 

 
1789100 

 

 
5717500 

 

0116030 

 

6030 

 

0620 

 

Організація благоустрою населених пунктів 
"Комплексна програма профілактики правопорушень на 

2018 рік" 

 

40000 
 

160000 
 

200000 

 

 
0116030 

 

 
6030 

 

 
0620 

 

 
Організація благоустрою населених пунктів 

 
"Програма раціонального використання та охорони водних 

ресурсів Корюківської міської ради на 2018 рік" 

 
150000 

  
150000 

 

 
 

0117130 

 

 
 

7130 

 

 
 

0421 

 

 
 

Здійснення заходів із землеустрою 

"Програма створення чи коригування містобудівниї 

документації та регулювання земельних відносин на 

2018-2019 роки" 

 
315000 

  
315000 

 

 
 

0117350 

 

 
 

7350 

 

 
 

0443 

 
 

Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації) 

"Програма створення чи коригування містобудівниї 

документації та регулювання земельних відносин на 

2018-2019 роки" 

  
700000 

 
700000 

 

 
 

0117412 

 

 
 

7412 

 

 
 

0451 

 
 

Регулювання цін на послуги місцевого 

автотранспорту 

 

 
 
"Перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2018 рік" 

 
180000 

  
180000 

 

 

 
0117440 

 

 

 
7440 

 

 

 
0456 

 

 

Утримання доріг та розвиток транспортної 

інфрастуктури 

 

«Розвиток житлово-комунального господарства та 

благоустрій населених пунктів Корюківської міської 

ради» на 2018рік 

 

5695000 

 

180000 

 

5875000 

 

 
0117650 

 

 
7650 

 

 
0490 

 
Проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки чи права на неї 

"Програма створення чи коригування містобудівниї 

документації та регулювання земельних відносин на 

2018-2019 роки" 

 
50000 

 
45000 

 
95000 

 
 

 

 
 

0117660 

 
 

 

 
 

7660 

 
 

 

 
 

0490 

Підготовка земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення або 

прав на них комунальної власності для 

продажу на земельних торгах та проведення 

таких торгів 

 
 

"Програма створення чи коригування містобудівниї 

документації та регулювання земельних відносин на 

2018-2019 роки" 

  

 
18000 

 

 
18000 

 

 
0117670 

 

 
7670 

 

 
0490 

 
Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання 

"Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення 

статутних фондів комунальних підприємств Корюківської 

міської ради на 2017-2019 роки" 

  
683000 

 
683000 

 

 
 

0117680 

 

 
 

7680 

 

 
 

0490 

 

Членські внески до асоціації органів 

місцевого самоврядування 

 

 
 
"Членські внески" на 2018 рік 

 
6200 

  
6200 

 

 
 

0117693 

 

 
 

7693 

 

 
 

0490 

Інші заходи, пов’язані з економічною 

діяльністю 

 

Програма забезпечення малочисельних та віддалених сіл 

громади товарами першої необхідності та хлібом на 2018- 

2020 роки 

 
37000 

  
37000 

 

 
0118110 

 

 
8110 

 

 
0320 

Заходи із запобігання та ліквідацію 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 

лиха 

 
Програма "Цивільного захисту населення Корюківської 

громади на 2018 - 2020 роки" 

 
50000 

  
50000 

 

 
0118340 

 

 
8340 

 

 
0540 

 
Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів 

 
Програма охорони навколишнього природного середовища 

Корюківської міської ради на 2018-2020 роки 

  
192000 

 
192000 

 
0118830 

 
8830 

  

Довгострокові кредити індивідуальним 

забудовникам на селі та їх повернення 

 
 

30000 

 
8000 

 
38000 

 
0118831 

 
8831 

 
1060 

 

Надання кредиту 

 

Програма підтримки індивідуального житлового 

будівництва "Власний дім"на 2016-2020 роки на 

території Корюківської міської ради 

 
30000 

 
8000 

 
38000 

 

 
0119800 

 

 
9800 

 

 
0180 

 

 

Субвені з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально - 

економічного розвитку регіонів 

 

Програма фінансової підтримки Управління Державної 

казначейської служби України у Корюківському районі 

Чернігівської області для забезпечення розвитку та 

бехперебійної роботи казначейської служби у 

Корюківському районі на 2018 рік 

  

 
100000 

 

 
100000 



 

 
0119800 

 

 
9800 

 

 
0180 

 

 

 
Субвені з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально - 

економічного розвитку регіонів 

 
Програма фінансової підтримки 2 державного пожежно - 

рятувального загону У ДСНС України у Чернігівській 

області на покращення матеріально - технічного стану 9 

державної пожежно - рятувальної частини (м.Корюківка) на 

2018 рік 

 

 
40000 

  

 
40000 

 

 

 
0119800 

 

 
9800 

 

 
0180 

 

 

 
Субвені з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально - 

економічного розвитку регіонів 

 

 
Комплексна програма з реалізації міграційної політики 

Корюківського районного сектору Управління Державної 

міграційної Служби України в Чернігівській області на 

2018 рік 

 

 
25000 

  

 
25000 

 

 

 
0119800 

 

 
9800 

 

 
0180 

 

 

 
Субвені з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально - 

економічного розвитку регіонів 

 

 
Програма сприяння діяльності управління соціального 

захисту населення Корюківської раонної державної 

адміністрації щодо покращення обслуговування населення 

Корюківської територіальної громади на 2018 рік 

 

 
20000 

  

 
20000 

 

   РАЗОМ  16824130.78 4155100 20979230.78  

 

Секретар міської ради С.О.Олійник 



 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

Р І Ш Е Н Н Я 

(п’ятнадцята сесія сьомого скликання) 

07 серпня 2018 року 

м. Корюківка 

 

Про затвердження переліку об’єктів, 

що будуть фінансуватися за рахунок 

коштів субвенції з державного бюджету 

на формування інфраструктури 

об’єднаної громади 

 

У зв’язку з прийнятим 04 квітня 2018 року розпорядженням Кабінету 

Міністрів України № 201-р «Про затвердження розподілу субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад у 2018 році», враховуючи рішення 

виконавчого комітету від 25 червня 2018 року № 223 «Про субвенцію з 

державного бюджету», витяг з протоколу № 4 засідання Комісії, спеціально 

утвореної при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово – 

комунального господарства України, з розгляду поданих виконавчими 

комітетами міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних 

громад переліків проектів із проектними заявками на проекти, які можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад 

від 15 червня 2018 року, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а: 

 

1. Затвердити перелік об’єктів, що будуть фінансуватися за рахунок 

коштів субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури 

об’єднаної громади згідно додатку. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста. 

 
 

Міський голова Р.Р. Ахмедов 



Додаток 
до рішення п’ятнадцятої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання 

від 07 серпня 2018 року 

«Про затвердження переліку об’єктів, що будуть 

фінансуватися за рахунок коштів субвенції 

з державного бюджету на формування 

інфраструктури об’єднаної громади» 

 

тис.грн. 

Назва об’єкту Загальний 

фонд, сума 

Разом 

Будівництво артезіанської свердловини 

для питного водопостачання з використанням 

енергоощадного обладнання в м.Корюківка 
Чернігівської області 

 

 

3700,00 

 

 

3700,00 

Придбання спеціальної техніки та 

обладнання – трактора колісного в комплекті 

з навісним обладнанням (відвал снігоочисний, 

щітка з системою зрошення, роторна косарка 

та фреза) для КП «Благоустрій» Корюківської 
міської ради 

 

 

 

 

1035,7 

 

 

 

 

1035,7 
 4735,7 4735,7 

 
 

Секретар міської ради С.О.Олійник 



 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

Р І Ш Е Н Н Я 

(п’ятнадцята сесія сьомого скликання) 

07 серпня 2018 року 

м. Корюківка 

 

Про затвердження Програми сприяння 

діяльності управління соціального захисту населення 

Корюківської районної  державної адміністрації 

щодо покращення обслуговування населення 

Корюківської територіальної громади на 2018 рік 

 

З метою покращення роботи управління соціального захисту населення 

Корюківської районної державної адміністрації спрямованої на забезпечення 

належного обслуговування та соціального захисту інвалідів всіх категорій, 

людей похилого віку, малозабезпечених сімей та створення сприятливих умов 

для їх життєдіяльності, розглянувши рішення виконавчого комітету міської 

ради від 01 серпня 2018 року № 277, рекомендації постійної комісії міської 

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

розвитку міста, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1. Затвердити Програму сприяння діяльності управління соціального 

захисту  населення  Корюківської районної державної адміністрації щодо 

покращення обслуговування населення Корюківської територіальної громади 

на 2018 рік, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста. 

 
 

Міський голова Р.Р.Ахмедов 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання 

від 07 серпня 2018 року 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРОГРАМА 

сприяння діяльності управління соціального захисту населення 

Корюківської районної державної адміністрації щодо покращення 

обслуговування населення Корюківської територіальної громади 

на 2018  рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Корюківка 

2018 рік 



ПАСПОРТ 

 

Програми сприяння діяльності управління соціального захисту 

населення Корюківської районної державної адміністрації щодо 

покращення обслуговування населення Корюківської 

територіальної громади на 2018 рік 
 

 
 

1. 
Ініціатор розроблення 

Програми 

Управління соціального захисту населення 

Корюківської районної державної 
адміністрації 

 

 

 

 

2. 

 

 

 
Дата,номер і назва 

розпорядчого документа 

органів виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Закони України „Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту”, 

„Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян 

похилого віку в Україні”, постанова 

Кабінету Міністрів України від 27.04.2018 

року №329 «Про внесення змін до деяких 

постанов Кабінету Міністрів України та 

визнання такою, що втратила чинність, 

постанови Кабінету Міністрів України від 
28 грудня 2016 року №1022» та інші. 

 

3. 

 

Розробник Програми 
Управління соціального захисту населення 

Корюківської районної державної 
адміністрації 

 

4. 
Відповідальні виконавці 

Програми 

Управління соціального захисту населення 

Корюківської районної державної 
адміністрації 

 

5. 

 

Учасники Програми 

Управління соціального захисту населення 

Корюківської райдержадміністрації, 

Корюківська міська рада 

6. Термін реалізації Програми 2018 рік 

7. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

Програми 

 

Бюджет Корюківської міської ради 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів для реалізації 
Програми (кошти міського 

бюджету) 

 
40000 грн. 



1. Визначення проблемних питань, 

на розв’язання яких спрямована Програма 

 

Програма спрямована на посилення соціального захисту інвалідів всіх 

категорій, людей похилого віку, малозабезпечених сімей, створення 

сприятливих умов для їх життєдіяльності, захист прав, наданих Конституцією 

та Законами України. 

Завдання забезпечення реалізації державної соціальної політики на 

відповідній території у сфері соціального захисту населення покладено на 

управління соціального захисту населення Корюківської 

райдержадміністрації. 

Життєзабезпечення соціально незахищених верств населення 

підтримується системою пільг, соціальних допомог, компенсацій та субсидій, 

які визначені відповідними законами. 

В управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації на 

обліку станом на 01 червня 2018 року перебуває з числа жителів  

Корюківської міської громади: 

- 839 ветеранів війни; 

- 1952 осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

- 28 пільговиків силових структур; 

- 5024 пенсіонерів за віком; 

- 219 багатодітних сімей; 

- 416 дітей з багатодітних сімей; 

- 126 переселенців; 

- 2004 одержувачів соціальних допомог; 

- 4968 сімей-одержувачів субсидій. 

Матеріально-технічна база управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації потребує покращення, ситуація із забезпечення 

комп’ютерною технікою, паперовими, розхідними матеріалами для 

комп’ютерної техніки та друкуючих пристроїв критична. 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» 

управлінню соціального захисту доведені поточні видатки загального фонду 

по незахищених статтях видатків за бюджетною програмою КПКВК 7951010 

«Здійснення виконавчої влади в Чернігівській області» в сумі 10700грн., що 

забезпечує потребу лише на 12%. 

Недофінансування за рахунок коштів Державного бюджету залишає 

проблемними питання покращення матеріально-технічного забезпечення, що в 

умовах значного росту звернень громадян за призначенням житлових 

субсидій, не дає можливості у повному обсязі забезпечити соціальну 

підтримку жителям району. 

Категорія соціально незахищених верств населення не має тенденції до 

зменшення, а тому для забезпечення ефективної роботи управління 

соціального захисту населення потребує сприяння зі сторони міської ради, а 

саме: виділення коштів з міського бюджету на виконання заходів по 

покращенню соціального обслуговування населення громади. 

Прийняття програми щодо сприяння діяльності управління соціального 

захисту населення Корюківської райдержадміністрації на 2018 рік та 

залучення на її виконання коштів бюджету територіальної громади сприятиме 



покращенню роботи управління, забезпеченню належного обслуговування 

громадян. 

 

3. Мета Програми 

 

Основною метою Програми є створення умов для покращення 

ефективності надання соціальної підтримки управлінням соціального захисту 

населення райдержадміністрації найвразливішим верствам населення, а також 

підвищення ефективності системи соціальної допомоги і спрощення 

процедури її надання, забезпечення належного обслуговування громадян. 

 

4. Строки виконання Програми 

 

Виконання заходів Програми передбачається протягом 2018 року. 

Програма переглядається у разі уточнення завдань, які необхідно 

вирішити. 

 

5. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів 

бюджету Корюківської міської ради, які передбачаються у кошторисі 

відповідального виконавця Програми, а також інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством. 

Обсяг фінансування Програми складає 40,0 тис. грн та може 

коригуватися під час її виконання. 

 

6. Очікувані результати 

 

Реалізація програми надасть змогу: 

- своєчасно та у встановлені терміни проводити призначення різного виду 

допомог, пільг, компенсацій та субсидій; 

- підвищити ефективність перевірок правильності та повноти даних для 

призначення різного виду допомог та субсидій (надсилання запитів, 

обстеження матеріально-побутових умов); 

- постійно надавати інформацію про стан та умови надання допомог, 

пільг, компенсацій та субсидій кожному із одержувачів (в тому числі 

письмово); 
- знизити соціальну напругу в громаді. 

 
 

Секретар міської ради С.О.Олійник 



ПЕРЕЛІК 

завдань і заходів Програми сприяння діяльності управління соціального захисту населення щодо покращення 

обслуговування населення Корюківської територіальної громади на 2018 рік. 

тис.грн. 
 

 

Зміст заходів Програми з виконання завдань 

Строки 

викона 

ння 

Джерело 

виконання 

Обсяг 

фінансува 

ння всього 

в т.ч. на 

2018 рік 

Очікуваний 

результат виконання 

заходу 

1 2 3 4 5 6 

Субвенція з міського бюджету державному бюджету на 

забезпечення електронно-обчислювальною технікою 

(Персональний комп’ютер -1 шт.; 
Монітор – 1 шт.; принтер - 1 шт.) 

 
2018 

рік 

 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради 

 
 

20,0 

 
 

20,0 

 

Створення умов 

для підвищення 

ефективності 

системи соціальної 

допомоги і 

спрощення 

процедури її 

надання, 

забезпечення 

належного 

обслуговування 

громадян та 

поліпшення 

матеріально- 

технічного 

забезпечення 

управління 

соціального захисту 

населення 

Витрати для якісного підготування розрахунків, 

повідомлень, виплатних відомостей та іншої робочої 

документації управлінням соціального захисту 

населення райдержадміністрації на забезпечення: 

- папером, реєстраційними журналами, 

скорозшивачами; 

- комплектуючими та запасними частинами для 

офісної техніки; 
- придбання поштових марок, конвертів; 

- оплата послуг з пересилки поштових відправлень; 

- технічне обслуговування і ремонт офісної техніки; 

- придбання програмного забезпечення(програма 

M.E.Doc.модуль»Звітність» 

 

 

 

 

 
2018 

рік 

 

 

 

 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради 

 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

 

 

20,0 

 

Всього 
2018 

рік 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради 

 

40,0 

 

40,0 

 

Секретар міської ради С.О.Олійник 



 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(п’ятнадцята сесія сьомого скликання) 
 

07 серпня 2018 року 

м. Корюківка 

 

Про затвердження Програми 

поліпшення покриття доріг та проїздів 

у житловій забудові Корюківської 

територіальної громади на 2018 рік 

 

З метою зниження фізичного зносу дорожнього покриття житлової забудови, 

підвищення рівня благоустрою прибудинкових та суміжних до них територій, 

підвищення комфорту проживання жителів громади, розглянувши рішення 

виконавчого комітету міської ради від 01 серпня 2018 року № 279, рекомендації 

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

економічного та культурного розвитку міста, керуючись ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1. Затвердити Програму поліпшення покриття доріг та проїздів у житловій 

забудові Корюківської територіальної громади на 2018 рік, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку міста. 

 
 

Міський голова Р.Р.Ахмедов 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання 

від 07 серпня 2018 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Програма 

поліпшення покриття доріг та проїздів у житловій забудові 

Корюківської територіальної громади на 2018 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2018 



 

 

 

Паспорт 

Програми поліпшення покриття доріг та проїздів у житловій забудові 

Корюківської територіальної громади 

на 2018 рік 
 

 
 

 

1. 

 

Ініціатор розроблення Програми 

 

Корюківська міська рада 

2. Дата, номер і назва документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

Бюджетний кодекс України 

 

3. 

 

Розробник Програми 

 

Виконавчий апарат Корюківської 

міської ради 

 

4. 

 

Відповідальний виконавець 
 

Виконавчий комітет Корюківської 

міської ради 

 

5. 

 

Учасники Програми 

 

Корюківська міська рада 

 

6. 

 

Термін реалізації Програми 

 

2018 рік 

7. Перелік бюджетів, які беруть 
участь у виконанні Програми 

Міський бюджет 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідний для 
реалізації програми, всього: 

200 000 грн. 

у тому числі кошти міського 
бюджету 

200 000 грн. 



Розділ 1. Зміст проблеми і обґрунтування необхідності її вирішення 

 

Об'єкти благоустрою дворів в існуючому житловому фонді комунальної 

власності громади Корюківської міської ради за багаторічний період експлуатації 

зруйнувалися і не відповідають повною мірою сучасним вимогам. Із збільшенням 

транспортного потоку значно зріс відсоток фізичного зносу асфальтобетонного 

покриття внутрішньоквартальних проїздів і дворових територій. Термін служби 

дорожніх покриттів дворових територій закінчився. Із-за відсутності складової на 

виконання поточного ремонту дорожнього покриття в тарифі на послуги з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій практично не проводився 

ремонт дворових територій, внаслідок чого прийшло в непридатність 

асфальтобетонне покриття внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів. 

Дворові території є важливою складовою частиною транспортної системи. 

Від рівня транспортно-експлуатаційного стану дворових територій багато в чому 

залежить якість життя населення. 

Недотримання термінів служби дорожніх покриттів збільшує об'єми 

руйнування асфальтобетонного покриття і не дає необхідного ефекту в збереженні 

проїздів до житлової забудови. Значна частина асфальтобетонного покриття 

внутрішньоквартальних проїздів має руйнування. Для виправлення ситуації, що 

створилася, необхідно прийняти невідкладні заходи щодо якісної зміни стану 

дворових територій, щоб забезпечити належне обслуговування мешканців громади. 

Для приведення дворових територій до сучасних норм комфортності назріла 

необхідність розробки Програми поліпшення покриття доріг та проїздів у житловій 

забудові Корюківської міської ради на 2018 рік (далі - Програма). 
 

Розділ 2.  Мета програми 

 

Програма поліпшення покриття доріг та проїздів у житловій забудові 

здійснюється з метою: 
- зниження фізичного зносу дорожнього покриття житлової забудови; 

- підвищення рівня благоустрою прибудинкових та суміжних до них територій; 

- охорони навколишнього середовища; 

- створення безпеки і комфортних умов для учасників руху; 

- забезпечення виконання заходів щодо підготовки житлового фонду до роботи в 

осінньо - зимовий період; 

- зниження експлуатаційних витрат на утримання житлового фонду та 

покращення його обслуговування; 
- захисту життя та здоров`я громадян; 

- постійне підвищення комфорту проживання жителів громади 

 

Розділ 3. Шляхи розв'язання проблеми 

 

Проблема полягає в тому, що транспортно-експлуатаційний стан під’їзних 

шляхів до багатоповерхових будинків не забезпечує комфортного, економного і 



безпечного під’їзду до житлових будинків. У зв’язку з цим збільшуються витрати на 

вивезення сміття, утримання прибудинкової території, обслуговування будинків та 

їхніх житлово-комунальних систем експлуатаційними організаціями, несвоєчасно 

надходять послуги машин швидкої допомоги, місцями виникають підтоплення 

будинків. 

Для розв’язання проблеми необхідно технічний та експлуатаційний стан 

дворових територій довести до нормативного стану згідно ДСТУ, шляхом 

проведення ремонту покриття доріг та проїздів. 

 

Розділ 4. Основні завдання та заходи Програми 

 

Частину коштів міського бюджету спрямувати в основному на збереження 

існуючої мережі доріг та проїздів у житловій забудові Корюківської міської ради, 

усунення підтоплення будинків, забезпечення безпеки руху на прибудинкових 

територіях. 

Програмою передбачається проведення робіт з поточного або капітального 

ремонту, будівництва внутрішньоквартальних доріг, проїздів та тротуарів. 

 

Розділ 5. Очікувані результати від упровадження Програми 

 

Виконання Програми дасть змогу забезпечити: 

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг та проїздів житлової 

забудови міста і приведення їх у відповідність до вимог нормативних документів; 

- зменшення негативного впливу під’їзних шляхів до багатоповерхових 

житлових будинків на навколишнє середовище (за рівнем шуму, рівнем 

забруднення повітря, водних ресурсів і ґрунту); 

- уникнення причин підтоплення будинків дощовими водами; 

- безпечне та комфортне обслуговування будинків експлуатаційними 

організаціями; 
- своєчасне надання мешканцям будинків послуг швидкої допомоги. 

 

Розділ 6. Фінансове забезпечення виконання Програми 

 

Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів міського бюджету. 

Реалізація Програми розрахована на 2018 рік. 
Загальний обсяг фінансування – 200,0 тис. грн. 

 
 

Секретар міської ради С.О.Олійник 



 

У К Р А Ї Н А 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

(п’ятнадцята сесія сьомого скликання) 

07 серпня 2018 року 

м. Корюківка 

 
Про внесення змін 

до міських Програм 

 
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 01 серпня 

2018 року № 280 , враховуючи рекомендації постійної комісій міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально - економічного та культурного 

розвитку міста та постійної комісії міської ради з питань житлово- 

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва 

та охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а: 

 

1.Внести зміни до 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, пункти 25 викласти в новій редакції та доповнити пунктом 55: 
тис.грн. 

 
 

№ 

п/п 

 

Найменування об’єкту,робіт та заходів, 

що здійснюватимуться за планом 

(програмою) 

2018 рік 

Обсяг фінансування 

Всього по 

об’єкту 

Державни 

й бюджет 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради 

25 Виготовлення ПКД та будівництво 5914,500 5323,000 591,500 



 амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини (на 1-2 лікаря) в с. Наумівка 

Корюківського району Чернігівської 

області 

   

55 Поточний ремонт самопливного 

каналізаційного колектора по вул. 

Вокзальній в м. Корюківка, Чернігівської 

області 

468,074 0,000 468,074 

 

1.2. Пункт 6 розділу «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» 

Переліку 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 викласти 

в новій редакції: 
тис.грн. 

№ 

п/п 

Найменування об’єкта Обсяг фінансування на 2018 рік 

6. Оплата поточних ремонтів доріг 5695,000 

Після пункту 55 Переліку цифри «133595,096», «79770,776», 

«53824,320» змінити цифрами «139727,670», «85093,776», «54633,894»; 

Після пункту 9 розділу «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» 

Переліку цифри «4945,000» змінити цифрами «6640,000»; 

У пункті «Загалом про програмі» цифри «133595,096», «4945,000» змінити 

цифрами «139727,670», «6640,000» . 
 

2. Внести зміни до Програми «Членські внески» на 2018 рік, 

затвердженої рішенням дванадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 21 грудня 2017 року, а саме: 

2.1. в Паспорті Програми в п.9 «Загальний орієнтовний обсяг 

фінансування ресурсів, необхідний для реалізації програми, всього» цифру 

«5,2 тис. грн.» змінити цифрою «6,2 тис. грн.», в розділі «Загальний обсяг 

фінансування Програми» цифру «5,2 тис. грн.» змінити цифрою «6,2 тис. 

грн.». 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань власності, бюджету, соціально – економічного 

та культурного розвитку міста та постійну комісію міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища. 

 

 
Міський голова Р.Р. Ахмедов 



 

У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

Р І Ш Е Н Н Я 

(п’ятнадцята сесія сьомого скликання) 

07 серпня 2018 року 

м. Корюківка 

 

Про затвердження Положення про проведення 

конкурсу та призначення на посаду керівників та 

Типового контракту з керівниками закладів загальної 

середньої освіти Корюківської міської ради Чернігівської області 

Відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту», статті 26 Закону 

України «Про загальну середню освіту», на підставі наказу Міністерства 

освіти і науки України від 28.03.2018 р. № 291 «Про затвердження Типового 

положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального 

закладу загальної середньої освіти», з метою відпрацювання єдиного 

механізму організаційно-правових заходів призначення на посаду керівників 

закладів загальної середньої освіти Корюківської міської ради Чернігівської 

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

Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а : 

1. Затвердити Положення про проведення конкурсу та призначення на 

посаду керівників закладів загальної середньої освіти Корюківської міської 

ради Чернігівської області, що додається. 

2. Затвердити Типову форму контракту з керівником закладу загальної 

середньої освіти Корюківської міської ради Чернігівської області, що 

додається. 

 

3. Делегувати Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради повноваження щодо призначення на посаду керівників закладів 

загальної середньої освіти Корюківської міської ради Чернігівської області за 

результатами конкурсу, що проводиться згідно Положення про проведення 

конкурсу та призначення на посаду керівників закладів загальної середньої 

освіти Корюківської міської ради Чернігівської області, затвердженого п.1 

цього рішення. 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, 

надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та 

регламенту. 

 
 

Міський голова Р.Р. Ахмедов 



Корюківської міської ради 

сьомого скликання 
від 07 серпня 2018 року 

 

Положення 

про проведення конкурсу та призначення на посаду 

керівників закладів загальної середньої освіти 

Корюківської міської ради Чернігівської області 

1. Це Положення визначає загальні засади проведення конкурсу та 

призначення на посаду керівників закладів загальної середньої освіти 

Корюківської міської ради Чернігівської області (далі - заклади загальної 

середньої освіти). 

2. Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є 

громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж 

педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, 

фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних 

обов’язків. 

3. Призначення керівника закладу загальної середньої освіти здійснює Відділ 

освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради (далі – орган 

управління закладами освіти) за результатами конкурсного відбору, що 

проводиться відповідно до цього Положення, шляхом укладення контракту 

строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається 

на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше). 

4. Конкурс складається з таких етапів: 

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу 

конкурсної комісії; 
2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу; 

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у 

конкурсі; 

4)перевірка поданих документів на відповідність установленим 

законодавством вимогам; 
5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі; 

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та 

представниками батьківського самоврядування закладу; 
7) проведення конкурсного відбору; 

8) визначення переможця конкурсу; 

9) оприлюднення результатів конкурсу. 

5. Рішення про проведення конкурсу приймає орган, що призначає керівника 

закладу загальної середньої освіти: 

- одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної 

середньої освіти; 



- не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору 

(контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти; 

- упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття 

рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником 

відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього 

конкурсу таким, що не відбувся. 

6. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті 

Корюківської міської ради або веб-сайті закладу освіти (у разі його 

наявності) наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення 

конкурсу та має містити: 

найменування і місцезнаходження закладу; 

найменування посади та умови оплати праці; 

кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України 

«Про загальну середню освіту»; 

вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у 

конкурсі; 

дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість; 

прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка 

уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для 

участі у конкурсі. 

7. Для проведення конкурсу орган управління закладами освіти затверджує 

персональний склад конкурсної комісії з рівною кількістю представників 

органу управління закладами освіти, трудового колективу, громадського 

об’єднання батьків учнів закладу загальної середньої освіти та громадського 

об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці. До участі у роботі комісії з правом 

дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань та 

експерти у сфері загальної середньої освіти. 

Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить від 4 до 16 осіб. 

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не 

менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає 

рішення більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу 

голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. 

Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються 

усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб- 

сайті Корюківської міської ради впродовж одного робочого дня з дня 

проведення засідання конкурсної комісії. 



Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, 

об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не 

допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на 

членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку представників органу 

управління освітою, його представників. 

8. Для участі у конкурсі подають такі документи: 

заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»; 

автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу); 

копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; 

копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста); 

копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж 

педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання; 

довідку про відсутність судимості; 

мотиваційний лист, складений у довільній формі. 

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні 

та/або моральні якості. 

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає 

уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений 

в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня 

оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. 

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, 

яка їх подає. 

9. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів 

для участі в конкурсі конкурсна комісія: 

перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством 

вимогам; 

приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не 

всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог 

законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання; 

оприлюднює на веб-сайті Корюківської міської ради перелік осіб, яких 

допущено до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати). 

10. Орган управляння закладами освіти зобов’язаний організувати та 

забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, 

його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування 

не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору. 



11. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами: 

перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої 

освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, 

а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, 

схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 

року № 988-р; 

перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом 

письмового вирішення ситуаційного завдання; 

презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу 

загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів 

конкурсної комісії щодо проведеної презентації. 

Перелік питань та форма перевірки знання законодавства (письмове чи 

комп’ютерне тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії 

оцінювання тестувань і завдань затверджуються органом управління 

закладами освіти. 

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його 

оголошення. 

12. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення 

конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс 

таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті 

Корюківської міської ради. 

13. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо: 

відсутні заяви про участь у конкурсі; 
до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата; 

жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу. 

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний 

конкурс. 

14. Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу 

орган управління закладами освіти, призначає переможця конкурсу на посаду 

та укладає з ним контракт. 

 

 
Секретар міської ради С.О.Олійник 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання 
від 07 серпня 2018 року 

 

 

 

ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ 

з керівником закладу загальної середньої освіти 

Корюківської міської ради Чернігівської області 
 

 
 
 

 

(найменування населеного пункту) 

"  "  20  р. 

 
 

(повне найменування органу управління закладу загальної середньої освіти або уповноваженого ним органу) 

в особі 

  _, 
(посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

з однієї сторони ( Роботодавець), та громадянин (ка) 
 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

іменований (а) далі - Керівник, з іншої сторони, разом Сторони, уклали 

цей контракт про те, що 
  призначається на посаду 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

(повна назва посади та закладу загальної середньої освіти) 

 

на термін з  по  . 

 
 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1. За цим контрактом Керівник зобов’язується безпосередньо здійснювати 

поточне керівництво закладом освіти, забезпечувати його діяльність, а 

Роботодавець створювати належні умови для організації праці Керівника. 

2. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником і 

Роботодавцем. 

3. Керівник підзвітний Роботодавцю у межах, встановлених 

законодавством, Статутом закладу освіти та цим контрактом. 

 

 
 

2. ОБОВЯЗКИ СТОРІН 



2.1. Обов’язки Керівника: 

2.1.1. Здійснює загальне керівництво всіма напрямами діяльності закладу 

відповідно до його Статуту, чинного законодавства. 

2.1.2. Спільно із педагогічною радою, батьківською громадськістю 

визначає стратегію, мету і завдання розвитку закладу, приймає рішення про 

програмне планування його роботи. 

2.1.3 .Здійснює розробку, затвердження і впровадження програм розвитку 

закладу, освітніх програм, навчальних планів, курсів, дисциплін, річних 

календарних навчальних графіків, Статуту і правил внутрішнього трудового 

розпорядку закладу та інших локальних нормативно- правових актів і 

навчально – методичної документації. 

2.1.4 .Забезпечує складання тарифікаційного списку, дотримуючись 

найменування посад, передбачених Типовими штатними нормативами, та 

подає їх на затвердження Роботодавцю. 

2.1.5 .Вирішує навчально – методичні, адміністративні, фінансові та інші 

питання, що виникають у процесі діяльності закладу. 

2.1.6 .Планує, координує і контролює роботу працівників закладу. 

2.1.7.Укладає трудові договори з працівниками закладу за наявності 

висновку відповідного медичного закладу, контролює своєчасне 

проходження медичних оглядів працівників. Визначає їх функціональні 

обов’язки. 

2.1.8.Затверджує розклад занять, графіки роботи і педагогічне 

навантаження працівників закладу, графіки відпусток. 

2.1.9. Заохочує і стимулює творчу ініціативу працівників, підтримує 

сприятливий морально – психологічний клімат в колективі. 

2.1.10. Визначає порядок, розміри преміювання працівників закладу за 

погодженням із профспілковим комітетом первинної профспілкової 

організації закладу. 
2.1.11. Забезпечує соціальний захист прав дітей. 

2.1.12. Забезпечує державну реєстрацію закладу. 

2.1.13. Забезпечує створення в закладі необхідних умов для організації 

харчування та медичного обслуговування здобувачів освіти. 

2.1.14. Забезпечує ефективну взаємодію і співпрацю з органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами і 

організаціями, громадськістю. 
2.1.15. Керує діяльністю педагогічної ради. 

2.1.16. Координує в закладі діяльність дитячих об’єднань. 

2.1.17. Забезпечує виконання колективного договору, спряє роботі 

первинної профспілкової організації закладу згідно з чинним  

законодавством. 

2.1.18. Забезпечує раціональне використання бюджетних коштів, а також 

коштів, які надходять із інших джерел. Здійснює звітування про 

використання коштів на загальних зборах колективу та оприлюднення на веб 
– сайті закладу. 

2.1.19. Забезпечує безпечну експлуатацію інженерно - технічних 

комунікацій, обладнання і вживає заходів з приведення їх у відповідність з 



діючими стандартами, правилами і нормами з охорони праці, своєчасно 

організовує огляди і ремонти приміщень закладу. 
2.1.20. Затверджує посадові інструкції для працівників закладу. 

2.1.21. Проводить роботу із попередження травматизму та зниження 

захворювань працівників і здобувачів освіти. 

2.1.22. Забезпечує виконання чинних нормативно- правових актів з 

охорони праці, державного нагляду і технічної експлуатації. 

2.1.23. Організовує роботу комісії щодо прийому закладу до нового 

навчального року, підписує відповідні акти. 

2.1.24. Забороняє проведення освітнього процесу за наявності 

небезпечних умов для здоров’я здобувачів освіти чи працівників. 
2.1.25. Працює в режимі ненормованого робочого дня. 

2.1.26. Дотримується етичних норм поведінки в закладі, побуті, 

громадських місцях, які відповідають соціальному статусу педагога. 

2.1.27. Вирішує інші питання, які належать до компетенції Керівника, 

згідно із законодавством, Статутом закладу і цим Контрактом. 

2.2 .Роботодавець зобов’язаний: 

2.2.1. Забезпечити заклад матеріально-технічним ресурсами в обсязі, 

необхідному для функціонування в межах бюджетного фінансування. 
2.2.2. Організовувати і проводити контроль за освітнім процесом. 

2.2.3. Організовувати бухгалтерське забезпечення діяльності закладу 

освіти. 

 

3. ПРАВА СТОРІН 

 

3.1. Права Керівника: 

3.1.1. Самостійно вирішує всі питання управління, керівництва закладом 

за винятком тих, які законодавством віднесені до компетенції Міністерства 

освіти і науки України, Роботодавця. 

3.1.2. Діє від імені закладу, представляє його інтереси в підприємствах, 

установах, організаціях будь – якої форми власності. 

3.1.3. Розпоряджається майном закладу в межах делегованих 

повноважень відповідно до Статуту та чинного законодавства. 

3.1.4. Розпоряджається коштами у межах бюджетних асигнувань, 

позабюджетними коштами закладу, контролює їх цільове використання. 

3.1.5. У межах своєї компетенції видає накази та доручення, обов’язкові 

для використання всіма працівниками закладу. 
3.1.6. Укладає та розриває трудові договори з працівниками закладу. 

3.1.7. Приймає рішення про заохочення і притягнення до дисциплінарної 

відповідальності працівників закладу відповідно до вимог законодавства. 
3.2. Роботодавець має право: 

3.2.1.Звільнити Керівника з посади у разі закінчення строку дії цього 

контракту, достроково за вимогою Керівника, а також у випадку порушення 

керівником вимог законодавства та умов цього контракту. 



3.2.2. Здійснювати контроль за діяльністю закладу, ефективністю 

використання бюджетних коштів і збереженням закріпленого за закладом 

майна. 

 

4. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА 

 

4.1. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівнику 

нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці, виходячи з 

установлених: 

- посадового окладу, встановленого відповідно до тарифного розряду 

Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів; 

- підвищень посадового окладу (за наявність кваліфікаційної 

категорії);. 

- надбавок (за вислугу років, почесне звання, високі досягнення у праці 

тощо). 

- премії, розміри якої залежить від особистого внеску в загальні 

результати роботи закладу); 

- грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання 

службових обов’язків (розмір грошової винагороди встановлюється 

відповідно до положення про надання грошової винагороди за погодженням з 

Роботодавцем). 

4.2.Посадовий оклад Керівника може бути переглянутий у 

відповідності зі змінами умов оплати праці відповідно до постанов Кабінету 

Міністрів України, наказів галузевих міністерств та чинного законодавства 

України. 

4.3. Керівнику надається допомога на оздоровлення під час щорічної 

відпустки у розмірі посадового окладу. 

4.4. Преміювання Керівника, встановлення йому надбавок і доплат до 

посадового окладу, надання грошової винагороди здійснюються за рішенням 

Роботодавця у межах затвердженого фонду оплати праці. 

4.5. У разі неналежного виконання умов цього Контракту премія, 

грошова винагорода за сумлінну працю і зразкове виконання службових 

обов’язків зменшується або не виплачується. 

4.6. Керівникові надається щорічна основна відпустка та додаткова 

оплачувана відпустка за ненормований робочий день згідно з чинним 

законодавством, колективним договором закладу та графіком відпусток, 

затвердженого в установленому порядку. 
 

5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ 

ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ 

 

5.1. Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється за 

згодою 2- х сторін шляхом підписання додаткових угод. 

При незгоді з пропозицією про зміну контракту одна з сторін дає 

письмову мотивовану відмову. 



У випадках значних змін у зв’язку з прийняттям законодавчих актів і 

наказів, інших нормативних і подібних документів, кожна сторона має право 

ставити перед іншою стороною питання про зміну ( уточнення) цього 

контракту. 

5.2. Цей контракт припиняється: 

5.2.1.Після закінчення терміну дії контракту. 

5.2.2.За угодою сторін. 

5.2.3. До закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених 

п.п. 5.3., 5.4. 

5.2.4. З інших підстав, передбачених законодавством та цим 

контрактом. 
5.3. Контракт може бути розірваний з ініціативи Роботодавця: 

5.3.1. У разі систематичного невиконання Керівником без поважних 

причин обов’язків, покладених на нього цим контрактом. 

5.3.2. У разі одноразового грубого порушення Керівником 

законодавства. 

5.3.3. У разі невиконання обов’язків, передбачених цим контрактом, в 

результаті чого для закладу освіти настали значні негативні наслідки 

(понесені збитки, виплачено штрафи тощо). 

5.3.4. У разі недотримання Керівником трудового, фінансового та 

бюджетного законодавства. 

5.4. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до 

закінчення терміну його дії: 

5.4.1. У разі систематичного невиконання Роботодавцем своїх 

обов'язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи 

порушують компетенцію та права Керівника, втручання в його управлінську 

діяльність, що може призвести або вже призвело до погіршення результатів 

діяльності закладу загальної середньої освіти. 

5.4.2. У разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають 

виконанню обов'язків за контрактом, та з інших поважних причин. 

5.4.3.До закінчення строку дії Контракту він може бути за рішенням 

Роботодавця продовжений або переукладений за згодою сторін за два місяці 

на новий чи інший строк. 

5.5. Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, 

встановлених у контракті, але не передбачених законодавством, про це 

зазначається у трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт 8 частини 

першої статті 36 Кодексу законів про працю України. 

 
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

 

6.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, 

передбачених цим контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно з 

законодавством та цим контрактом. 

6.2. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому 

чинним законодавством України. 



7. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНРАКТУ 

 

7.1. Цей контракт діє з «  _»  р.  по «  »  р. 

7.2. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за угодою сторін 

у письмовій формі. 

7.3. Цей контракт укладено в двох примірниках, які зберігаються у 

кожній із сторін і мають однакову юридичну силу. 

7.4.Керівник, який звільняється проводить інвентаризацію всіх 

матеріальних цінностей закладу, наявних документів, справ та на підставі 

проведеної інвентаризації на затвердження Роботодавцю Акт приймання – 

передачі. 

 

8. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ 

 

Відомості про Роботодавця: 

Повна назва    

Адреса    

Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника      

Номер службового телефону керівника         

Банківські реквізити  _      
 

Відомості про Керівника: 

Прізвище, ім’я та по 

батькові:  

Місце 

проживання  _  

Паспорт (серія, номер паспорта, ким і коли виданий)_   

Ідентифікаційний номер      
 

 

9. ПІДПИСИ СТОРІН 
 

Роботодавець Керівник 
 

( посада) ( П.І.Б., підпис) 
 

 

 

Примірник цього Контракту отримав 
 

( П.І.Б., підпис) 

 
 

 

М.П. 

( підпис) 

 

Секретар міської ради С.О.Олійник 



 

У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

Р І Ш Е Н Н Я 

(п’ятнадцята сесія сьомого скликання) 

07 серпня 2018 року 

м. Корюківка 
 

Про затвердження установчих документів 

закладів культури комунальної форми 

власності Корюківської міської ради 

Чернігівської області 

 
З метою упорядкування установчих документів закладів культури 

комунальної форми власності Корюківської міської ради відповідно до діючого 

законодавства, у зв’язку з затвердженням Порядку призначення на посаду та 

звільнення з посади керівників та професійних творчих працівників 

(художнього та артистичного персоналу) комунальних закладів культури 

Корюківської міської ради Чернігівської області, враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, 

надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та 

регламенту, керуючись законодавством України у галузі культури, ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1.Затвердити Положення про Корюківський історичний музей 

Корюківської міської ради в новій редакції, що додається. 

 

2. Затвердити Статут Корюківської школи мистецтв ім. О.С.Корнієвського 

Корюківської міської ради Чернігівської області в новій редакції, що додається. 

 

3. Затвердити Положення про міський будинок культури Корюківської 

міської ради Чернігівської області в новій редакції, що додається. 



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

(Наумчик І.В.) у місячний строк здійснити державну реєстрацію установчих 

документів у встановленому законом порядку. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну  

комісію міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, 

надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та 

регламенту. 

 
 

Міський голова Р.Р.Ахмедов 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання 

від 07 серпня 2018 року 
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО МІСЬКИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ 

КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(нова редакція) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Корюківка 

2018 



1. Загальні положення 

 

1.1. Міський будинок культури Корюківської міської ради (надалі – 

Заклад) є загальнодоступною, інформаційною і культурно-просвітницькою 

установою, основною метою діяльності якої є забезпечення повного, якісного 

і оперативного культурно – дозвільного та методичного обслуговування 

населення, зміцнення культурних традицій. 

1.2. Засновником Закладу є Корюківська міська рада. Заклад та 

закріплене за ним майно належить до міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади. Галузеве та оперативне 

управління Закладом здійснює Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради (надалі – Орган управління). Контроль за 

виконанням завдань та обов’язків, покладених на Заклад, здійснює 

Корюківська міська рада та її виконавчий комітет. 

1.3. Заклад є бюджетною неприбутковою установою і у своїй діяльності 

керується Конституцією України, Законами України «Про культуру», «Про 

місцеве самоврядування в Україні», наказами центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 

у сферах культури та мистецтв, структурним підрозділом Чернігівської 

обласної державної адміністрації, що забезпечення реалізацію державної 

політики у сфері культури та мистецтв, рішеннями сесії та виконавчого 

комітету Корюківської міської ради, розпорядженнями голови міської ради, 

наказами Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міськради, 

цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють 

діяльність у галузі культури. 

1.4. Міський будинок культури Корюківської міської ради є 

юридичною особою з моменту державної реєстрації і діє на підставі 

Положення, затвердженого Корюківською міською радою, має штамп, 

печатку, ідентифікаційний номер, розрахункові рахунки в банківських 

установах тощо. 

1.5. Повне найменування: МІСЬКИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ 

КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. 

1.5.1. Скорочена назва : Міський БК. 

1.6. Юридична адреса Закладу: вул. Шевченка, 70, місто Корюківка, 

Чернігівська область, 15300. 

 

2. Основні завдання і напрями діяльності 

 

2.1. Заклад планує свою діяльність відповідно до культурних потреб 
населення, виходячи із творчих можливостей та фінансових ресурсів. 

2.2. Основними напрямами діяльності Закладу є: 

2.2.1. Забезпечення реалізації державної мовної політики у сфері 
культури і мистецтва; 

2.2.2. Забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і 

художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, 



забезпечення доступності всіх видів культурних послуг та культурної 

діяльності для кожного громадянина; 

2.2.4. Створення умов для відродження і розвитку культури української 

нації, культурної самобутності корінних народів та національних меншин 

України; 

2.2.5. Захист, відповідно до законодавства, прав і законних інтересів 

творчих працівників; 

2.2.6. Створення умов для розвитку професійного і самодіяльного 

музичного, театрального, хореографічного мистецтва, змістовного 

культурного дозвілля населення, організації виставок; 

2.2.7. Організація проведення свят, карнавалів, фестивалів, дискотек, 

виставок декоративно-ужиткового мистецтва та інших заходів; 

2.2.8. Створення театральних, хореографічних, вокальних колективів, 

гуртків, студій, духових, народних, естрадних оркестрів, музичних ансамблів 

та гуртів, любительських об’єднань та клубів за інтересами; 

2.2.9. Проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних 

заходів, у тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих 

виконавців; 

2.2.10. Проведення масових театралізованих свят, народних гулянь, 

обрядів; 
2.2.11. Організація дозвілля різновікових груп населення; 

2.2.12. Надання методичної та практичної допомоги закладам культури 

в удосконаленні форм та методів проведення культосвітньої та мистецької 

роботи; 

2.2.13. Участь у проведенні фестивалів, професійних оглядів мистецтва 

і самодіяльної народної творчості, свят, конкурсів; 

2.2.14. Сприяння формуванню духовних потреб і естетичних смаків 

населення; 

2.2.15. Сприяння соціальному захисту працівників Корюківського БК 

та розвитку творчої ініціативи трудового колективу; 

2.2.16. Здійснення пошуку, використання і поширення нових 

організаційно-творчих підходів у діяльності закладу, інформаційне 

забезпечення, вдосконалення господарського механізму діяльності, 

впровадження нових моделей організації культурної діяльності; 
2.2.17. Здійснення показу населенню кіно- та відеофільмів; 

2.2.18. Організація виконання робіт (послуг), реалізація творчої 

продукції, проведення заходів на підставі договорів укладених з 

підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, а також 

окремими громадянами; 

2.2.19. Забезпечення дотримання правил охорони праці, пожежної 

безпеки у Закладі. 

3. Права та обов’язки 

 

3.1 .Заклад має право: 



3.1.1. Затверджувати, за згодою з Органом Управління Правила 

внутрішнього трудового розпорядку, Регламент роботи Закладу; 

3.1.2. Планувати свою діяльність, самостійно визначати зміст та 

конкретні форми своєї роботи відповідно до мети та завдань, що вказані у 

даному Положенні; 

3.1.3. Визначати в межах своєї компетенції взаємовідносини з 

юридичними та фізичними особами, закордонними партнерами; 

3.1.4. Організовувати у встановленому порядку культурно-дозвільні 

заходи, ярмарки, фестивалі, семінари та інше і брати у них участь; 

3.1.5. Залучати до участі в організаційно-масових заходах дошкільні, 

позашкільні,загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади, 

інші заклади та організації; 

3.1.6. Організовувати роботу клубних формувань, творчих об’єднань, 

культурно-освітніх установ у приміщеннях інших закладів та установ 

відповідно до укладених договорів; 

3.1.7. Здійснювати у встановленому чинним законодавством порядку 

співробітництво з закладами культури, іншими установами і організаціями, 

вести міжнародний культурний обмін, бути членом міжнародних організацій, 

брати участь у реалізації державних, регіональних програм у межах своєї 

компетенції; 
3.1.8. Надавати платні послуги відповідно до переліку платних послуг 

затвердженого Кабінетом міністрів України; 

3.1.9. Створювати методичні, громадські ради, комісії; 

3.1.10. Здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання завдань 
цього Положення, яка не суперечить діючому законодавству України. 

3.2. Заклад зобов’язаний: 

3.2.1. Планувати, організовувати роботу відповідно до чинного 

законодавства України, Постанов Кабінету Міністрів України, наказів 

Міністерства культури України, рішень міської ради та розпоряджень 

голови міської ради, наказів Департаменту культури і туризму, 

національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації, 

Відділу освіти, культури, молоді та спорту міськради; 

3.2.2. Організовувати облік і збереження основних фондів та 

матеріально-технічної бази; 

3.2.3. Звітувати перед Засновником, Відділом освіти, культури, молоді 
та спорту Корюківської міськради згідно чинного законодавства України; 

3.2.4. Забезпечувати цільове використання виділених бюджетних 

коштів; 

3.2.5. Забезпечувати надання послуг, визначених цим Положенням, в 

обсягах та якості, що відповідають напрямкам діяльності та укладеним 

договорам; 

3.2.6. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, 

забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальних норм, 

правил та норм охорони праці,техніки безпеки; 
3.2.7. Здійснювати заходи з удосконалення організації роботи ; 



3.2.8. Проводити творчі звіти перед населенням громади (шляхом 

проведення концертів, тематичних вечорів, свят, фестивалів та інших 

культурно-мистецьких заходів); 

 

4. Управління Закладом 

 

4.1. Управління Закладом здійснюється його Засновником та 

виконавчим комітетом Корюківської міської ради, галузеве і оперативне 

управління – Відділом освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради в межах визначеної компетенції. Безпосереднє керівництво 

Закладом здійснює директор, який очолює Заклад на умовах контракту. 

Контракт з директором укладає Орган управління. 

Директор призначається на посаду і звільняється з посади згідно 

Порядку призначення на посаду та звільнення з посади керівників та 

професійних творчих працівників (художнього та артистичного персоналу) 

комунальних закладів культури Корюківської міської ради . 

4.2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради, як головний розпорядник коштів Закладу, здійснює контроль за 

діяльністю Закладу, зокрема: 
4.2.1. За основними видами діяльності; 

4.2.2. За господарською, фінансовою діяльністю та цільовим 
використанням бюджетних коштів; 

4.2.3. Затверджує кошториси, штатні розписи; 

4.3. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу 
Закладу є загальні збори. 

4.4. Регулювання виробничих і трудових відносин у Закладі, питань 

охорони праці, соціального розвитку і охорони здоров’я його членів 

здійснюється через колективний договір, що укладається між адміністрацією 

і трудовим колективом. 

4.5. Директор Закладу: 

4.5.1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю Закладу, несе 

персональну відповідальність за виконання покладених на Заклад завдань і 

здійснення ним своїх функцій; 

4.5.2. Розпоряджається в установленому порядку майном і коштами 

Закладу; 
4.5.3. Організовує виконання кошторису доходів та видатків Закладу; 

4.5.4. Представляє інтереси Закладу у підприємствах, установах та 

організаціях всіх форм власності і відповідає перед Засновником 

(Власником) за результати діяльності Закладу; 

4.5.5. Видає в межах своєї компетенції накази, якими керуються творчі 

та інші працівники Закладу; 
4.5.6. Призначає на посади та звільняє з посад працівників Закладу 

згідно чинного законодавства; 

4.5.7. Встановлює працівникам надбавки, доплати за сумісництво 

професій, розширення зон обслуговування чи збільшення обсягів виконаних 



робіт, а також за виконання разом з основною роботою обов’язків тимчасово 

відсутнього працівника за рахунок та в межах економії єдиного фонду оплати 

праці; 

4.5.8. Визначає порядок та розміри преміювання працівників, виходячи 

з ефективності та якості їх праці в межах єдиного фонду заробітної плати; 

4.5.9. Має право самостійно встановлювати для окремих категорій 

працівників Закладу додаткові відпустки, скорочений робочий день, гнучкий 

графік роботи та інші пільги, а також заохочувати осіб, що обслуговують 

трудовий колектив, але не входять до його складу згідно закону; 
4.5.10. Затверджує посадові обов’язки працівників Закладу; 

4.5.11. Організовує і контролює облік, використання і збереження 

майна Закладу. 
 

5. Матеріально-технічна база 

 

5.1. Матеріально-технічну базу Закладу складають основні фонди й 

оборотні кошти, а також інші матеріальні цінності і фінансові ресурси, які 

знаходяться на балансі Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради. 

5.2. Заклад відповідно до повноважень користується закріпленим 

майном та забезпечує його раціональне використання та збереження. 

5.3. Майно Закладу належить йому на правах оперативного управління 

відповідно до чинного законодавства та рішень Засновника (Власника). 

Заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, 

іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог 

та норм щодо їх охорони. 

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна 

Закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним 

законодавством. Збитки, завдані Закладу внаслідок порушення його 

майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, 

відшкодовуються відповідно до чинного законодавства. 
 

6. Фінансово-господарська діяльність 

та оплата праці працівників 

 

6.1. Основним джерелом фінансування діяльності Закладу є міський 

бюджет. 

6.2. Додатковими джерелами формування майна Закладу є : 

6.2.1. Збори від продажу квитків, реалізації творчої продукції, інших 
видів діяльності та надання платних послуг населенню; 

6.2.2. Надходження за виконані роботи (послуги), проведені заходи на 

підставі договорів укладених з підприємствами, установами та організаціями 

всіх форм власності; 
6.2.3. Доходи від платних послуг; 



6.2.4. Надходження від здачі в оренду приміщень, технічних засобів та 

обладнання; 

6.2.5. Добровільні внески інших підприємств, установ, організацій усіх 
форм власності та окремих громадян; 

6.2.6. Інші надходження, що не суперечать чинному в Україні 

законодавству. 

6.3. Кошти, отримані Закладом з додаткових джерел фінансування, 
використовуються для провадження діяльності, передбаченої Положенням. 

6.4. Доходи (прибутки) Закладу використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання Закладу, реалізації мети (цілей, завдань) 

та напрямів діяльності, визначених цим Положенням. 

6.5. Закладу забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або 

їх частин серед засновників, працівників (крім оплати їх праці, нарахування 

єдиного соціального внеску). 

6.6. У разі припинення юридичної особи (у разі її ліквідації, злиття, 

поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів 

Закладу одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду 

або зарахування до доходу бюджету. 

6.7. Будинок культури надає платні послуги, що визначені Постановою 

Кабінету Міністрів України. Вартість таких послуг затверджується рішенням 

виконавчого комітету міської ради. 

6.8. Оплата праці працівників Закладу здійснюється відповідно норм 

трудового законодавства України, нормативної документації органів 

місцевого самоврядування, до сфери управління яких належить Заклад. 

6.9. Ведення бухгалтерського обліку та звітності в Закладі здійснюється 

централізованою бухгалтерією Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради в порядку, визначеному нормативно-правовими 

актами. 
 

7. Соціальний розвиток трудового колективу 

 

7.1. Правовий, соціальний і професійний захист працівників Закладу 

гарантує держава і органи місцевого самоврядування. 

7.2. Заклад створює безпечні і нешкідливі умови  роботи для всіх 

працівників, постійно проводить роботу для покращення умов їх праці. 

 

8. Припинення діяльності Закладу 

 

8.1. Ліквідація, реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, 

перетворення) Закладу здійснюється за рішенням Засновника, а також за 

рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством. 

8.2. При ліквідації чи реорганізації працівникам будинку культури 

гарантується збереження їхніх прав та інтересів відповідно до трудового 

законодавства України. 



8.3. При реорганізації будинку культури в іншу юридичну особу до неї, 

як правонаступника, переходять усі майнові права, а також усі права та 

обов’язки реорганізованого Закладу. 

8.4. Заклад вважається таким, що припинив діяльність з дати внесення 

запису про державну реєстрацію припинення його діяльності. 

8.5. В разі ліквідації Закладу майно, закріплене за ним, підлягає 

вилученню в порядку визначеному Засновником. 

 
 

Міський голова Ратан Ратанович Ахмедов 
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1. Загальні положення 

1.1. Корюківський історичний музей Корюківської міської ради (далі – 

Музей) є науково-дослідним та культурно-освітнім закладом, створеним для 

вивчення, збирання, збереження, використання та популяризації музейних 

предметів та музейних колекцій з науковою, культурною та освітньою метою, 

залучення громадян до надбань національної та світової культурної спадщини, 

наукового дослідження історії Корюківського краю. 
1.2. Музей є комунальним закладом. 

1.3. Музей належить до об’єктів міської комунальної власності на підставі 

рішення четвертої сесії сьомого скликання Корюківської міської ради від 22 

лютого 2017 року «Про прийняття об’єктів спільної власності територіальних 

громад міста, селища та сіл Корюківського району у міську комунальну 

власність». 

1.4. Найменування: 

- повне української мовою — Корюківський історичний музей 

Корюківської міської ради; 
- скорочене української мовою: Корюківський музей; 

- повне російської мовою – Корюковский исторический музей 

Корюковского городского совета; 
- скорочене російською мовою – Корюковский музей. 

- повне англійською мовою – The historical museum of Koryukivka of the 

Koryukivka town council. 

1.5. Музей є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний 

код, має право відкривати реєстраційні рахунки в органах Державного 

казначейства та може мати самостійний баланс, логотип, іншу символіку та 

відзнаки. 

1.6. Юридична адреса Музею: 15300, Чернігівська область, місто 

Корюківка, вулиця Зарічна, будинок 8. 

1.7. Засновником Музею є Корюківська міська рада Чернігівської 

області, яка вносить і затверджує зміни до Положення відповідно з чинним 

законодавством України. Музей та все закріплене за ним майно належить до 

міської комунальної власності Корюківської міської територіальної громади. 

1.8. Заклад підпорядкований Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради (далі - Орган управління). 

1.9. Корюківський історичний музей Корюківської міської ради є 

правонаступником усіх прав та обов’язків Корюківського історичного музею 

Корюківської районної ради Чернігівської області . 

1.10. Музей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 

України «Про музеї та музейну справу», «Про культуру», «Про вивезення, 

ввезення та повернення культурних цінностей», «Положенням про Музейний 

фонд України», іншими законами України та нормативно-правовими актами з 

питань розвитку культури, науки та музейної справи, нормативними та 

розпорядчими документами центрального органу виконавчої влади у сфері 



культури, актами органів місцевого самоврядування та органів державної 

влади, цим Положенням. 

2. Основні завдання та напрями діяльності Музею 

2.1. Музей відповідно до чинного законодавства здійснює науково-дослідну 

та культурно-освітню діяльність, комплектування музейного зібрання, 

науково-експозиційну, науково-фондову, видавничу, реставраційну, 

виставкову роботу, а також діяльність, пов’язану з науковою атрибуцією, 

класифікацією, державною реєстрацією з метою включення їх до Музейного 

фонду України. 

2.2. Керуючись принципами гуманізму та пріоритету загальнолюдських 

цінностей Музей дотримується нейтралітету щодо політичних партій, рухів і 

релігійних конфесій. 
2.3. Науково-дослідна діяльність має на меті: 

- виявляти та вивчати матеріали, пов’язані з історичними подіями, які 

відбувалися на території Корюківщини, шляхом проведення науково- 

дослідницьких експедицій; 

- проводити науково-дослідну, краєзнавчу роботу щодо всебічного 

вивчення історії Корюківщини, життєвого і трудового шляху знаних людей 

Корюківщини та ін.; 

- підготовку наукових статей, повідомлень, довідок, рефератів, лекцій, 

екскурсій тощо; 

- каталогізацію музейного зібрання, введення його до наукового обігу; 

- розробку наукових концепцій, тематичних структур та тематико- 

експозиційних планів експозицій і виставок; 
- брати участь у науково - практичних конференціях та семінарах. 

- організацію та проведення етнографічних, культурологічних тощо 

експедицій; 

- залучати для проведення пошукових робіт позаштатних працівників 

музею та громадські організації у встановленому порядку. 

Науково-дослідна робота оформлюється у вигляді тематико- 

експозиційних планів, звітів про експедиції, монографій і статей. 
2.4.Культурно-освітня діяльність передбачає: 

- проведення екскурсій по експозиціях і виставках Музею та по пам’ятних 

та історичних місцях Корюківщини; 

- проведення різноманітних тематичних заходів та лекцій у навчальних 

закладах Корюківської міської ради, установах та на підприємствах усіх форм 

власності; 

- проведення презентацій та інших масових заходів, у тому числі з 

використанням музейних предметів; 

- використання всіх форм музейного та позамузейного обслуговування 

громадян та осіб без громадянства; 
- організацію клубів, гуртків, лекторіїв, у тому числі пересувних; 

- організацію зустрічей із знаними людьми - уродженцями Корюківщини, 

тематичних вечорів, музейних свят з широким залученням громадськості; 



- сприяння створенню і організації на території населених пунктів 

Корюківської територіальної громади музеїв на громадських та приватних 

засадах; 

- встановлення і підтримку зв’язків з громадськими організаціями, 

творчими спілками та окремими особами; 

- сприяння поширенню серед населення історичних та етнічних знань, 

висвітлення культурологічної ситуації сучасного періоду з метою виховання 

самосвідомості суспільства; 

- здійснення іншої культурно–освітньої діяльності, не забороненої 

чинним законодавством; 

- участь у роботі асоціацій, громадських об’єднань щодо виконання 

завдань та цілей музейної діяльності. 

2.5. Відвідування експозицій та виставок Музею здійснюється як на 

платній, так і на безкоштовній основі. Перелік категорій громадян, які мають 

право безкоштовного відвідування та обслуговування затверджується Музеєм 

за погодженням з Органом управління. 

2.6. Комплектування музейного зібрання – сукупності музейних колекцій 

та музейних предметів, а також пов’язаних з ними бібліотечних фондів, 

архівів, каталогів та наукової документації Музею здійснюється шляхом: 

- придбання Музеєм в установленому порядку предметів для музейного 

зібрання за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не 

заборонених законодавством; 

- безоплатної передачі предметів музейного значення підприємствами, 

установами, організаціями, об’єднаннями громадян та громадянами, а також 

особами без громадянства; 

- передачі обернених відповідно до законодавства України в дохід 

держави музейних предметів, предметів музейного значення; 

- передачі в установленому порядку предметів музейного значення, 

виявлених під час археологічних, етнографічних, науково-природничих та 

інших експедицій, будівельних, ремонтних або реставраційних робіт, у тому 

числі з дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, та скарбів; 

- поповнення музейного зібрання іншими способами, передбаченими 

чинним законодавством. 

2.7. Всі музейні предмети, які зберігаються в Музеї належать до 

державної частини Музейного фонду України. 

2.8. Музейні предмети, музейні колекції та музейне зібрання державної 

частини Музейного фонду України закріплюються за Музеєм на праві 

оперативного управління. 

2.9. Науково-експозиційна робота базується на основі досліджень у галузі 

історичної науки, музеєзнавства та новітніх досягнень теорії та практики 

музейного будівництва і спрямована на: 

- створення науково-обґрунтованих постійно діючих музейних 

експозицій; 



- створення виставок, у тому числі пересувних, які висвітлюють історію 

Корюківщини, досягнення корюківців у різних галузях та популяризують 

музейне зібрання; 
- реекспозицію окремих розділів музейної експозиції. 

2.10 .Науково-фондова робота спрямована на вирішення таких завдань, як: 

- забезпечення обліку музейних предметів відповідно до чинних 

нормативно-правових документів; 
- збереження та охорона музейних предметів; 

- створення умов для всебічного наукового вивчення музейних предметів, 

введення їх до наукового обігу; 

- систематична профілактика та виявлення пошкоджень музейних 

предметів; 

- проведення звірень наявності музейних предметів та відповідності 

їхнього запису в інвентарних книжках; 
- організація здійснення фотофіксації музейних предметів; 

- віднесення музейних предметів до Державного реєстру національного 

культурного надбання; 

- систематичний збір колекцій та предметів музейного значення у 

населення, тощо; 

- виявлення та вивчення матеріалів, які стосуються тематики діяльності 

музею, що зберігаються в державних архівах, бібліотеках, фондах, інших 

музеях. 

2.10.1. Музей має право збирати, зберігати та експонувати вироби з 

дорогоцінних металів і коштовного каміння, зброю, державні нагороди, облік і 

зберігання яких регулюється чинним законодавством. 

2.10.2. Передача музейних предметів і музейних колекцій державної 

частини Музейного фонду України з Музею на тимчасове зберігання іншим 

музеям, юридичним і фізичним особам у межах України здійснюється за 

згодою Музею за рішенням Органу управління відповідно до норм чинного 

законодавства. 

2.10.3. Передача музейних предметів державної частини Музейного 

фонду України з Музею на постійне зберігання іншим музеям у межах 

України здійснюється за згодою Музею за рішенням центрального органу 

місцевого самоврядування у сфері культури відповідно до норм чинного 

законодавства. 

2.10.4. Рішення про передачу музейних предметів державної частини 

Музейного фонду України на тимчасове зберігання за межами України з 

метою експонування на виставках, проведення реставрації або наукової 

експертизи за згодою Музею приймає центральний орган виконавчої влади у 

сфері культури відповідно до норм чинного законодавства. 

2.10.5. Форми облікових документів затверджуються центральним 

органом виконавчої влади у сфері культури. 

2.10.6. Фондово-облікова документація підлягає довічному зберіганню. 

2.10.7.Фондово-облікова документація Музею не передається на 
зберігання в архівні установи. 



2.10.8. Порядок доступу до музейних предметів і музейних колекцій, які 

зберігаються у фондосховищах, визначається інструкцією, що затверджується 

Музеєм за погодженням з Органом управління. 

2.10.9. Музей може встановлювати обмеження доступу дослідників до 

музейних предметів у зв’язку з незадовільним станом їх збереження, 

проведенням реставраційних та консерваційних робіт, перебуванням у 

постійно діючій експозиції чи на виставці. 

2.10.10. Музей надає методичну та практичну допомогу відділам, філіям 

Музею, музеям на громадських засадах, консультації з питань музейної справи 

та створення музеїв, музейних кімнат тощо. 

2.11. Музей видає буклети, каталоги, путівники, монографії, тощо, 

публікує музейні предмети та музейні колекції, виготовляє та розповсюджує 

сувенірну продукцію. 

2.12. Виготовлення образотворчої, друкованої, сувенірної продукції з 

використанням зображень музейних предметів, які входять до складу 

музейного зібрання Музею, здійснюється відповідно до вимог чинного 

законодавства у сфері авторського права та з письмового дозволу Музею за 

погодженням з Органом управління. 

2.13. Реставраційна робота Музею пов’язана зі здійсненням комплексу 

науково обґрунтованих заходів щодо зміцнення фізичного стану та 

поліпшення зовнішнього вигляду, розкриття найбільш характерних ознак, 

відновлення втрачених або пошкоджених елементів музейних предметів та 

предметів музейного значення із забезпеченням збереження їх автентичності. 

2.14. Виставкова робота Музею здійснюється на підставі плану роботи 

Музею відповідно розпорядчих актів уповноваженого Органу управління, а 

також на замовлення підприємств, установ, організацій усіх форм власності та 

має на меті: 

- вивчення та висвітлення маловідомих сторінок історії 

Корюківського краю та популяризацію музейного зібрання; 

- залучення громадян до ознайомлення з музейними предметами та 

музейними колекціями Музею. 

2.15. Виставки створюються та експонуються як у Музеї, так і поза його 

межами, у тому числі в інших населених пунктах. 

12.15.1 Музей у межах чинного законодавства здійснює обмін 

виставками або окремими музейними предметами з іншими музейними 

закладами України та закордону. 

 

3. Організаційна структура, трудовий 

колектив та управління діяльністю Музею 

 

3.1. Музей перебуває в управлінні Корюківської міської ради та 

підпорядковується Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради, безпосереднє керівництво Музеєм здійснює Директор. 

3.2. Засновник Музею має право створювати відділи та філії Музею, які 

не є юридичними особами. 



3.3. Призначення на посаду і звільнення з посади директора Музею, 

здійснюється відповідно до Порядку призначення на посаду та звільнення з 

посади керівників та професійних творчих працівників (художнього та 

артистичного персоналу) комунальних закладів культури Корюківської 

міської ради Чернігівської області. 

3.4. До компетенції Засновника Музею належить: 

- затвердження Положення Музею та внесення змін до нього; 

- прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію (злиття, приєднання, 

перетворення, поділ) Музею. 
3.5. Засновник Музею повинен забезпечити: 

- формування музейного зібрання; 

- матеріальну базу, а саме – відповідно обладнані приміщення для 

зберігання музейних предметів, експозицій і виставок, проведення культурно- 

освітньої роботи, роботи наукових працівників Музею, а також приміщення 

для забезпечення належного рівня обслуговування відвідувачів; 

- умови для охорони Музею, оснащення його засобами охоронної та 

пожежної сигналізації; 

- фінансування та кадри для належного функціонування Музею; 

- роботу Музею за чітким розкладом. 

3.6. Відділ освіти, культури, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради: 
- затверджує план роботи Музею, що розробляється директором; 

- за результатами конкурсного відбору укладає контракт з Директором; 

- затверджує організаційну структуру, штатний розпис та кошторис Музею; 

- забезпечує умови для охорони Музею, оснащення його засобами охоронної 

та пожежної сигналізації; 

- встановлює розмір стимулюючих надбавок, преміювання та виплату 

матеріальної допомоги Керівнику Музею в межах фонду заробітної плати; 
- погоджує Положення та здійснює контроль за його виконанням; 

- здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення; 
- погоджує відпустку та відрядження Керівника Музею; 

- може вносити на розгляд Засновника (Власника) питання про реорганізацію 

та ліквідацію (злиття, приєднання, перетворення, поділ) Музею; 

- вносить на розгляд Засновника (Власника) подання про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності та звільнення Керівника Закладу у разі 

закінчення контракту, дострокового звільнення за вимогою Керівника, а також 

у випадках порушення законодавства та умов контракту; 

- інші повноваження, передбачені чинним законодавством та рішеннями 

Засновника (Власника). 

3.7. Колектив Музею складають громадяни України, які своєю працею 

беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, 

угоди), а також інших форм, що регламентують трудові відносини працівників 

з Музеєм. 

3.8. Працівники Музею мають право на: 

- діяльність відповідно до фаху та кваліфікації; 



- захист у судовому порядку права інтелектуальної власності на 

результати наукової діяльності в галузі музейної справи; 

- безкоштовне користування довідково-інформаційною, бібліотечною і 

архівною базами музеїв України та відвідування музейних закладів; 

- участь у науково-дослідній роботі, у конференціях, семінарах, наукових 

читаннях; 

- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір програми, форм 

навчання, стажування в інших музеях; 
- атестацію з метою одержання кваліфікаційної категорії; 

- допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі 

посадового окладу, грошову винагороду за сумлінну працю та зразкове 

виконання трудових обов'язків, а також матеріальну допомогу для вирішення 

соціально-побутових питань, у розмірі посадового окладу, в межах фонду 

оплати праці та доплату за вислугу років у розмірах та порядку, встановлених 

Кабінетом Міністрів України; 

- вимогу до юридичних і фізичних осіб про припинення дій, що 

загрожують збереженню музейних предметів, музейних колекцій Музейного 

фонду України та предметів музейного значення. 

3.9. Працівники Музею призначаються та звільняються з роботи 

Директором Музею. 
3.10 .Музей має право: 

- самостійно планувати свою поточну роботу та визначати пріоритети та 

перспективи розвитку, виходячи із державних і регіональних програм, завдань 

доведених Музею Засновником (Власником) та уповноваженим Органом 

управління, а також із наявності власних творчих та наукових можливостей, 

матеріальних і фінансових ресурсів; 

- здійснювати господарську діяльність та надавати платні послуги 

відповідно до норм чинного законодавства; 

- співпрацювати з юридичними особами всіх форм власності, в тому числі 

іноземними, та фізичними особами відповідно до завдань та напрямів 

діяльності Музею; 

- приєднуватися до національних, регіональних та профільних організацій 

(спілок, асоціацій тощо), в тому числі ставати їх засновниками, вступати до 

міжнародних музейних організацій і фондів у порядку, передбаченому чинним 

законодавством та рішенням Засновника (Власника); 

- брати участь у міжнародному культурному співробітництві і реалізації 

міжнародних наукових програм в галузі музейної справи на основі 

багатосторонніх та двосторонніх угод шляхом проведення спільних наукових 

досліджень, здійснення взаємного обміну музейною інформацією, виставками 

вивчення міжнародного досвіду організації музейної справи; 
- участь у міжнародних конференціях, конгресах, симпозіумах, виставках; 

- видавничої діяльності; 

- здійснення іншої спільної діяльності відповідно до угод, якщо вона не 

суперечить законодавству України та міжнародним договорам України; 



- вчиняти інші дії, які сприятимуть науково-дослідній та культурно- 

освітній діяльності Музею. 
3.11 .Музей зобов’язаний: 

- здійснювати свою діяльність відповідно до вимог чинного 

законодавства; 

- дотримуватися стандартів, відповідних норм і правил, встановлених у 

галузі музейної справи; 
- здійснювати статистичний облік результатів діяльності; 

- звітувати про свою діяльність перед уповноваженим Органом 

управління. 
3.10 .Директор Музею: 

- здійснює безпосереднє керівництво діяльністю Музею, несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на Музей завдань; 

- директор представляє інтереси Музею в підприємствах,організаціях і 

установах всіх форм власності; 

- видає в межах своєї компетенції накази та доручення, які є 

обов’язковими для виконання всіма працівниками Музею та контролює їх 

виконання; 

- в межах чинного законодавства розпоряджається майном Музею, 

забезпечує ефективне використання і дбайливе його збереження; 

- здійснює заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази та 

технічного оснащення Музею; 

- самостійно приймає на роботу та звільняє з робити працівників Музею 

відповідно до чинного законодавства; 

- за погодженням з профкомом має право брати участь у встановленні 

працівникам розмірів премій, винагород і доплат в межах затвердженого 

фонду оплати праці; 

- визначає компетенцію співробітників Музею, вживає заходів щодо їх 

заохочення та застосовує дисциплінарні стягнення до них; 

- затверджує посадові інструкції працівників Музею; 

- забезпечує умови праці працівникам Музею, необхідні для виконання 

обов’язків, визначених посадовими інструкціями, передбачених 

законодавством про працю та колективним договором; 

- забезпечує дотримання чинного законодавства та трудової дисципліни 

всіма працівниками Музею; 

- у встановленому порядку звітує перед Органом управління та 

Засновником; 

- забезпечує дотримання вимог щодо санітарно-гігієнічних та 

протипожежних норм, техніки безпеки; 

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України та 

цим Положенням; 

- у встановленому порядку несе персональну відповідальність за 

додержання порядку ведення і достовірність статистичної звітності; 

- несе відповідальність за створення умов, необхідних для забезпечення 

належного стану збереження, охорони і використання музейних предметів. 



3.11 .На період відсутності директора Музею його обов’язки виконує 

працівник, призначений наказом директора Музею. 

3.12 .При директорові Музею на дорадчих засадах діють фондово- 

закупівельна комісія, інші консультативні та дорадчі структури, які 

створюються в межах чинного законодавства. 

 

4. Забезпечення режиму роботи Музею 

 

4.1. Правила поведінки відвідувачів Музею визначаються директором. 

4.2. В   приміщенні  Музею  забороняється діяльність, що суперечить 

цільовому призначенню Музею, а саме: 

- діяльність, яка може призвести до руйнування, зміни, пошкодження чи 

знищення музейного фонду; 

- проведення професійних теле -, відео -, кіно - і фотозйомок на об’єктах 

Музею без дозволу директора Музею. 

 

5. Кошти і майно 

 

5.1. Фінансування Музею здійснюється за рахунок асигнувань міського 

бюджету, благодійних внесків, фізичних та юридичних осіб, інших джерел, не 

заборонених законодавством України. 

5.2. Кошти, одержані від додаткових джерел фінансування, не 

підлягають вилученню і не впливають на обсяги бюджетного фінансування 

Музею. 
5.3. Додатковими джерелами фінансування Музею є: 

- кошти, що надходять від господарської діяльності, надання платних послуг, 

у тому числі за відвідування музеїв і виставок; 

- кошти, одержувані за науково-дослідні та інші види робіт, які виконує 

музейний заклад на замовлення підприємств, установ, організацій, об’єднань 

громадян та громадян; 

- доходи від реалізації сувенірної продукції, предметів народних художніх 

промислів, видавничої діяльності, від надання в оренду приміщень, споруд, 

обладнання; 
- плата за кіно- і фотозйомки; 

- гранти, благодійні внески, добровільні пожертвування, грошові внески, 

матеріальні цінності, одержані від фізичних і юридичних осіб, у тому числі 

іноземних; 

- кошти, отримані державними і комунальними музеями як відсотки на 

залишок власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються 

ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти і розміщених 

на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору; 

- інші джерела, в тому числі валютні надходження, відповідно до 

законодавства України. 



5.4. Музей відповідно до чинного законодавства самостійно 

розпоряджається коштами, що отримані від господарської діяльності та 

надання платних послуг. 

5.5. Порядок надання платних послуг Музеєм здійснюється відповідно 

до чинного законодавства в межах ціни на послуги Музею. 

Перелік платних послуг, які можуть надаватися Музеєм, затверджується 

Кабінетом Міністрів України. 

Розмір плати за надання платних послуг встановлюється Музеєм щороку 

у національній валюті України за погодженням з Відділом освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської ради. 

5.6. Кошти Музею витрачаються на виконання основних завдань та 

напрямків діяльності Музею, а також на: 

- матеріально-технічне забезпечення Музею, утримання приміщення в 

належному стані, ремонт, охорону, інші господарські витрати; 
- здійснення обов’язкових платежів. 

5.7. Ведення бухгалтерського обліку у Музеї здійснюється 

централізованою бухгалтерією Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради. 

5.8. Музей є бюджетною неприбутковою організацією. Доходи Музею у 

вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів, одержаних 

закладом від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої її 

Положенням, звільняються від оподаткування. 

5.9. Доходи (прибутки) Музею використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання такого закладу, реалізації мети (цілей, 

завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням. 

5.10. Музею забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх 

частин серед засновників, працівників (крім оплати їх праці, нарахування 

єдиного соціального внеску). 

5.11. У разі припинення юридичної особи (у разі її ліквідації, злиття, 

поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів 

закладу одній 

або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування 

до доходу бюджету. 

5.12. Майно Музею, крім музейного зібрання, є власністю Корюківської 

міської ради. 

5.13. Майно Музею складають нерухоме майно, основні фонди, 

обладнання, оборотні засоби та інше майно та цінності, вартість яких 

відображається у балансі Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради. 

5.14. Музей володіє, користується і розпоряджається закріпленим 

майном, вчиняє щодо нього будь-які дії, які не суперечать діючому 

законодавству України, рішенням Засновника і цьому Положенню та 

забезпечує раціональне його використання. 



5.15. Майно Музею також складає основний музейний фонд, до складу 

якого, згідно Закону України «Про музеї та музейну справу», входять музейні 

зібрання та окремі пам’ятки, що належать до державної частини Музейного 

фонду України. 

5.16. Відчуження, списання майна, що є власністю Корюківської міської 

ради, здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством та 

рішеннями Засновника. 

5.17. Засновник здійснює контроль за використанням і збереженням 

майна Музею, переданого на праві оперативного управління Органу 

управління. 

5.18. Директор Музею несе персональну відповідальність за невжиття 

заходів щодо збереження закріпленого за Музеєм майна. 

5.19. Приміщення Музею може бути вилучене лише за умови надання 

Музею іншого рівноцінного приміщення. 

5.20. Збитки, завдані Музею в результаті порушення його майнових прав 

громадянами, юридичними особами, органами державної влади та місцевого 

самоврядування відшкодовується Музею у порядку, встановленому чинним 

законодавством. 
 

6. Ліквідація, реорганізація Музею 

6.1 .Ліквідація, реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, 

перетворення) Музею здійснюється за рішенням Засновника, а також за 

рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством. 

6.2 .При ліквідації чи реорганізації працівникам Музею гарантується 

збереження їхніх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства 

України. 

6.3 .При реорганізації Музею в іншу юридичну особу до неї, як 

правонаступника, переходять усі майнові права, а також усі права та обов’язки 

реорганізованого Музею. 

6.4 .Музей вважається таким, що припинив діяльність з дати внесення 

запису про державну реєстрацію припинення його діяльності. 

6.5 .У разі ліквідації Музею порядок подальшого використання музейного 

зібрання визначає Засновник за погодженням з Міністерством культури 

України. 

6.6 .В разі ліквідації Музею майно, закріплене за Музеєм, підлягає 

вилученню в порядку визначеному Засновником. 

7.Порядок внесення змін і доповнень до Положення 

7.1.Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються 

Засновником за поданням Органу управління і реєструються в установленому 

законодавством порядку. 

 
 

Корюківський міський голова Ратан Ратанович Ахмедов 
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1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Позашкільний навчальний заклад - Корюківська  школа  мистецтв  

ім. О.С. Корнієвського Корюківської міської ради (скорочена назва – 

Корюківська ШМ) Чернігівської області (далі іменується – заклад) знаходиться 

у міській комунальній власності Корюківської міської територіальної громади. 

1.2. Юридична адреса закладу: 15300, Чернігівська область, місто 

Корюківка, вулиця Зарічна, будинок № 8, телефон (04657) 2-14-74. 

1.3. Заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний 

код, має право відкривати реєстраційні рахунки в органах Казначейства 

України та може мати самостійний баланс. 

1.4. Засновником закладу є Корюківська міська рада Чернігівської 

області, яка здійснює повноваження з управління майном та вносить і 

затверджує зміни до Статуту відповідно з чинним законодавством України. 

1.5. Корюківська школа мистецтв ім. О.С. Корнієвського Корюківської 

міської ради Чернігівської області є правонаступником усіх прав та обов’язків 

Корюківської школи мистецтв ім. О.С. Корнієвського Корюківської районної 

ради Чернігівської області . 

1.6. Корюківська школа мистецтв є початковим спеціалізованим 

мистецьким навчальним закладом (школою естетичного виховання), 

заснованим на комунальній власності, має статус позашкільного навчального 

закладу. Заклад підпорядкований та перебуває в оперативному управлінні 

Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради (далі - 

Орган управління). 

1.7. Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школа 

естетичного виховання) навчання і виховання громадян проводить у 

позаурочний час. 

1.8. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і туризму України, 

рішеннями Корюківської міської ради та її виконавчого комітету, а також 

Положенням про початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади системи 

Міністерства культури і туризму України, цим Статутом. 

1.9. Заклад надає державні гарантії естетичного виховання через 

доступність до надбань вітчизняної і світової культури, готує підґрунтя для 

знань художньої творчості, а для найбільш обдарованих учнів – до вибору 

професії в галузі культури. 
1.10. У закладі визначена державна мова навчання. 

1.11. Статут може бути змінений рішенням засновника за умови 

прийняття нових законодавчих чи нормативних документів, що регламентують 

діяльність закладу, та підлягає державній реєстрації. 



2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ 

 

2.1. Створення, реорганізація та ліквідація закладу здійснюється 

засновником у 

порядку встановленому Кабінетом Міністрів України. 

2.2. Заклад проводить навчально-виховну, методичну, культурно- 

просвітницьку роботу. 
2.3. Основними завданнями закладу є: 

- виховання громадянина України; 

- вільний розвиток особистості, виховання поваги до народних звичаїв, 

традицій, національних цінностей українського народу, а також інших 

націй і народів; 

- виховання в учнів поваги до Конституції України, патріотизму, любові 

до України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної 

гідності; 

- естетичне виховання дітей та юнацтва – пріоритетний напрямок 

розвитку культури України; 

- навчання дітей, підлітків, а при потребі й повнолітніх громадян різним 

видам мистецтва; 
- створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку; 

- задоволення потреб у професійному самовизначенні і творчій 

самореалізації; 

- пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих і талановитих 

дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей, талантів і обдарувань. 

2.4. З метою виконання завдань, що стоять перед закладом, та 

забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку інтересів і здібностей 

учнів можуть створюватися різні відділи (фортепіанний, народних 

інструментів, струнно-смичкових інструментів, духових інструментів, 

вокально-хоровий, образотворчого мистецтва, хореографічні та інші). 

2.5. Заклад має право створювати різні структурні підрозділи, що 

працюють на засадах самоокупності. 

Заклад може мати філії. Рішення про створення філії приймається 

закладом після погодження з Засновником. 

2.6. Заклад може входити до складу навчально-виховних комплексів, 

навчально-виховних об’єднань з дошкільними, загальноосвітніми та іншими 

навчальними закладами, створювати асоціації та інші організаційні структури 

за погодженням з Засновником. 

2.7. Заклад може організовувати роботу своїх структурних підрозділів 

(класів) у приміщеннях загальноосвітніх навчальних закладів, підприємств, 

організацій відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та 

установами. 

2.8. Заклад проводить методичну роботу, спрямовану на вдосконалення 

програм, змісту, форм і методів навчання. Відділи проводять роботу з 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами діяльності. 

Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів, майстер- 



класів, відкритих уроків, підготовки лекцій, рефератів і за іншими 

організаційними формами. Участь педагогічних працівників у заходах 

підвищення кваліфікації засвідчується керівником закладу і є підставою для 

проведення атестації. 

Заклад може надавати методичну допомогу педагогічним колективам, 

навчальним закладам громади, молодіжним, дитячим, громадським 

організаціям. 

2.9. Право вступу до закладу мають громадяни України. Іноземці та особи 

без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, вступають 

до закладу в порядку, встановленому для громадян України. 

2.10. Приймання учнів до закладу може здійснюватися протягом 

навчального року як на безконкурсній основі, так і за конкурсом на підставі 

заяви батьків або осіб, які їх заміняють. До заяви батьків або осіб, які їх 

заміняють, додається довідка медичного закладу про відсутність протипоказань 

до занять у закладі та копія свідоцтва про народження. Порядок і строки 

проведення вступних іспитів, прослуховувань і вимоги для учнів визначаються 

педагогічною радою закладу. Зарахування на навчання проводиться наказом 

керівника закладу. 

2.11. Термін навчання та вік вступників визначається Статутом закладу 

відповідно навчальних планів та програм. 

2.12. Документація закладу, яка регламентує організацію та проведення 

навчально-виховного процесу, ведеться за зразками, затвердженими 

Міністерством культури України. 

2.13. Заклад подає статистичні звіти у відповідності до вимог органів 

державної статистики. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

3.1. Навчальний рік у закладі починається 1-го вересня. Дата закінчення 

навчального року, термін шкільних канікул визначається керівником закладу 

згідно із строками, встановленими Міністерством освіти України. 

Комплектування груп та інших творчих об’єднань здійснюється у період з 1 по 

15 вересня, який вважається робочим часом викладача. 

У канікулярні, вихідні, святкові та неробочі дні заклад може працювати за 

окремим планом, затвердженим керівником цього закладу. Заклад створює 

безпечні умови навчання, виховання та праці. 

3.2. Заклад працює за річним планом роботи, затвердженим Органом 

управління. 

3.3. Навчально-виховний процес в закладі здійснюється за Типовими 

навчальними планами та програмами, затвердженими Міністерством культури і 

туризму України. Закладу надається право на основі типових навчальних планів 

і програм розробляти в межах бюджетних призначень навчальні плани і 

програми з урахуванням регіональних особливостей та специфіки роботи 

закладу за умови затвердження їх відповідними місцевими  органами 

управління в галузі культури. 



3.4. Експериментальні навчальні плани складаються закладом з 

урахуванням типового навчального плану. 

Запровадження експериментальних навчальних планів здійснюється відповідно 

до законодавства України спільним рішенням Міністерства культури і туризму 

України та академії педагогічних наук України. 

3.5. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється диференційовано, 

відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів 

з урахуванням їх віку, психологічних особливостей, стану здоров’я. Навчально- 

виховний процес поєднує індивідуальні і колективні форми роботи: 
- уроки (індивідуальні та групові); 

- репетиції; 

- перегляди навчальних робіт, виставки, конкурси, фестивалі, 

- олімпіади, концерти; 

- лекції, бесіди, вікторини, екскурсії; 

- позаурочні заходи, а також інші форми, що передбачені Статутом 

закладу. 

3.6. Строки проведення контрольних заходів (заліків, контрольних уроків, 

академічних концертів, випускних іспитів, перегляд навчальних робіт, тощо) 

визначаються відділами закладу за рішенням педагогічної ради. 

3.7. Основною формою навчально-виховної роботи є урок. Тривалість 

одного уроку в закладі встановлюється відповідно до Положення про 

початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного 

виховання), затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України 

від 06.08.2001 р. № 523. 
Перерви між уроками є робочим часом педагогічного працівника. 

Кількість, тривалість та послідовність навчальних уроків і перерв між ними 

визначається розкладом, що затверджується заступником керівника закладу з 

навчальної роботи. 

3.8. Середня наповнюваність груп у закладі визначається Типовими 

навчальними планами початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладів (шкіл естетичного виховання), затвердженими Міністерством культури 

і туризму України. 

Нормативом для розрахунку навчальних годин є робочі навчальні плани, 

розроблені керівником закладу в межах бюджетних призначень для організації 

навчально-виховного процесу. 
3.9. Для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів використовується 

12 – бальна система, що затверджується Міністерством культури і туризму 

України. 

3.10. Оцінки навчальних досягнень учня за рік виставляються викладачем 

на підставі семестрового оцінювання з урахуванням оцінок, одержаних під час 

контрольних заходів. Оцінки за рік з предметів, з яких іспити не проводяться, є 

підсумковими. 

Відповідно до навчальних планів підсумкова оцінка з предметів, з яких 

проводяться іспити (виконуються випускні роботи), виставляються 



екзаменаційною комісією на підставі оцінок за рік та екзаменаційних оцінок 

(оцінок за випускні роботи). 

Оцінка за рік з предметів навчального плану виставляється не пізніше ніж 

за 5 днів до закінчення навчального року. 

Оцінка за рік може бути змінена рішенням педагогічної ради. 

3.11. Питання, пов’язані із звільненням учнів від здачі іспитів або 

перенесення їх строків, вирішується керівником закладу на підставі подання 

завідувачів відділів за наявності відповідних документів. 

3.12. Питання щодо переведення учнів до наступного класу, призначення 

повторних перевідних контрольних заходів, у зв’язку з невиконанням 

програмних вимог, призначення терміну здачі матеріалу з предметів, по яким 

контрольні заходи не передбачені програмами, залишення на повторний рік 

навчання та виключення із закладу (при умові систематичного невиконання 

навчальних планів та програм), видачі свідоцтв випускникам вирішується 

педагогічною радою та затверджуються наказами керівника закладу. 

Повторні перездачі повинні бути завершені, як правило, до 20 вересня 

наступного навчального року. 

3.13. Випускникам закладу, які в установленому порядку склали випускні 

іспити (виконали випускні роботи), видається документ про позашкільну 

освіту. Зразки документів про позашкільну освіту затверджуються Кабінетом 

Міністрів України. Виготовлення документу про позашкільну освіту для 

закладу здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. 

3.14. Учням, які хворіли під час випускних іспитів, при умові повного 

виконання навчальних планів та програм, видається документ про позашкільну 

освіту на підставі річних оцінок, а для випускників класу образотворчого 

мистецтва при умові виконання випускної роботи. 

3.15. Учням випускних класів, які не виконали у повному обсязі 

навчальні плани та програми, видається довідка про навчання у закладі. Для 

одержання документа про позашкільну освіту цим учням надається право 

повторного іспиту (іспитів). Учням образотворчого класу в разі невиконання 

випускної роботи надається право довиконати цю роботу. 

3.16. Учні, які мають високі досягнення (10-12 балів) у вивченні всіх 

предметів за відповідний навчальний рік, нагороджуються похвальним листом 
«За високі досягнення у навчанні». 

Рішення про заохочення приймаються педагогічною радою за поданням 

завідуючих відділів. 

3.17. За рішенням керівника закладу виключення учня може проводитися 

при невнесенні плати за навчання протягом 2 місяців, у групах самоокупності – 

одного місяця відповідно до нормативно-правових актів. 

3.18. Навчально-виховний процес у закладі не передбачає втручання 

політичних партій, громадських, релігійних організацій. 



4. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в закладі є: 

- учні; 

- директор, заступники директора; 

- викладачі, концертмейстери; 

- бібліотекарі, спеціалісти, залучені до навчального процесу; 

- батьки або особи, які їх заміняють; 

- представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь у 

навчально-виховному процесі; 
4.2. Учні закладу мають гарантоване державою право на: 

- здобуття початкової мистецької освіти відповідно до їх здібностей, 

обдарувань, уподобань та інтересів; 
- добровільний вибір закладу та навчання певним видам мистецтв; 

- навчання декільком видам мистецтв або на декількох музичних 

інструментах; 
- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці; 

- участь у конкурсах, оглядах, фестивалях, олімпіадах, концертах, 

виставках, виставах тощо; 
- повноцінні за змістом та тривалістю уроки; 

- вільне вираження поглядів, переконань; 

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного 

насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, 

принижують честь і гідність. 

4.3. Учні користуються правом внутрішкільного переведення за наявності 

вільних місць. Переведення здійснюються за наказом директора. 
4.4.Учні закладу зобов’язані: 

- володіти знаннями, вміннями, практичними навичками; 

- підвищувати загальний культурний рівень; 

- дотримуватися морально-етичних норм, бути дисциплінованими; 

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності; 

- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна; 

- дотримуватися вимог Статуту. 

4.5. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими 

моральними якостями, яка має вищу педагогічну або іншу фахову освіту, 

належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, 

забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан 

здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладі. 

Педагогічним працівником закладу може бути також народний умілець з 

високими моральними якостями за умови забезпечення належної 

результативності навчально-виховного процесу. 
4.6. Педагогічні працівники закладу мають право на: 

- внесення керівництву закладу та Органу управління пропозицій щодо 

поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд 

керівництву закладу та педагогічної ради пропозицій про моральне та 



матеріальне заохочення учнів, застосування стягнень до тих, хто порушує 

правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у закладі; 
- вибір форми підвищення педагогічної кваліфікації; 

- участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, у заходах, 

пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи; 
- вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з учнями; 

- захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства; 

- соціальне та матеріальне заохочення для досягнення вагомих результатів 

у виконанні покладених на них завдань; 

- об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, 

діяльність яких не заборонена законом. 
4.7.Педагогічні працівники зобов’язані: 

- виконувати навчальні плани та програми; 

- надавати знання, формувати вміння і навички диференційовано, 

відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей 

учнів; 

- сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей учнів відповідно 

до їх задатків та запитів, а також збереженню здоров’я; 

- здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями морально- 

етичних норм поведінки, дисциплінарних вимог; 

- дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність учня, захищати його від 

будь-яких форм фізичного, психічного насильства; 

- виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської 

моралі; 

- берегти здоров’я учнів, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий 

спосіб життя; 

- виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних 

традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань українського народу; 

- виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної 

символіки, принципів загальнолюдської моралі; 

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, 

загальну і політичну культуру; 
- проводити роботу для залучення дітей та юнацтва до занять мистецтвом; 

- вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, 

плани роботи, поурочні плани, тощо); 

- дотримуватися вимог Статуту закладу, виконувати правила 

внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов’язки; 

- брати участь у роботі педагогічної ради, методичних об’єднань, відділів, 

нарад, зборів, у заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи; 

- виконувати накази та розпорядження керівників закладу, Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради та Департаменту 

культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної 

державної адміністрації. 



4.8. Викладачі, концертмейстери закладу працюють відповідно до розкладу 

уроків, затвердженого директором або заступником директора з навчальної 

роботи. 

4.9. Педагогічні працівники (викладачі, концертмейстери, методисти) 

закладу підлягають атестації, як правило, один раз на 5 років, відповідно до 

чинного законодавства. 

4.10. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року 

можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, 

що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування учнів 

протягом навчального року або за письмовою згодою педагогічного працівника 

з додержанням законодавства України про працю. 

Перерозподіл педагогічного навантаження в закладі у зв'язку з вибуттям або 

зарахуванням учнів протягом навчального року здійснюється керівником. 

Оплата праці працівників закладу здійснюється відповідно до 

нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, нормативних 

документів центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких 

належить заклад. 

4.11. Не допускається відволікання педагогічних працівників від 

виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених 

законодавством. 
4.12. Батьки учнів та особи, які їх заміняють, мають право: 

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів 

громадського самоврядування закладу; 

- звертатися до органів управління культурою, керівників закладу та органів 

громадського самоврядування цього закладу з питань навчання та виховання 

дітей; 

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально- 

виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу; 

- захищати законні інтереси учнів в органах громадського самоврядування 

закладу та у відповідних державних, судових органах. 

 

5. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ 

 

5.1. Керівництво закладом здійснює директор, який є громадянином 

України, що має вищу фахову освіту і стаж педагогічної роботи не менше як 

три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів закладів 

освіти сфери культури в порядку, встановленому Міністерством культури 

України. 

5.2. Заклад очолює на умові контракту директор, який призначається на 

посаду за результатами конкурсного відбору та звільняється з посади 

начальником Органу управління ( Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради) за погодженням із Засновником (головою 

Корюківської міської ради). Контракт з директором укладає Орган управління. 

5.3. Директор: 



- здійснює керівництво колективом; 

- призначає на посади та звільняє з посад працівників закладу; 

- створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників; 

- організовує навчально-виховний процес; 

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю 

знань, умінь та навичок учнів; 

- створює належні умови для здобуття учнями якісної початкової 

спеціальної мистецької освіти; 

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно- 

гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки; 

- розпоряджається, в установленому порядку, майном і коштами закладу, 

укладає угоди з юридичними та фізичними особами; 

- за погодженням із Органом управління установлює доплати, премії та 

надає матеріальну допомогу працівникам закладу відповідно до законодавства; 

- представляє заклад в усіх підприємствах, установах та організаціях і 

відповідає перед Органом управління та Засновником за результати діяльності 

закладу; 

- дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, 

працівників культурно-просвітницьких закладів, підприємств, установ та 

організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному 

процесі; 

- забезпечує право учнів на захист від будь-яких форм фізичного або 

психічного насильства; 

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх 

виконання; 

- застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до 

працівників закладу; 
- затверджує посадові обов’язки працівників закладу. 

5.4. Директор закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого 

колегіального органу управління закладом. За відсутності керівника обов'язки 

голови виконує заступник керівника з навчальної роботи. 

Обов’язки   секретаря педагогічної  ради виконує один з викладачів, який 

обирається строком на 1 рік. 

5.5. Педагогічна рада об’єднує педагогічних працівників закладу і 

створюється з метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу, 

підвищення професійної майстерності та творчого зростання педагогічного 

колективу. 
5.6. Педагогічна рада закладу: 

- розглядає план навчально-виховної і методичної роботи закладу; 

- обговорює заходи, які забезпечують високий рівень навчально-виховної 

і методичної роботи; 

- заслуховує та обговорює доповіді, звіти директора закладу, його 

заступника, завідуючих відділів та окремих викладачів щодо стану навчально- 

виховної і методичної роботи в закладі; 



- розглядає плани заходів виконання інструктивних, методичних 

документів, які визначають організацію та зміст навчально-виховної 

роботи закладу; 

- визначає заходи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, 

упровадження у навчально-виховний процес досягнень науки та 

передового педагогічного досвіду; 

- приймає рішення про видачу свідоцтв про закінчення закладу, 

переведення учнів у наступний клас, залишення на повторний рік навчання, 

призначення переіспитів, виключення учнів із закладу, нагородження 

Похвальними листами; 

- обговорює заходи пов’язані з проведення набору учнів, визначає 

порядок і строки проведення вступних іспитів, прослуховувань, вимоги 

до вступників; 
- порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників; 

- вирішує інші основні питання навчально-виховної роботи. 

5.7. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб закладу. 

Обов’язковим є проведення засідань педагогічної ради на початок та кінець 

навчального року, а також після кожної навчальної чверті. 

5.8. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори 

трудового колективу, які скликаються не менше одного разу на рік. Рішенням 

загальних зборів створюється рада закладу, що діє в період між загальними 

зборами. 

Кількість членів ради закладу визначається загальними зборами трудового 

колективу. 

До складу ради закладу делегуються завідуючі відділами, представники 

громадських організацій та керівництва закладу. 

Засідання ради є правочинним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її 

членів. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів 

ради. Рішення ради мають рекомендаційний характер. Засідання ради 

оформлюються протоколами. 

5.9. У закладі, за рішенням загальних зборів або ради закладу, можуть 

створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети, а 

також комісії, асоціації тощо. 

5.10. Директор закладу не зобов'язаний виконувати рішення органів 

громадського самоврядування, якщо вони суперечать чинному законодавству, 

нормативно-правовим актам України, Положенню про початковий 

спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу  естетичного 

виховання), затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України 

від 06.08.2001 № 523 та Статуту закладу. 

5.11. За наявності не менш 3 викладачів з одного виду мистецтв 

(споріднених інструментів) у закладі можуть створюватись відділення, відділи, 

керівники яких призначаються наказом директора закладу. 

Відділення, відділи сприяють організації навчально-виховного процесу, 

підвищенню якості викладання, виконавської та педагогічної майстерності, 

виконанню рішень педагогічної ради, навчальних планів та програм. 



6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 

 

6.1.Матеріально-технічна база школи включає будівлю, обладнання, 

засоби зв'язку, земельна ділянка, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в 

оперативному управлінню відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради. 

6.2. Заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, 

іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та 

норм її охорони. 

7. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА 

ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 

 

7.1. Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно 

до законодавства та Статуту. 

7.2. Фінансування закладу здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету. 

В межах бюджетних призначень бюджетні кошти спрямовуються 

керівником на виконання обраних закладом навчальних планів у повному 

обсязі, матеріальні витрати пов’язані з виховною роботою, підготовку та 

перепідготовку кадрів, оплату праці, збереження та зміцнення матеріально- 

технічної бази, соціальний захист та матеріальне стимулювання трудового 

колективу. 

Фінансування закладу може здійснюватися також за рахунок додаткових 

джерел фінансування, не заборонених законодавством. 

Бюджетне фінансування закладів не може зменшуватися або припинятися 

у разі наявності у зазначених закладах додаткових джерел фінансування. 

Бюджетні асигнування на здійснення діяльності закладу та позабюджетні 

кошти не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених чинним 

законодавством України і використовуються виключно за призначенням. 

7.3. Розрахунок навчальних годин з визначенням кількості педагогічних 

ставок, необхідних для виконання розроблених керівником робочих навчальних 

планів, складається в межах бюджетних призначень на плановий контингент 

учнів, установлений відділом освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради. 
Основою розрахунку фонду заробітної плати є: 

- штатний розпис; 

- середня педагогічна ставка з урахуванням надбавок та підвищення за 

тарифікацією; 
- кількість педагогічних ставок за рахунок навчальних годин. 

7.4. Розмір плати за навчання учнів встановлюється в порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України та за погодженням виконавчого 

комітету Корюківської міської ради. 

7.5. Додатковими джерелами формування коштів закладу є: 

- кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку 

платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими 



установами та закладами системи освіти, що належать до державної та 

комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 27 серпня 2010 року № 796; 
- кошти гуманітарної допомоги; 

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, 

організацій та окремих громадян; 
- кредити банків; 

- інші надходження. 

Кошти отримані закладом з додаткових джерел фінансування, 

використовуються для проведення діяльності, передбаченої Статутом. 
Розмір оплати за надання послуг визначається закладом самостійно. 

Установлення для закладу у будь-якій формі планових завдань з надання 

платних послуг не дозволяється. 

7.6. Заклад є бюджетною неприбутковою організацією. Доходи закладу у 

вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів, одержаних 

закладом від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої  її 

Статутом, звільняються від оподаткування. 

7.7. Доходи (прибутки) закладу використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання такого закладу, реалізації мети (цілей, 

завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

7.8. Закладу забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх 

частин серед засновників, працівників (крім оплати їх праці, нарахування 

єдиного соціального внеску). 

7.9. У разі припинення юридичної особи (у разі її ліквідації, злиття, 

поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів закладу 

одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або 

зарахування до доходу бюджету. 

7.10. Заклад у процесі провадження фінансово-господарської діяльності 

має право: 

- користуватися безплатно земельними ділянками, на яких він 

розташований; 
- розвивати власну матеріальну базу; 

- списувати з балансу в установленому чинним законодавством порядку 

та відповідних рішень міської ради необоротні активи, які стали непридатними; 

- надавати учням школи в тимчасове користування музичні інструменти 

для підготовки домашніх завдань; 

- володіти, користуватися та розпоряджатися майном відповідно до 

законодавства та статуту; 
- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та статуту закладу. 

7.11. Збитки, завдані закладу внаслідок порушення майнових прав 

юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного 

законодавства України. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-%D0%BF


7.12. Ведення бухгалтерського обліку у закладі здійснюється 

централізованою бухгалтерією Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради. 

7.13. Заклад має право згiдно iз законодавством придбати чи орендувати 

необхiдне обладнання та iншi матерiальнi ресурси, користуватися послугами 

пiдприємств, установ, органiзацiй та фiзичних осiб, фiнансувати за рахунок 

власних коштiв заходи, що сприяють полiпшенню соцiально-побутових умов 

працiвникiв закладу. 

7.14. Звiтнiсть про дiяльнiсть закладу ведеться вiдповiдно до 

законодавства. 

8. ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ У РАМКАХ 

МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

8.1. Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально- 

культурної бази, власних фінансових коштів, має право проводити 

міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх культурних 

програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах. 

8.2. Заклад має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати 

прямі зв’язки з органами управління культурою, освітою, навчальними 

закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, 

громадськими об’єднаннями інших країн у встановленому законодавством 

порядку . 

 

9. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ 

 

9.1. Державний контроль за діяльністю закладу здійснюють Міністерство 

освіти і науки України, Міністерство культури України, Департамент культури 

і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Відділ освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради. 

9.2. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є 

державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років 

у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 

 
 

Корюківський міський голова Ратан Ратанович Ахмедов 



 

У К Р А Ї Н А 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

Р І Ш Е Н Н Я 

(п’ятнадцята сесія сьомого скликання) 

07 серпня 2018 року 

м.Корюківка 
 

Про передачу майна 

міської комунальної власності 
 

З метою належного утримання майна міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади, розглянувши клопотання КП 
«Наумівка-Сервіс» від 01.08.2018 р. №32, Корюківської ЖЕК від 26.07.2018р. 

№382,   КП «Корюківкаводоканал» від 26.07.2018 р. №199 та від 02.07.2018р. 

№206, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

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

відповідно до Положення про закріплення майна міської комунальної 

власності, за підприємствами, установами, організаціями на праві 

господарського відання або оперативного управління, затвердженого 

рішенням восьмої сесії Корюківської міської  ради  сьомого  скликання  від 

09 серпня 2017 року, керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

1. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс, до 

статутного фонду та в господарське відання КОРЮКІВСЬКОЇ ЖИТЛОВО- 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ КОНТОРИ контейнери металеві в кількості 8 штук по 

12000 (дванадцять тисяч) гривень, 00 копійок кожний, на загальну суму 

96000 (дев’яносто шість) гривень 00 копійок, інвентарний номер 101630040. 

2. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс 

комунального підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради стіл для призидіуму вартістю 143 (сто сорок три) гривні 00 копійок, 

інвентарний номер 111360003. 

3. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс, в 

господарське відання та до статутного фонду комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради будівництвом водогін по 

вул. Молодіжна в м. Корюківка Чернігівської області, протяжністю 773 



метри, загальною вартістю 282711,48 (двісті вісімдесят дві тисячі сімсот 

одинадцять) гривень 48 копійок. 

3.1. Враховуючи те, що Акт готовності об’єкта до експлуатації від 04 

липня 2018 року наданий для затвердження до Управління Державної 

архітектурно-будівельної інспекції України у Чернігівській області, пункт 3 

рішення набуває чинності з дня надходження Сертифікату про засвідчення 

відповідності закінченого будівництвом об’єкта (будівництво водогону по 

вул. Молодіжна, в м. Корюківка Чернігівської області) на адресу 

Корюківської міської ради. 

4. Передати з балансу, вилучити з статутного фонду та господарського 

відання комунального підприємства «Наумівка-Сервіс» Корюківської міської 

ради на баланс, до статутного фонду та в господарське відання 

КОРЮКІВСЬКОЇ ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ КОНТОРИ нерухоме 

майно на загальну суму 337070 (триста тридцять сім тисяч сімдесят) гривень 

00 копійок, а саме: 
 

№ 

п/п 

Інвентарний 

номер 

 

Найменування 
Первісна 

вартість, 
грн 

Залишкова 

вартість, грн 

 
1 

 
10300001 

Приміщення побутового комбінату, 397 
кв.м., вул. Шевченка, 66, с.Наумівка 

 
3432,00 

 
0,00 

 
2 

 
10300032 

Приміщення колишнього ФАП, 90,5 
кв.м., вул. Шевченка, 89 а, с.Наумівка 

 
56462,00 

 
25257,07 

 
3 

 
10310008 

Будівля банно-прального комбінату, 

391,47 кв.м., вул. Лучка, 1 а, с.Наумівка 

 
277176,00 

 
4884,64 

  Всього 337070,00 30141,71 

5. Передати з балансу комунального підприємства «Наумівка-Сервіс» 

Корюківської міської ради на баланс КОРЮКІВСЬКОЇ ЖИТЛОВО- 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ КОНТОРИ нерухоме майно на загальну суму 339840 

(триста тридцять дев’ять тисяч вісімсот сорок) гривень 00 копійок, а саме: 
 

№ 

п/п 

Інвентарний 

номер 

 

Найменування 

Первісна 

вартість, 

грн 

Залишкова 

вартість, грн 

 
1 

 
10300007 

Житловий будинок, вул. Шевченка, 
103, с.Наумівка 

 
74387,00 

 
11820,00 

2 10300013 Будинок, вул. Шевченка, 73, с.Наумівка 104824,00 14899,47 

3 10300023 Будинок, вул. Стрільця, 56, с.Наумівка 24271,00 30153,00 

 
4 

 
10300024 

Будинок, вул. Центральна, 6/2, 
с.Переділ 

 
82486,00 

 
24788,65 

5 10300025 Будинок, вул. Центральна, 29, с.Переділ 10404,00 9645,00 

6 10300026 Будинок, вул. Польова, 3, с.Переділ 21599,00 1184,00 

7 10300030 Будинок, вул. Лісова, 21, с.Турівка 21867,00 1628,07 

  Всього 339838,00 94118,19 

 
6. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.), 

Корюківській ЖЕК (Жоголко  А.О.),  КП  «Корюківкаводоканал»  

(Галущенко С.В.), КП «Наумівка-Сервіс» (Демченко М.П.), здійснити 

прийняття - передачу майна, вказаного в пунктах 1-5 рішення. 



7. Корюківській ЖЕК (Жоголко А.О.), КП «Наумівка-Сервіс» 

(Демченко М.П.), КП Корюківкаводоканал внести зміни до Статутів 

підприємств відповідно до вимог чинного законодавства України. 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста. 

 
 

Міський голова Р.Р. Ахмедов 



 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

Р І Ш Е Н Н Я 

(п’ятнадцята сесія сьомого скликання) 

 

07 серпня 2018 року 

м.Корюківка 
 

Про надання дозволу на списання майна 

міської комунальної власності 
 

Розглянувши акт №12 технічного стану майна міської комунальної 

власності від 20.06.2018 року, затверджений рішенням виконавчого комітету 

Корюківської міської ради №234 від 25.06.2018 року, висновок експертного 

дослідження осушувальної системи «Убідь», акти №13 та №14 технічного 

стану майна міської комунальної власності від 25.06.2018 року, затверджений 

рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради №251 від 

05.07.2018 року, рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

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

відповідно до Положення про відчуження та списання майна, що є міською 

комунальною власністю, затвердженого рішенням двадцять четвертої сесії 

Корюківської міської ради п’ятого скликання від 20.08.2009 року, керуючись 

статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада вирішила: 

1. Надати дозвіл на списання майна міської комунальної власності, що 

обліковуються на балансі Корюківської міської ради, а саме: 

1.1. Осушувальної системи «Убідь» , інвентарний номер 101350026, 

1980 року введення в експлуатацію, первісною балансовою вартістю 490867 

(чотириста дев’яносто тисяч вісімсот шістдесят сім) гривень, 00 копійок, знос 

100%. 
 

1.2.  огорожі, інвентарний номер 101330014, 1987 року введення в 

експлуатацію, балансовою вартістю 347 (три сорок сім) гривень 00 копійок, 

знос 100%. 
1.3.  частково огорожі, довжиною 400 погонних метрів, інвентарний 

 номер 101330027, 2016 року введення в експлуатацію, первісною балансовою 

вартістю 2400 (дві тисячі чотириста) гривень 00 копійок. 



2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Корюківської міської 

ради (Кожема О.М.) здійснити списання майна вказаного в пункті 1даного 

рішення, відповідно до вимог чинного законодавства України. 
 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста. 

 
 

Міський голова Р.Р. Ахмедов 



 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

Р І Ш Е Н Н Я 

(п’ятнадцята сесія сьомого скликання) 

07 серпня 2018 року 

м. Корюківка 

 

Про ліквідацію 

комунальних підприємств 

 

Враховуючи рекомендації постійної комісії з питань власності, бюджету, 

соціально-економічного та культурного розвитку міста та у зв'язку з 

недоцільністю подальшої діяльності комунальних підприємств, відповідно до 

статей 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського 

кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

міська рада в и р і ш и л а : 

1. Припинити юридичну особу комунальне підприємство «Наумівка - 

Сервіс» Корюківської міської ради (код ЄДРПОУ 31161243) шляхом ліквідації. 

1.1. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до 

комунального підприємства «Наумівка - Сервіс» Корюківської міської ради - 

два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення 

шляхом ліквідації комунального підприємства «Наумівка - Сервіс» 

Корюківської міської ради. 

1.2. Затвердити склад ліквідаційної комісії з припинення юридичної 

особи комунального підприємства «Наумівка - Сервіс» Корюківської міської 

ради (додається). 

1.3. Ліквідаційній комісії з припинення юридичної особи комунального 

підприємства «Наумівка - Сервіс» Корюківської міської ради: 

1.3.1. Здійснити організаційно-правові заходи щодо ліквідації юридичної 

особи комунального підприємства «Наумівка - Сервіс» Корюківської міської 

ради у встановленому законодавством порядку протягом 1 року з  дня 

прийняття цього рішення. 

1.3.2. Скласти проміжний та ліквідаційний баланс та подати їх на 

затвердження Корюківській міській раді. 



1.3.3. Визначити місцезнаходження ліквідаційній комісії з припинення 

юридичної особи комунального підприємства «Наумівка - Сервіс» 

Корюківської міської ради: 15300, Корюківський район, місто Корюківка, 

вулиця Бульварна, будинок 6. 

 

2. Припинити юридичну особу комунальне підприємство «Вікторія» 

Корюківської міської ради (код ЄДРПОУ 31314553) шляхом ліквідації. 

2.1. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до 

комунального підприємства «Вікторія» Корюківської міської ради - два місяці з 

дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення шляхом 

ліквідації комунального підприємства «Вікторія» Корюківської міської ради. 

2.2. Затвердити склад ліквідаційної комісії з припинення юридичної 

особи комунального підприємства «Вікторія» Корюківської міської ради 

(додається). 

2.3. Ліквідаційній комісії з припинення юридичної особи комунального 

підприємства «Вікторія» Корюківської міської ради: 

2.3.1. Здійснити організаційно-правові заходи щодо ліквідації юридичної 

особи комунального підприємства «Вікторія» Корюківської міської ради у 

встановленому законодавством порядку протягом 1 року з дня прийняття цього 

рішення. 

2.3.2. Скласти проміжний та ліквідаційний баланс та подати їх на 

затвердження Корюківській міській раді. 

2.3.3. Визначити місцезнаходження ліквідаційній комісії з припинення 

юридичної особи комунального підприємства «Вікторія» Корюківської міської 

ради: 15300, Корюківський район, місто Корюківка, вулиця Бульварна,  

будинок 6. 

 

3. Припинити юридичну особу комунальне підприємство «Турбота» 

Корюківської міської ради (код ЄДРПОУ 31161264) шляхом ліквідації. 

3.1. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до 

комунального підприємства «Турбота» Корюківської міської ради - два місяці з 

дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення шляхом 

ліквідації комунального підприємства «Турбота» Корюківської міської ради. 

3.2. Затвердити склад ліквідаційної з припинення комісії з припинення 

юридичної особи комунального підприємства «Турбота» Корюківської міської 

ради (додається). 

3.3. Ліквідаційній комісії з припинення юридичної особи комунального 

підприємства «Турбота» Корюківської міської ради: 

3.3.1. Здійснити організаційно-правові заходи щодо ліквідації юридичної 

особи комунального підприємства «Турбота» Корюківської міської ради у 

встановленому законодавством порядку протягом 1 року з дня прийняття цього 

рішення. 

3.3.2. Скласти проміжний та ліквідаційний баланс та подати їх на 

затвердження Корюківській міській раді. 



3.3.3. Визначити місцезнаходження ліквідаційній комісії з припинення 

юридичної особи комунального підприємства «Турбота» Корюківської міської 

ради: 15300, Корюківський район, місто Корюківка, вулиця Бульварна,  

будинок 6. 

 

4. Припинити юридичну особу комунальне підприємство «Сяйво» 

Корюківської міської ради (код ЄДРПОУ 31294820) шляхом ліквідації. 

4.1. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до 

комунального підприємства «Сяйво» Корюківської міської ради - два місяці з 

дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення шляхом 

ліквідації комунального підприємства «Сяйво» Корюківської міської ради. 

4.2. Затвердити склад ліквідаційної комісії з припинення юридичної 

особи комунального підприємства «Сяйво» Корюківської міської ради 

(додається). 

4.3. Ліквідаційній комісії з припинення юридичної особи комунального 

підприємства «Сяйво» Корюківської міської ради: 

4.3.1. Здійснити організаційно-правові заходи щодо ліквідації юридичної 

особи комунального підприємства «Сяйво» Корюківської міської ради у 

встановленому законодавством порядку протягом 1 року з дня прийняття цього 

рішення. 

4.3.2. Скласти проміжний та ліквідаційний баланс та подати їх на 

затвердження Корюківській міській раді. 

4.3.3. Визначити місцезнаходження ліквідаційній комісії з припинення 

юридичної особи комунального підприємства «Сяйво» Корюківської міської 

ради: 15300, Корюківський район, місто Корюківка, вулиця  Бульварна, 

будинок 6. 

 

5. Припинити юридичну особу комунальне підприємство «Будянське» 

Корюківської міської ради (код ЄДРПОУ 31294789) шляхом ліквідації. 

5.1. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до 

комунального підприємства «Будянське» Корюківської міської ради - два місяці 

з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення шляхом 

ліквідації комунального підприємства «Будянське» Корюківської міської ради. 

5.2. Затвердити склад ліквідаційної комісії з припинення юридичної 

особи комунального підприємства «Будянське» Корюківської міської ради 

(додається). 

5.3. Ліквідаційній комісії з припинення юридичної особи комунального 

підприємства «Будянське» Корюківської міської ради: 

5.3.1. Здійснити організаційно-правові заходи щодо ліквідації юридичної 

особи комунального підприємства «Будянське» Корюківської міської ради у 

встановленому законодавством порядку протягом 1 року з дня прийняття цього 

рішення. 

5.3.2. Скласти проміжний та ліквідаційний баланс та подати їх на 

затвердження Корюківській міській раді. 



5.3.3 Визначити місцезнаходження ліквідаційній комісії з припинення 

юридичної особи комунального підприємства «Будянське» Корюківської 

міської ради: 15300, Корюківський район, місто Корюківка, вулиця Бульварна, 

будинок 6. 

 

6. Оприлюднити це рішення на офіційному веб - сайті Корюківської 

міської ради. 

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста. 

 
 

Міський голова Р.Р. Ахмедов 



Додаток 

до рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 07 серпня 2018 року 

«Про ліквідацію комунальних підприємств» 

 

СКЛАД 

ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи комунального 

підприємства «Наумівка - Сервіс» Корюківської міської ради 

 

Голова комісії 

 

Савченко Олександр Миколайович Перший заступник міського голови 

РНОКПП  

 
 

Члени комісії: 

 

Кожема Оксана Миколаївна Начальник відділу бухгалтерського 

РНОКПП  обліку і звітності виконавчого апарату 

Корюківської міської ради 

 

Яковець Сергій Миколайович Начальник юридичного відділу 

РНОКПП  виконавчого апарату 

Корюківської міської ради 

 

Долбіна Людмила Михайлівна Провідний спеціаліст відділу 

РНОКПП  земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату 

Корюківської міської ради 

 

Суха Марія Романівна В.о. старости Наумівського 

РНОКПП  старостинського округу 

 
Василець Ніна Вікторівна Діловод загального відділу 

РНОКПП  виконавчого апарату Корюківської 

міської ради 

 

Демченко Марина Петрівна Начальник комунального 

РНОКПП підприємства «Наумівка – Сервіс» 

Корюківської міської ради 

 
 

Секретар міської ради С.О. Олійник 



Додаток 

до рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 07 серпня 2018 року 

«Про ліквідацію комунальних підприємств» 

 

СКЛАД 

ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи комунального 

підприємства «Вікторія» Корюківської міської ради 

 

Голова комісії 

 

Савченко Олександр Миколайович Перший заступник міського голови 

РНОКПП  

 
 

Члени комісії: 

 

Кожема Оксана Миколаївна Начальник відділу бухгалтерського 

РНОКПП  обліку і звітності виконавчого апарату 

Корюківської міської ради 

 

Яковець Сергій Миколайович Начальник юридичного відділу 

РНОКПП  виконавчого апарату 

Корюківської міської ради 

 

Долбіна Людмила Михайлівна Провідний спеціаліст відділу 

РНОКПП  земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату 

Корюківської міської ради 

 

Пилипенко Раїса Григорівна В.о. старости Хотіївського 

РНОКПП старостинського округу 

 

Бахир Тамара Михайлівна Діловод загального відділу 

РНОКПП  

 

 
 

Секретар міської ради С.О. Олійник 



Додаток 

до рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 07 серпня 2018 року 

«Про ліквідацію комунальних підприємств» 

 

СКЛАД 

ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи комунального 

підприємства «Турбота» Корюківської міської ради 

 

Голова комісії 

 

Савченко Олександр Миколайович Перший заступник міського голови 

РНОКПП  

 
 

Члени комісії: 

 

Кожема Оксана Миколаївна Начальник відділу бухгалтерського 

РНОКПП  обліку і звітності виконавчого апарату 

Корюківської міської ради 

 

Яковець Сергій Миколайович Начальник юридичного відділу 

РНОКПП  виконавчого апарату 

Корюківської міської ради 

 

Долбіна Людмила Михайлівна Провідний спеціаліст відділу 

РНОКПП  земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату 

Корюківської міської ради 

 

Гончаренко Ірина Василівна В.о. старости Брецького 

РНОКПП  старостинського округу 

 

Хобел Ніна Володимирівна Діловод загального відділу 

РНОКПП  виконавчого апарату Корюківської 

міської ради 

 

 
 

Секретар міської ради С.О. Олійник 



Додаток 

до рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 07 серпня 2018 року 

«Про ліквідацію комунальних підприємств» 

 

СКЛАД 

ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи комунального 

підприємства «Сяйво» Корюківської міської ради 

 

Голова комісії 

 

Савченко Олександр Миколайович Перший заступник міського голови 

РНОКПП  

 
 

Члени комісії: 

 

Кожема Оксана Миколаївна Начальник відділу бухгалтерського 

РНОКПП  обліку і звітності виконавчого апарату 

Корюківської міської ради 

 

Яковець Сергій Миколайович Начальник юридичного відділу 

РНОКПП  виконавчого апарату 

Корюківської міської ради 

 

Долбіна Людмила Михайлівна Провідний спеціаліст відділу 

РНОКПП  земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату 

Корюківської міської ради 

 

Козел Володимир Іванович В.о. старости Забарівського 

РНОКПП  старостинського округу 

 

Скоробогата Надія Юхимівна Діловод загального відділу 

РНОКПП  виконавчого апарату Корюківської 

міської ради 

 

 

 

Секретар міської ради С.О. Олійник 



Додаток 

до рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 07 серпня 2018 року 

«Про ліквідацію комунальних підприємств» 

 

СКЛАД 

ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи комунального 

підприємства «Будянське» Корюківської міської ради 

 

Голова комісії 

 

Савченко Олександр Миколайович Перший заступник міського голови 

РНОКПП  

 
 

Члени комісії: 

 

Кожема Оксана Миколаївна Начальник відділу бухгалтерського 

РНОКПП  обліку і звітності виконавчого апарату 

Корюківської міської ради 

 

Яковець Сергій Миколайович Начальник юридичного відділу 

РНОКПП  виконавчого апарату 

Корюківської міської ради 

 

Долбіна Людмила Михайлівна Провідний спеціаліст відділу 

РНОКПП  земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату 

Корюківської міської ради 

 

Лисенко Олег Віталійович В.о. старости Будянського 

РНОКПП старостинського округу 

 
Солодка Наталія Юріївна Діловод загального відділу 

РНОКПП виконавчого апарату Корюківської 

міської ради 

 

 

 

Секретар міської ради С.О. Олійник 



 

У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

Р І Ш Е Н Н Я 

(п’ятнадцята сесія сьомого скликання) 

07 серпня 2018 року 

м. Корюківка 

 

Про ліквідацію 

сільських виборчих комісій 

 

Враховуючи рекомендації постійної комісії з питань власності, бюджету, 

соціально-економічного та культурного розвитку міста, відповідно до статей 

104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, статті 8 Закону України «Про 

добровільне об’єднання громадян», статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

міська рада в и р і ш и л а : 

1.Припинити юридичні особи, шляхом ліквідації: 

1.1. Брецьку сільську виборчу комісію Корюківського району 

Чернігівської області, код ЄДРПОУ 33903717. 

1.2. Будянську сільську виборчу комісію Корюківського району 

Чернігівської області, код ЄДРПОУ 34180075. 

1.3. Забарівську сільську виборчу комісію Корюківського району 

Чернігівської області, код ЄДРПОУ 33903743. 

1.4. Наумівську сільську виборчу комісію Корюківського району 

Чернігівської області, код ЄДРПОУ 34026409. 

1.5. Рейментарівську сільську виборчу комісію Корюківського району 

Чернігівської області, код ЄДРПОУ 34224337. 

1.6. Сядринську сільську виборчу комісію Корюківського району 

Чернігівської області, код ЄДРПОУ 34180054. 

1.7. Тютюнницьку сільську виборчу комісію Корюківського району 

Чернігівської області, код ЄДРПОУ 34180012. 

1.8. Хотіївську сільську виборчу комісію Корюківського району 

Чернігівської області, код ЄДРПОУ 34179997. 



2. Встановити строк у два місяці з дати оприлюднення повідомлення про 

прийняття рішення щодо припинення сільських виборчих комісій для заявлення 

вимог кредиторів. 

 

3. Затвердити склад ліквідаційних комісій з припинення сільських 

виборчих комісій, що додаються. 

 

4. Ліквідаційним комісіям з припинення сільських виборчих комісій: 

4.1. Здійснити організаційно-правові заходи щодо ліквідації сільських 

виборчих комісій у встановленому законодавством порядку протягом 1 року з 

дня прийняття цього рішення. 

4.2. Скласти проміжний та ліквідаційний баланс та подати їх на 

затвердження Корюківської міської ради. 

4.3. Подати державному реєстратору дане рішення для внесення до 

Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо ліквідації вище 

перерахованих юридичних осіб. 

4.4. Визначити місцезнаходження ліквідаційних комісій з припинення 

сільських виборчих комісій: 15300, Корюківський район, місто Корюківка, 

вулиця Бульварна, будинок 6. 

 

5. Оприлюднити це рішення на офіційному веб – сайті Корюківської 

міської ради 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку 

міста. 

 
 

Міський голова Р.Р. Ахмедов 



Додаток 

до рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 07 серпня 2018 року 
«Про ліквідацію сільських виборчих комісій» 

 

СКЛАД 

ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи Брецької сільської 

виборчої комісії Корюківського району Чернігівської області 

 

Голова комісії 

 

Савченко Олександр Миколайович Перший заступник міського голови 

РНОКПП  

 
 

Члени комісії: 

 

Кожема Оксана Миколаївна Начальник відділу бухгалтерського 

РНОКПП  обліку і звітності виконавчого апарату 

Корюківської міської ради 

 

Яковець Сергій Миколайович Начальник юридичного відділу 

РНОКПП  виконавчого апарату 
Корюківської міської ради 

 
Долбіна Людмила Михайлівна Провідний спеціаліст відділу 

РНОКПП  земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату 
Корюківської міської ради 

 

Гончаренко Ірина Василівна В.о. старости Брецького 

РНОКПП  старостинського округу 

 
Хобел Ніна Володимирівна Діловод загального відділу 

РНОКПП  виконавчого апарату Корюківської 

міської ради 

 

 
 

Секретар міської ради С.О. Олійник 



Додаток 

до рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 07 серпня 2018 року 
«Про ліквідацію сільських виборчих комісій» 

 

СКЛАД 

ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи Будянської сільської 

виборчої комісії Корюківського району Чернігівської області 

 

Голова комісії 

 

Савченко Олександр Миколайович Перший заступник міського голови 

РНОКПП  

 
 

Члени комісії: 

 

Кожема Оксана Миколаївна Начальник відділу бухгалтерського 

РНОКПП  обліку і звітності виконавчого апарату 

Корюківської міської ради 

 

Яковець Сергій Миколайович Начальник юридичного відділу 

РНОКПП  виконавчого апарату 
Корюківської міської ради 

 
Долбіна Людмила Михайлівна Провідний спеціаліст відділу 

РНОКПП  земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату 
Корюківської міської ради 

 

Лисенко Олег Віталійович В.о. старости Будянського 

РНОКПП старостинського округу 

 

Солодка Наталія Юріївна Діловод загального відділу 

РНОКПП виконавчого апарату Корюківської 

міської ради 

 
 

Секретар міської ради С.О. Олійник 



Додаток 

до рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 07 серпня 2018 року 
«Про ліквідацію сільських виборчих комісій» 

 

СКЛАД 

ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи Забарівської сільської 

виборчої комісії Корюківського району Чернігівської області 

 

Голова комісії 

 

Савченко Олександр Миколайович Перший заступник міського голови 

РНОКПП  

 
 

Члени комісії: 

 

Кожема Оксана Миколаївна Начальник відділу бухгалтерського 

РНОКПП  обліку і звітності виконавчого апарату 

Корюківської міської ради 

 

Яковець Сергій Миколайович Начальник юридичного відділу 

РНОКПП  виконавчого апарату 
Корюківської міської ради 

 
Долбіна Людмила Михайлівна Провідний спеціаліст відділу 

РНОКПП  земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату 
Корюківської міської ради 

 

Козел Володимир Іванович В.о. старости Забарівського 

РНОКПП  старостинського округу 

 

Скоробогата Надія Юхимівна Діловод загального відділу 

РНОКПП  виконавчого апарату Корюківської 

міської ради 

 
 

Секретар міської ради С.О. Олійник 



Додаток 

до рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 07 серпня 2018 року 
«Про ліквідацію сільських виборчих комісій» 

 

СКЛАД 

ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи Наумівської сільської 

виборчої комісії Корюківського району Чернігівської області 

 

Голова комісії 

 

Савченко Олександр Миколайович Перший заступник міського голови 

РНОКПП  

 
 

Члени комісії: 

 

Кожема Оксана Миколаївна Начальник відділу бухгалтерського 

РНОКПП  обліку і звітності виконавчого апарату 

Корюківської міської ради 

 

Яковець Сергій Миколайович Начальник юридичного відділу 

РНОКПП  виконавчого апарату 
Корюківської міської ради 

 
Долбіна Людмила Михайлівна Провідний спеціаліст відділу 

РНОКПП  земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату 
Корюківської міської ради 

 

Суха Марія Романівна В.о. старости Наумівського 

РНОКПП  старостинського округу 

 

Василець Ніна Вікторівна Діловод загального відділу 

РНОКПП  виконавчого апарату Корюківської 

міської ради 

 
 

Секретар міської ради С.О. Олійник 



Додаток 

до рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 07 серпня 2018 року 
«Про ліквідацію сільських виборчих комісій» 

 

СКЛАД 

ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи Рейментарівської сільської 

виборчої комісії Корюківського району Чернігівської області 

 

Голова комісії 

 

Савченко Олександр Миколайович Перший заступник міського голови 

РНОКПП  

 
 

Члени комісії: 

 

Кожема Оксана Миколаївна Начальник відділу бухгалтерського 

РНОКПП  обліку і звітності виконавчого апарату 

Корюківської міської ради 

 

Яковець Сергій Миколайович Начальник юридичного відділу 

РНОКПП  виконавчого апарату 
Корюківської міської ради 

 
Долбіна Людмила Михайлівна Провідний спеціаліст відділу 

РНОКПП  земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату 
Корюківської міської ради 

 

Юденко Наталія Миколаївна В.о. старости Рейментарівського 

РНОКПП старостинського округу 

 
Розстальна Ніна Петрівна Діловод загального відділу 

РНОКПП виконавчого апарату Корюківської 

міської ради 

 
 

Секретар міської ради С.О. Олійник 



Додаток 

до рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 07 серпня 2018 року 
«Про ліквідацію сільських виборчих комісій» 

 

 
СКЛАД 

ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи Сядринської сільської 

виборчої комісії Корюківського району Чернігівської області 

 

Голова комісії 

 

Савченко Олександр Миколайович Перший заступник міського голови 

РНОКПП  

 
 

Члени комісії: 

 

Кожема Оксана Миколаївна Начальник відділу бухгалтерського 

РНОКПП  обліку і звітності виконавчого апарату 

Корюківської міської ради 

 

Яковець Сергій Миколайович Начальник юридичного відділу 

РНОКПП  виконавчого апарату 
Корюківської міської ради 

 
Долбіна Людмила Михайлівна Провідний спеціаліст відділу 

РНОКПП  земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату 
Корюківської міської ради 

 

Кравченко Олена Василівна В.о. старости Сядринського 

РНОКПП старостинського округу 

 
Михліна Юлія Василівна Діловод загального відділу 

РНОКПП виконавчого апарату Корюківської 

міської ради 

 
 

Секретар міської ради С.О. Олійник 



Додаток 

до рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 07 серпня 2018 року 
«Про ліквідацію сільських виборчих комісій» 

 

СКЛАД 

ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи Тютюнницької сільської 

виборчої комісії Корюківського району Чернігівської області 

 

Голова комісії 

 

Савченко Олександр Миколайович Перший заступник міського голови 

РНОКПП  

 
 

Члени комісії: 

 

Кожема Оксана Миколаївна Начальник відділу бухгалтерського 

РНОКПП  обліку і звітності виконавчого апарату 

Корюківської міської ради 

 

Яковець Сергій Миколайович Начальник юридичного відділу 

РНОКПП  виконавчого апарату 
Корюківської міської ради 

 
Долбіна Людмила Михайлівна Провідний спеціаліст відділу 

РНОКПП  земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату 
Корюківської міської ради 

 

Кучеренко Леонід Анатолійович В.о. старости Тютюнницького 

РНОКПП старостинського округу 

 
Пінченко Валентина Василівна Діловод загального відділу 

РНОКПП виконавчого апарату Корюківської 

міської ради 

 
 

Секретар міської ради С.О. Олійник 



Додаток 

до рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 07 серпня 2018 року 
«Про ліквідацію сільських виборчих комісій» 

 

СКЛАД 

ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи Хотіївської сільської 

виборчої комісії Корюківського району Чернігівської області 

 

Голова комісії 

 

Савченко Олександр Миколайович Перший заступник міського голови 

РНОКПП  

 
 

Члени комісії: 

 

Кожема Оксана Миколаївна Начальник відділу бухгалтерського 

РНОКПП  обліку і звітності виконавчого апарату 

Корюківської міської ради 

 

Яковець Сергій Миколайович Начальник юридичного відділу 

РНОКПП  виконавчого апарату 
Корюківської міської ради 

 
Долбіна Людмила Михайлівна Провідний спеціаліст відділу 

РНОКПП  земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату 
Корюківської міської ради 

 

Пилипенко Раїса Григорівна В.о. старости Хотіївського 

РНОКПП старостинського округу 

 
Бахир Тамара Михайлівна Діловод загального відділу 

РНОКПП виконавчого апарату Корюківської 

міської ради 

 
 

Секретар міської ради С.О. Олійник 



 

У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

Р І Ш Е Н Н Я 

(п’ятнадцята сесія сьомого скликання) 

07 серпня 2018 року 

м. Корюківка 

 

Про надання дозволу на отримання 

кредитного ліміту на поточний рахунок 

 
Розглянувши клопотання Корюківської житлово - експлуатаційної 

контори (код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій 

України - 05523621; юридична адреса: 15300, Чернігівська обл., Корюківський 

район, місто Корюківка, провулок Індустріальний, будинок 12) щодо надання 

дозволу на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок, з метою 

поповнення обігових коштів та покращення розрахунків по платежах до 

бюджету, та враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

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

керуючись статтями 78, 346 Господарського кодексу України, статтями 26, 60, 

70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1. Надати дозвіл Корюківській житлово-експлуатаційній конторі, код 

ЄДРПОУ 05523621, на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок від 

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, на наступних умовах: 
а) сума кредиту: загальний кредитний ліміт не може перевищувати 1 000 

000.00 (один мільйон) гривень 00 копійок; 

б) зміна суми кредиту: може змінюватися протягом дії кредитного 

договору в межах погодженого вище загального кредитного ліміту без 

додаткових погоджень та без підписання додаткових угод до кредитного 

договору; 

в) відсоткова ставка за користування кредитом: за час фактичного 

користування кредитним лімітом банку сплачуються відсотки в розмірі 21 % 

(двадцять один відсоток) річних, відсотки у разі непогашення кредиту 

упродовж 30 днів з дати початку безперервного періоду, починаючи з 31-го дня 

після дати закінчення періоду, у котрому дебетове сальдо підлягало обнуленню 

(з моменту виникнення простроченої заборгованості): 42 % (сорок два відсотки) 

річних; 



г) комісії: комісія за користування кредитним лімітом (сплата щомісячно 

1-го числа) від суми максимального сальдо кредиту, що існував на кінець 

банківського дня у будь-який з днів за попередній місяць - 0,5%. 

 

2. Надати повноваження начальнику Корюківської житлово- 

експлуатаційної контори, код ЄДРПОУ 05523621, на укладання та підписання 

від імені підприємства з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» необхідні супроводжуючі 

правочинні документи та документи пов’язані з отриманням кредиту. 

 

3. Термін дії даного рішення - 12 місяців. У випадку продовження строку 

дії кредитного договору дане рішення підлягає оновленню на новий строк. 

 

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення тринадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 05.03.2018 р. «Про надання 

дозволу на заставу майна міської комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади». 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста. 

 

Міський голова Р.Р. Ахмедов 



 

У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

Р І Ш Е Н Н Я 

(п’ятнадцята сесія сьомого скликання) 

07 серпня 2018 року 

м. Корюківка 

 

Про внесення змін 

до деяких рішень міської ради 

 

З метою забезпечення належного рівня діяльності міської ради та її 

виконавчого комітету, враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради 

з питань гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту та з питань 

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного  середовища,  керуючись 

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

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1. Внести зміни у преамбулу рішення чотирнадцятої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 24.05.2018 року «Про внесення змін до 

рішення двадцять п’ятої сесії Корюківської міської ради шостого скликання від 

16.05.2014 р. «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно відмінне 

від земельної ділянки» виклавши її в новій редакції: 

«Відповідно до статті 7, пункту 10.3 статті 10, пункту 12.3 статті 12, 

статті 266 Податкового кодексу України, статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

 

2. Внести зміни до рішення другої позачергової сесії Корюківської 

міської ради шостого скликання від 26.08.2016 р. «Про затвердження Положень 

про відділи Корюківської міської ради», а саме: 

2.1. Пункт 1.3 Положення про юридичний відділ виконавчого апарату 

Корюківської міської ради та її виконавчого комітету викласти в новій редакції, 

а саме: 
«1.3. До складу юридичного відділу входять: 

- начальник відділу – 1; 

- провідний спеціаліст – державний реєстратор – 2; 

- спеціаліст І категорії – 1.». 



2.2. Доповнити Положення про юридичний відділ виконавчого апарату 

Корюківської міської ради та її виконавчого комітету пунктом 2.2. наступної 

редакції: 

«2.2. Провідні спеціалісти – державні реєстратори юридичного відділу, на 

підставі Законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб–підприємців та громадських формувань» та «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», уповноважуються 

на здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських 

формувань, а також вчинення інших дій пов’язаних з державною реєстрацією у 

відповідності до законодавства.» 

 

3. Внести зміни до рішення тринадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 05.03.2018 року «Про затвердження детального плану 

території та надання дозволу на розроблення детального плану території» 

доповнивши дане рішення пунктом 2.5., а саме: 

«2.5. Розподіл земельних ділянок між громадянами здійснювати в 

порядку черговості надходження заяв». 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської 

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

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту та з питань житлово- 

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища. 

 
 

Міський голова Р.Р. Ахмедов 



 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

(п’ятнадцята сесія сьомого скликання) 

07 серпня 2018 року 

м. Корюківка 

 

Про відміну деяких 

рішень міської ради 

 

Розглянувши заяву громадянина Сотника Олександра  Володимировича 

та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись 

ст.ст. 12, 79-1, 141 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а: 

 

1. Відмінити п. 2 рішення тридцять першої сесії Корюківської міської 

ради шостого скликання від 27.05.2015 р. «Про дозвіл на виготовлення 

документації із землеустрою» у частині надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі її безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) Сотнику Олександру Володимировичу 

орієнтовним розміром 0,10 га, по вул. Каштанова, 2, м. Корюківка у зв’язку з 

поданою заявою. 

1.1. Земельну ділянку, вказану в п. 1 даного рішення, прийняти до земель 

запасу Корюківської міської ради. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 
 

Міський голова Р.Р. Ахмедов 



 

У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

Р І Ш Е Н Н Я 

(п’ятнадцята сесія сьомого скликання) 

07 серпня 2018 року 

м. Корюківка 

 

Про розірвання та поновлення 

договорів оренди (суборенди) землі 

 

Розглянувши звернення фізичних та юридичних осіб та додані 

матеріали, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись 

ст.ст. 12, 79-1, 93, 122 Земельного кодексу України, ст.ст. 7, 31-33 Закону 

України «Про оренду землі», ст. 288 Податкового кодексу України, ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1.Припинити  договір   оренди  земельної  ділянки  від   24.12.2013  р.   

з Воскобойник Катериною Миколаївною, яка розташована  за  адресою:  

пров. Перемоги, І-й, 16, м. Корюківка, площею 0,0746 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:001:1170, шляхом його розірвання за 

згодою сторін у зв’язку з продажем житлового будинку з господарськими 

будівлями. 

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

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

межах населених пунктів Корюківської міської ради). 

 

2.Припинити  договір  оренди  земельної  ділянки  від   12.03.2015  р.    

з Мірошніченком Віктором Станіславовичем, яка розташована за адресою: 

вул. Дружби, 14, м. Корюківка, площею 0,1000 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:001:1243, шляхом його розірвання за 

згодою сторін у зв’язку з продажем житлового будинку з господарськими 

будівлями. 

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

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

межах населених пунктів Корюківської міської ради). 



3.Припинити  договір  оренди  земельної  ділянки  від   30.12.2010  р.    

з      ТОВ       «ЕКОСТРІМ»,       яка       розташована       за       адресою:     

вул. Дудка, 17-А, м. Корюківка, площею 0,6110 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:04:000:0161, шляхом його розірвання за 

згодою сторін у зв’язку з поданою заявою. 

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

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

межах населених пунктів Корюківської міської ради). 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 
 

Міський голова Р.Р. Ахмедов 



 
                                                      У К Р А Ї Н А                 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(п’ятнадцята сесія сьомого скликання) 

 

07 серпня 2018 року       

м. Корюківка 

 

Про дозвіл на виготовлення  

документації із землеустрою  

 

Розглянувши заяви фізичних та юридичних осіб та додані матеріали, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва 

та охорони навколишнього природного середовища, керуючись статтями 12, 

79-1, 89, 116, 118, 120, 121, 122, 186 Земельного кодексу України, статтями 

25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості), що посвідчує право власності на земельну ділянку: 
 

- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

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

- Князєвій Олені Тимофіївні (зареєстрована за адресою:                                 

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

розташована за адресою: вул. Партизанська, 24, м. Корюківка. 

- Дарузі Катерині Данилівні (зареєстрована за адресою:                                 

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

розташована за адресою: вул. Весняна, 17/1, м. Корюківка. 

 

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

- Райковській Наталії Юріївні (зареєстрована за адресою:                                

вул. ______________, с. Буда) площею 0,3200 га, яка розташована за адресою: 

вул. Центральна, 45, с. Буда, кадастровий номер земельної ділянки 

7422482000:01:000:0011. 

 

 

 



- для будівництва індивідуальних гаражів (КВЦПЗ 02.05.): 

- Якушину Олександру Олексійовичу (зареєстрований за адресою:                    

вул. __________________, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,01 га, яка 

розташована за адресою: вул. Кошового, гараж №106, м. Корюківка. 

 

2. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі її безоплатно у власність: 

- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

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

- Васюк Вікторії Віталіївні (зареєстрована за адресою:                         

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

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

- Пивкачу Володимиру Івановичу (зареєстрований за адресою:                       

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

розташована за адресою: вул. Франка, 92 А, м. Корюківка. 

- Сотнику Олександру Володимировичу (зареєстрований за адресою:                  

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

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

- Ткаченко Ніні Василівні (зареєстрована за адресою:                                                  

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

розташована за адресою: вул. Єсеніна, 8, м. Корюківка. 

- Кравець Наталії Дмитрівні (зареєстрована за адресою:                                 

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

розташована за адресою: вул. Незалежності, 28, м. Корюківка. 

 

- для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.): 
- Хоменку Олександру Миколайовичу (зареєстрований за адресою:                             

вул. ______________, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,40 га, яка 

розташована за адресою: вул. Шевченка, 3, с. Лубенець. 

- Невжинській Наталії Григорівні (зареєстрована за адресою:                             

вул. ________________, с. Забарівка) площею орієнтовно 1,30 га, яка 

розташована за адресою: вул. Гагаріна, 50Б, с. Забарівка. 

 

3. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) для передачі її оренду : 

- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

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

- Кравець Наталії Дмитрівні (зареєстрована за адресою:                           

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

розташована за адресою: вул. Мирна, 6, м. Корюківка. 

- Бовкуну Владиславу Ігоровичу (зареєстрований за адресою:                    

вул. __________________, м. Чернігів) площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Шкільна, 56, с. Воловики. 

- Янченко Ларисі Володимирівні (зареєстрована за адресою:                                                 

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

розташована за адресою: вул. Гагаріна, 2, с. Маховики. 



- Яворській Любові Іванівні (зареєстрована за адресою:                                                 

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

розташована за адресою: вул. Вознесенська, 1/1, м. Корюківка. 

- Лупасу Юрію Михайловичу (зареєстрований за адресою:                                                 

пров. ________________, с. Охрамієвичі), Мигильній Юлії Михайлівні 

(зареєстрована за адресою: вул. _________________, м. Корюківка), Лупасу 

Михайлу Сергійовичу (зареєстрований за адресою:                                         

вул. _______________, м. Корюківка) та Лупас Людмилі Павлівні                 

(зареєстрована за адресою: вул. _________________, м. Корюківка) площею 

орієнтовно 0,10 га, яка розташована за адресою: вул. Корнієвського, 12/1,                

м. Корюківка. 

- Сунко Ользі Іванівні (зареєстрована за адресою:                                               

вул. __________________, м. Корюківка) та Коваленко Ірині Дмитрівні                                

(зареєстрована за адресою: вул. _______________, м. Київ) площею 

орієнтовно 0,10 га, яка розташована за адресою: вул. Малинова, 6,                         

м. Корюківка. 

- Зборщик Любові Іванівні (зареєстрована за адресою: вул. __________,                

с. Перелюб) площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за адресою:                

пров. Франка, 1, м. Корюківка. 

- Сушку Анатолію Федоровичу (зареєстрований за адресою:                      

вул. ___________________________, м. Київ) площею орієнтовно                    

0,25 га, яка розташована за адресою: вул. Білого генерала, 43, с. Сядрине. 

- Фесенко Олені Олександрівні (зареєстрована за адресою:                                 

вул. _______________________, м. Київ) площею орієнтовно 0,10 га, яка 

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

 

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

- Кравець Наталії Дмитрівні (зареєстрована за адресою:                       

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

розташована за адресою: вул. Дудка, 37, м. Корюківка. 

 

- для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості, (КВЦПЗ 11.02.):  

-  ТОВ «ВАНЕСА» (юридична адреса: вул. ______________________, 

м. Корюківка, код ЄДРПОУ 31240948) площею 0,6110 га, яка розташована за 

адресою: вул. Дудка, 17-А, м. Корюківка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:04:000:0161. 

 

5.Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі її  у постійне користування: 

- для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального 

обслуговування, (КВЦПЗ 03.12.): 

- Корюківській житлово – експлуатаційній конторі (юридична адреса: 

пров. Індустріальний, 12, м. Корюківка, код ЄДРПОУ 05523621) площею 

орієнтовно 0,60 га, яка розташована за адресою: пров. Індустріальний, 12,                    

м. Корюківка. 
 

 



- для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

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

- Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» Корюківської 

міської ради  (юридична адреса: пров. Вокзальний, 9, м. Корюківка, код 

ЄДРПОУ 35606756): 

- площею 0,07 га, яка розташована за адресою: вул. Шевченка, 66-В,                                    

с. Наумівка під приміщенням насосної станції; 

- площею 0,11 га, яка розташована за адресою: вул. Шевченка, 90-А,                                     

с. Наумівка під водонапірною баштою; 

- площею 0,80 га, яка розташована за адресою: вул. Шевченка, 134-А,         

с. Наумівка під приміщенням станції біологічної очистки та очисними 

спорудами; 

- площею 0,25 га, яка розташована за адресою: вул. Садова, 46-В,                      

с. Наумівка під артезіанською свердловиною та водонапірною баштою. 

 

6. Фактичний розмір та місце розташування земельних ділянок, на які 

відповідно до вимог чинного законодавства Корюківською міською радою 

надаються дозволи на їх оформлення у власність чи користування, 

встановлюється та затверджується після виготовлення відповідних проектів 

землеустрою.  

 

7. Зобов’язати фізичних та юридичних осіб укласти договори на 

виконання робіт по розробці документації із землеустрою та подати 

розроблені документації із землеустрою на сесію Корюківської міської ради 

для прийняття рішення про надання земельних ділянок у власність чи 

користування. 

 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Міський голова                                                                             Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

(п’ятнадцята сесія сьомого скликання) 

07 серпня 2018 року 

м. Корюківка 

 

Про надання дозволу на проведення 

експертних грошових оцінок земельних ділянок 

 

Розглянувши заяви фізичних та юридичних осіб, та додані матеріали, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово- 

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва 

та охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст. 12, 81, 79-

1, 122, 127, 128 Земельного кодексу України, ст. 9 Закону України «Про 

оренду землі», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а: 

 

1. Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки орендованої 

земельної ділянки ТОВ «КОРФАД» для подальшого придбання її у власність, 

яка розташована за адресою: вул. Дудка, 46 - Г, м. Корюківка, площею  

0,7000 га, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1277, 

цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02.). 

1.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти договір з 

ТОВ «КОРФАД» про сплату авансового внеску за виготовлення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки вказаної в п. 1 даного рішення. 

1.2. Провести відбір суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки 

земель, земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна, які підлягають 

продажу. 
 

2. Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки орендованої 

земельної ділянки ТОВ «КОРФАД» для подальшого придбання її у власність, 

яка розташована за адресою: пров. Індустріальний, 1-Д, м. Корюківка, 

площею 0,2831 га, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:1268, цільове призначення – для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 



підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 

11.02.). 

2.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти договір з 

ТОВ «КОРФАД» про сплату авансового внеску за виготовлення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки вказаної в п. 2 даного рішення. 

2.2. Провести відбір суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки 

земель, земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна, які підлягають 

продажу. 

 

3. Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки орендованої 

земельної ділянки ФОП Мисником Віталієм Миколайовичем  для 

подальшого  придбання  її  у  власність,  яка  розташована   за   адресою:   

вул. Дудка, 35, м. Корюківка, площею 0,0205 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:003:1032, цільове призначення – для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

(КВЦПЗ 11.02.). 

3.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти договір з 

ФОП Мисником Віталієм Миколайовичем про сплату авансового внеску за 

виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки вказаної в п. 3 

даного рішення. 

3.2. Провести відбір суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки 

земель, земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна, які підлягають 

продажу. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 
 

Міський голова Р.Р. Ахмедов 



 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

(п’ятнадцята сесія сьомого скликання) 

07 серпня 2018 року 

м. Корюківка 

 

Про надання земельних 

ділянок в оренду (суборенду) 

 

Розглянувши заяву ТОВ «КОРФАД» та додані матеріали, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного  середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 122, 123, 

142 Земельного кодексу України, ст.ст. 15, 21, 24, 25 Закону України «Про 

оренду землі»,  ст.  288  Податкового  кодексу України,  ст.  26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1. Затвердити ТОВ «КОРФАД» технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з 

подальшою передачею в оренду для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі  (КВЦПЗ  03.07.),  площею  0,0962  га,   по   пров.  Вокзальний,  8-А, 

м. Корюківка. 

1.1. Надати ТОВ «КОРФАД» (юридична адреса: пров. Вокзальний, 13, 

м. Корюківка, код ЄДРПОУ 40234039) в оренду земельну ділянку площею 

0,0962  га,  кадастровий   номер   7422410100:01:001:1405,   за   адресою:   

пров. Вокзальний, 8-А, м. Корюківка, терміном на 2 (два) роки, для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07.). Цільове 

призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, категорія 

земель – землі житлової і громадської забудови. Встановити орендну плату у 

розмірі - 10 (десять) %  (відсотків)  від  нормативної  грошової  оцінки  землі 

м. Корюківка. Оформити договір оренди землі у встановленому 

законодавством порядку. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

Міський голова Р.Р. Ахмедов 



 

У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

Р І Ш Е Н Н Я 

(п’ятнадцята сесія сьомого скликання) 

07 серпня 2018 року 

м. Корюківка 

 

Про надання земельної ділянки 

у постійне користування 

 

Розглянувши клопотання комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради та додані матеріали, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово- 

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст. 12, 79, 79-1, 92, 

123 Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", 

 

міська рада в и р і ш и л а: 

 

1.Затвердити комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки загальною площею 0,2162 га, у постійне користування, для будівництва 

та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування (КВЦПЗ 

03.12), яка розташована за адресою: пров. Вокзальний, 9-А, м. Корюківка. 

1.1.Передати комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради у постійне користування земельну ділянку площею 

0,2162 га для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального 

обслуговування    (КВЦПЗ    03.12),    яка     розташована     за     адресою:   

пров. Вокзальний, 9-А, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:001:1275. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 
 

Міський голова Р.Р. Ахмедов 



 

У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

(п’ятнадцята сесія сьомого скликання) 

07 серпня 2018 року 

м. Корюківка 

 

Про приватизацію 

земельних ділянок 

 

Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення особистого 

селянського господарства, для будівництва індивідуальних гаражів та інші 

матеріали, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись 

ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1. Затвердити Корінь Таїсії Миколаївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення  особистого 

селянського   господарства   (КВЦПЗ   01.03.),   площею   0,0242   га,    по  

вул. Червонохутірська, 19, м. Корюківка. 

1.1. Передати Корінь Таїсії Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

0,0242 га, по вул. Червонохутірська, 19, м. Корюківка, кадастровий номер 

7422410100:01:003:1283, цільове призначення - для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення.   Зареєстрована   за   адресою_________, м. Корюківка, 

ідентифікаційний номер _________. 

 

2. Затвердити Дмитренко Тетяні Володимирівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0613 га, по вул. Першотравнева, 40, м. Корюківка. 



2.1. Передати Дмитренко Тетяні Володимирівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0613 га, по 

вул. Першотравнева, 40, м. Корюківка, кадастровий номер 

7422410100:01:001:1442, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

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

ідентифікаційний номер _________. 

 

3. Затвердити Прилипку Олександру Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

вул. Шевченка, 129, с. Сахутівка. 

3.1. Передати Прилипку Олександру Олександровичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 

0,2500 га, по вул. Шевченка, 129, с. Сахутівка, кадастровий номер 

7422489200:06:000:0106, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. Зареєстрований за адресою: _________, м. Мена, ідентифікаційний 

номер _________. 

 

4. Затвердити Аполон Раїсі Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0997 га, по пров. Пушкіна, 16, м. Корюківка. 

4.1. Передати Аполон Раїсі Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0997 га, по 

пров. Пушкіна, 16, м. Корюківка, кадастровий  номер 

7422410100:01:001:1441, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

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

ідентифікаційний номер _________. 

 

5. Затвердити Васіповій Катерині Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по вул. Лісового П., 25, с. Бреч. 

5.1. Передати Васіповій Катерині Анатоліївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 



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

вул. Лісового П., 25, с. Бреч, кадастровий номер 7422481500:01:000:0183, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

землі  житлової  та  громадської   забудови.   Зареєстрована   за   адресою: 

_________, с. Бреч, ідентифікаційний номер _________. 

 

6. Затвердити Авраменку Анатолію Васильовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна    ділянка),    (КВЦПЗ    02.01.),    площею    0,0868    га,     по  

вул. Поліська, 22, м. Корюківка. 

6.1. Передати Авраменку Анатолію Васильовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 

0,0868 га, по вул. Поліська, 22, м. Корюківка, кадастровий номер 

7422410100:01:002:1722, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

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

ідентифікаційний номер _________. 

 

7. Затвердити Заріцькій Ірині Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по вул. Робоча, 61, с. Гуринівка. 

7.1. Передати Заріцькій Ірині Михайлівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

вул. Робоча, 61, с. Гуринівка, кадастровий номер 7422481500:05:000:0039, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

землі  житлової  та  громадської   забудови.   Зареєстрована   за   адресою: 

_________, с. Забарівка, ідентифікаційний номер _________. 

 

8. Затвердити Бондаренку Олексію Васильовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна    ділянка),    (КВЦПЗ    02.01.),    площею    0,0912    га,     по  

вул. Передзаводська, 24, Корюківка. 

8.1. Передати Бондаренку Олексію Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0912 га, по 

вул. Передзаводська, 24, м. Корюківка, кадастровий номер 

7422410100:01:002:1364, цільове призначення - для будівництва і 



обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

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

ідентифікаційний номер _________. 

 

9. Затвердити Глухенькому Сергію Васильовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

вул. Гагаріна, 50, м. Корюківка. 

9.1. Передати Глухенькому Сергію Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

вул. Гагаріна, 50, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1280, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

землі  житлової  та  громадської  забудови.  Зареєстрований  за   адресою:  

_________, м. Корюківка, ідентифікаційний номер _________. 

 

10. Затвердити Вовку Миколі Михайловичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0932 га, по вул. Польова, 43, м. Корюківка. 

10.1. Передати Вовку Миколі Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0932 га, по 

вул. Польова, 43, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1727, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

землі  житлової  та  громадської  забудови.  Зареєстрований  за   адресою:  

_________, м. Корюківка, ідентифікаційний номер _________. 

 

11. Затвердити Симончук Тетяні Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

(КВЦПЗ   02.01.),   площею   0,0746   га,   по   пров.    Перемоги,   І-му,    16, 

м. Корюківка. 

11.1. Передати Симончук Тетяні Михайлівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0746 га, по 

пров. Перемоги, І-му, 16, м. Корюківка, кадастровий номер 

7422410100:01:001:1170, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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



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

ідентифікаційний номер _________. 

 

12. Затвердити Кугук Раїсі Григорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по вул. Дачна, 17, с. Кугуки. 

12.1. Передати Кугук Раїсі Григорівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по вул. Дачна, 17, 

с. Кугуки, кадастровий номер 7422489200:03:000:0022, цільове призначення - 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

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

громадської забудови. Зареєстрована за адресою: _________, с. Кугуки, 

ідентифікаційний номер _________. 

 

13. Затвердити Кугук Олександрі Олександрівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по вул. Дачна, 14, 

с. Кугуки. 

13.1. Передати Кугук Олександрі Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

вул. Дачна, 14, с. Кугуки, кадастровий номер 7422489200:03:000:0023, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

землі  житлової  та  громадської   забудови.   Зареєстрована   за   адресою: 

_________, с. Кугуки, ідентифікаційний номер _________. 

 

14. Затвердити Кугуку Володимиру Андрійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2232 га, по вул. Дачна, 15, 

с. Кугуки. 

14.1. Передати Кугуку Володимиру Андрійовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 

0,2232 га, по вул. Дачна, 15, с. Кугуки, кадастровий номер 

7422489200:03:000:0021, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. Зареєстрований за адресою: _________, с. Кугуки, 

ідентифікаційний номер _________. 



15. Затвердити Ковалю Максиму Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

вул. Партизанська, 16, с. Наумівка. 

15.1. Передати Ковалю Максиму Володимировичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 

0,2500 га, по вул. Партизанська, 16, с. Наумівка, кадастровий номер 

7422485500:01:002:0126, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

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

ідентифікаційний номер _________. 

 

16. Затвердити Беспалому Віктору Петровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0600 га, по пров. Корнієвського, 22, м. Корюківка. 

16.1. Передати Беспалому Віктору Петровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0600 га, по 

пров. Корнієвського, 22, м. Корюківка, кадастровий номер 

7422410100:01:002:1723, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

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

ідентифікаційний номер _________. 

 

17. Затвердити Земляному Олегу Васильовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по вул. Українська, 21, м. Корюківка. 

17.1. Передати Земляному Олегу Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

вул. Українська, 21, м. Корюківка, кадастровий номер 

7422410100:01:002:1364, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

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

ідентифікаційний номер _________. 

 

18. Затвердити Болотному Анатолію Вікторовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 



обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

вул. Садова, 23-А, м. Корюківка. 

18.1. Передати Болотному Анатолію Вікторовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 

0,1000 га, по вул. Садова, 23-А, м. Корюківка, кадастровий номер 

7422410100:01:002:1715, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

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

ідентифікаційний номер _________. 

 

19. Затвердити Сусловій Наталії Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0636 га, по вул. Шевченка, 188, м. Корюківка. 

19.1. Передати Сусловій Наталії Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0636 га, по 

вул. Шевченка, 188, м. Корюківка, кадастровий номер 

7422410100:01:002:1728, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

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

ідентифікаційний номер _________. 

 

20. Затвердити Нестеренку Анатолію Михайловичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

вул. Вокзальна, 58, с. Воловики. 

20.1. Передати Нестеренку Анатолію Михайловичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 

0,2500 га, по вул. Вокзальна, 58, с. Воловики, кадастровий номер 

7422483500:02:002:0020, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. Зареєстрований за адресою: _________, с. Воловики, 

ідентифікаційний номер _________. 

 

21. Затвердити Нестеренку Анатолію Михайловичу проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.), площею 0,3695 га, по 

вул. Вокзальна, 58, с. Воловики. . 



21.1. Передати Нестеренку Анатолію Михайловичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства 

площею 0,3695 га, по вул. Вокзальна, 58, с. Воловики, кадастровий номер 

7422483500:02:002:0021, цільове призначення - для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення. Зареєстрована за адресою: _________, с. Воловики, 

ідентифікаційний номер _________. 

 

22. Затвердити Заворотній Олені Валеріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0975 га, по вул. Дудка, 82, м. Корюківка. 

22.1. Передати Заворотній Олені Валеріївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0975 га, по 

вул. Дудка, 82, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1284, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

землі  житлової  та  громадської   забудови.   Зареєстрована   за   адресою: 

_________, м. Корюківка, ідентифікаційний номер _________. 

 

23. Затвердити Литвину Володимиру Васильовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

вул. Лісового П., 76, с. Бреч. 

23.1. Передати Литвину Володимиру Васильовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 

0,2500 га, по вул. Лісового П., 76, с. Бреч, кадастровий номер 

7422481500:01:000:0184, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. Зареєстрований за адресою: _________, с. Бреч, ідентифікаційний 

номер _________. 

 

24. Затвердити Поляковій Вікторії Олександрівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по вул. Лісова, 16, 

с. Костючки. 

24.1. Передати Поляковій Вікторії Олександрівні безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 

0,2500 га, по вул. Лісова, 16, с. Костючки, кадастровий номер 

7422489200:02:000:0025, цільове призначення - для будівництва і 



обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

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

ідентифікаційний номер _________. 

 

25. Затвердити Кандибі Наталії Олександрівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

вул. Соборна, 231Б, м. Корюківка. 

25.1. Передати Кандибі Наталії Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

вул. Соборна, 231Б, м. Корюківка, кадастровий номер 

7422410100:01:001:1443, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

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

ідентифікаційний номер _________. 

 

26. Затвердити Семеновій Діані Володимирівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по вул. Перемоги, 7, м. Корюківка. 

26.1. Передати Семеновій Діані Володимирівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

вул. Перемоги, 7, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1444, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

землі  житлової  та  громадської   забудови.   Зареєстрована   за   адресою: 

_________, м. Корюківка, ідентифікаційний номер _________. 

 

27. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 
 

Міський голова Р.Р. Ахмедов 



 

У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

Корюківський район 

Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

(п’ятнадцята сесія сьомого скликання) 

07 серпня 2018 року 

м. Корюківка 

Про прийняття земельних ділянок 

у комунальну власність 

Для забезпечення потреб територіальних громад області у випасанні 

худоби шляхом створення громадських пасовищ за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення державної власності не наданих у 

власність і користування, з метою сприяння розвитку скотарства, зокрема 

молочного та м’ясного поголів’я великої рогатої худоби, відповідно до ст.117 

Земельного кодексу України, ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно», враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

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

Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1. Прийняти з державної у комунальну власність земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення (кадастровий номер 

7422485500:06:002:3036) площею 53,5758 га, розташовану на території 

Корюківської міської ради (за межами населених пунктів сіл Андроники, 

Високе, Наумівка, Переділ, Спичувате, Турівка) Корюківського району, для 

сінокосіння і випасання худоби, з метою створення громадського пасовища. 

1.1 Уповноважити міського голову Ахмедова Р.Р. у встановленому 

законодавством порядку підписати з органом виконавчої влади – Головним 

управлінням Держгеокадастру у Чернігівській області акт приймання-передачі 

вказаної земельної ділянки згідно з додатком № 1. 

 

2. Прийняти з державної у комунальну власність земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення (кадастровий номер 

7422485500:06:002:3045) площею 22,4336 га, розташовану на території 

Корюківської міської ради (за межами населених пунктів сіл Андроники, 



Високе, Наумівка, Переділ, Спичувате, Турівка) Корюківського району, для 

сінокосіння і випасання худоби, з метою створення громадського пасовища. 

2.1 Уповноважити міського голову Ахмедова Р.Р. у встановленому 

законодавством порядку підписати з органом виконавчої влади – Головним 

управлінням Держгеокадастру у Чернігівській області акт приймання-передачі 

вказаної земельної ділянки згідно з додатком № 2. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних 

відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища. 

 
 

Міський голова Р.Р. Ахмедов 



Додаток №1 до рішення 

п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 07.08.2018 року 

 

 

 

 

 

АКТ 

приймання-передачі земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення у комунальну власність загальною 

площею 53,5758 га, кадастровий номер 7422485500:06:002:3036 на території 

Корюківської міської ради (за межами населених пунктів сіл Андроники, 

Високе, Наумівка, Переділ, Спичувате, Турівка) Корюківського району 

Чернігівської області 

 

м. Корюківка «  »   р. 

 

Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області в особі 

начальника міжрайонного управління у Корюківському та Сновському районах 

Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області Пилипець 

Ольги Іванівни, яка діє на підставі довіреності від 17.01.2018 року № 31-25- 

0.663-63/62-18 з одного боку та Корюківська міська рада Корюківського району 

Чернігівської області в особі міського голови Ахмедова Ратана Ратановича з 

другого боку, склали цей акт приймання-передачі про наступне: 

1. Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області 

передає земельну ділянку сільськогосподарського призначення, кадастровий 

номер 7422485500:06:002:3036, площею 53,5758 га, розташовану на території 

Корюківської міської ради (за межами населених пунктів сіл Андроники, 

Високе, Наумівка, Переділ, Спичувате, Турівка) Корюківського району 

Чернігівської області із державної власності, а Корюківська міська рада 

Корюківського району Чернігівської області приймає вищевказану земельну 

ділянку у комунальну власність для сінокосіння і випасання худоби, з метою 

створення громадського пасовища. 

2. Земельна ділянка знаходиться в стані придатному для 

використання. 
3. На земельній ділянці нерухоме майно не розташоване. 

4. Акт приймання-передачі земельної ділянки, зазначеної в пункті 1, 

складено у двох примірниках для кожної із сторін. 
 

 

 

 

Головне управління Держгеокадастру 

у Чернігівській області 
 

Пилипець О.І. 
 

 

підпис МП 

Корюківська міська рада 

Корюківського району Чернігівської 

області 
Ахмедов Р.Р. 

 
 

підпис МП 



Додаток №2 до рішення 

п’ятнадцята сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 07.08.2018 року 

 

 

 

 

 

АКТ 

приймання-передачі земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення у комунальну власність загальною 

площею 22,4336 га, кадастровий номер 7422485500:06:002:3045 на території 

Корюківської міської ради (за межами населених пунктів сіл Андроники, 

Високе, Наумівка, Переділ, Спичувате, Турівка) Корюківського району 

Чернігівської області 

 

м. Корюківка «  »   р. 

 

Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області в особі 

начальника міжрайонного управління у Корюківському та Сновському районах 

Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області Пилипець 

Ольги Іванівни, яка діє на підставі довіреності від 17.01.2018 року № 31-25- 

0.663-63/62-18 з одного боку та Корюківська міська рада Корюківського району 

Чернігівської області в особі міського голови Ахмедова Ратана Ратановича з 

другого боку, склали цей акт приймання-передачі про наступне: 

1. Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області передає 

земельну ділянку сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 

7422485500:06:002:3045, площею 22,4336 га, розташовану на території 

Корюківської міської ради (за межами населених пунктів сіл Андроники, 

Високе, Наумівка, Переділ, Спичувате, Турівка) Корюківського району 

Чернігівської області із державної власності, а Корюківська міська рада 

Корюківського району Чернігівської області приймає вищевказану земельну 

ділянку у комунальну власність для сінокосіння і випасання худоби, з метою 

створення громадського пасовища. 
2. Земельна ділянка знаходиться в стані придатному для використання. 

3. На земельній ділянці нерухоме майно не розташоване. 

4. Акт приймання-передачі земельної ділянки, зазначеної в пункті 1, 

складено у двох примірниках для кожної із сторін. 
 

 

 

 

Головне управління Держгеокадастру 

у Чернігівській області 
 

Пилипець О.І. 
 

 

підпис МП 

Корюківська міська рада 

Корюківського району Чернігівської 

області 

Ахмедов Р.Р. 
 

 

підпис МП 



 

У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

Р І Ш Е Н Н Я 

(п’ятнадцята сесія сьомого скликання) 

07 серпня 2018 року 

м. Корюківка 
 

Про затвердження акту 

погоджувальної комісії 

 

Розглянувши заяви громадян та акти обстеження земельних ділянок по 

вул. Шевченка, 191 та вул. Мічуріна, 16, м. Корюківка, складені комісією по 

врегулюванню земельних спорів на території Корюківської міської ради, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово- 

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва 

та охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст. 12, 79-1 

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

Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1.Затвердити акт обстеження земельної ділянок від 31.05.2018 р., яка 

передається безоплатно у власність Хомко Валентині Іванівні для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна  ділянка)  площею  0,1000  га  по  вул.  Шевченка,  191,  

м. Корюківка, що додається. 

 

2.Затвердити акт обстеження земельної ділянок від 26.07.2018 р., яка 

передається безоплатно у власність Сипливій Світлані Василівні для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  (присадибна  ділянка)  площею  0,0833  га  по  вул.  Мічуріна,  16,    

м. Корюківка, що додається. 

 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 
 

Міський голова Р.Р. Ахмедов 



 

У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

Р І Ш Е Н Н Я 

(п’ятнадцята сесія сьомого скликання) 

07 серпня 2018 року 

м. Корюківка 

 

Про погодження проекту землеустрою 

щодо встановлення (зміни) меж 

міста Корюківка Корюківського району 

Чернігівської області 

 

Розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста 

Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області, відповідно до вимог 

статті 46 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про внесення 

змін до Земельного кодексу України та інших Законів України щодо 

проведення робіт із землеустрою, пов’язаних із встановленням і зміною меж  

сіл, селищ, міст, районів», враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних 

відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 

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

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1. Погодити проект землеустрою  щодо  встановлення  (зміни)  меж 

міста Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області загальною 

площею 2010 га. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 
 

Міський голова Р.Р. Ахмедов 



 

У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

Р І Ш Е Н Н Я 

(п’ятнадцята сесія сьомого скликання) 

07 серпня 2018 року 

м. Корюківка 

 

Про погодження проекту землеустрою 

щодо встановлення (зміни) меж 

села Бреч Корюківського району 

Чернігівської області 

 

Розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села 

Бреч, Корюківського району, Чернігівської області, відповідно до вимог статті 

46 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про внесення змін до 

Земельного кодексу України та інших Законів України щодо проведення робіт 

із землеустрою, пов’язаних із встановленням і зміною меж сіл, селищ, міст, 

районів», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного  середовища,  керуючись 

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

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1.Погодити  проект  землеустрою  щодо  встановлення   (зміни)   меж  

села Бреч, Корюківського району, Чернігівської області  загальною  площею 

191 га. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 
 

Міський голова Р.Р. Ахмедов 



 

У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

Р І Ш Е Н Н Я 

(п’ятнадцята сесія сьомого скликання) 

07 серпня 2018 року 

м. Корюківка 

 

Про надання погодження на оформлення 

земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності та проведення 

земельних торгів за межами населених пунктів 

Корюківської міської ради 

 

Розглянувши клопотання заяви фізичних осіб та юридичних осіб щодо 

погодження передачі земельних ділянок у власність, відповідно 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 року № 60-р 

«Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних 

громад», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись 

статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1. Погодити надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність: 
- для ведення особистого селянського господарства : 

1.1 .Хобел  Аллі  Віталіївні площею орієнтовно  2,0 га за межами с. Трудовик, 

Корюківського району з подальшою передачею у власність. 

1.2 .Піддубному Сергію Анатолійовичу площею орієнтовно 2,0 га  за межами  

с. Трудовик Корюківського району з подальшою передачею у власність. 

1.3 .Кулєновій Тетяні Миколаївні площею орієнтовно 2,0 га за межами 

с. Трудовик Корюківського району з подальшою передачею у власність. 

1.4 .Хоменку Сергію Олександровичу  площею орієнтовно 2,0 га  за  межами   

с. Трудовик Корюківського району з подальшою передачею у власність. 

1.5 .Кепку Дмитру Дмитровичу орієнтовно 2,0 га за межами с. Трудовик, 

Корюківського району з подальшою передачею у власність. 

1.6 .Стукало Андрію Вікторовичу площею  орієнтовно 2,0 га за межами 

с. Сядрине, Корюківського району з подальшою передачею у власність. 



1.7 .Білій Ользі Петрівні площею орієнтовно 2,0 га за межами с. Сядрине, 

Корюківського району з подальшою передачею у власність. 

1.8 .Сивченко Ганні Іванівні площею орієнтовно 2,0 га за межами с. Трудовик, 

Корюківського району з подальшою передачею у власність. 

1.9 .Осипенко Марії  Володимирівні  площею  орієнтовно  2,0  га  за  межами  

с. Сядрине, Корюківського району з подальшою передачею у власність. 

1.10 .Кабрель Олександру Миколайовичу площею орієнтовно 2,0 га за межами 

с. Сядрине, Корюківського району з подальшою передачею у власність. 

1.11 .Воєдилу Леоніду  Андрійовичу  площею  орієнтовно  2,0  га  за  межами  

с. Сядрине, Корюківського району з подальшою передачею у власність. 

1.10 .Кабрель Валентину Дмитровичу площею  орієнтовно  2,0  га  за  межами 

с. Сядрине, Корюківського району з подальшою передачею у власність. 

1.11 .Осипенко Катерині Олександрівні площею орієнтовно 2,0 га за  межами  

с. Сядрине, Корюківського району з подальшою передачею у власність. 

1.12 .Кабрель Марині Володимирівні  площею  орієнтовно  2,0  га  за  межами 

с. Сядрине, Корюківського району з подальшою передачею у власність. 

1.13 .Халецькому Леоніду Михайловичу площею орієнтовно 2,0 га за межами 

с. Сядрине, Корюківського району з подальшою передачею у власність. 

1.14 .Осипенко  Юлії  Олександрівні  площею  орієнтовно  2,0  га   за  межами 

с. Сядрине, Корюківського району з подальшою передачею у власність. 

1.15 .Котку Володимиру Михайловичу площею орієнтовно 2,0  га  за  межами 

с. Сядрине, Корюківського району з подальшою передачею у власність. 

1.16 .Мелашко  Аліні  Віталіївні   площею   орієнтовно   2,0   га   за   межами   

с. Сядрине, Корюківського району з подальшою передачею у власність. 

1.17 .Лиходію Євгену Миколайовичу  площею  орієнтовно  2,0  га  за  межами 

с. Сядрине, Корюківського району з подальшою передачею у власність. 

1.18 .Макаренко Наталії Миколаївні  площею  орієнтовно  2,0  га  за  межами  

с. Сядрине, Корюківського району з подальшою передачею у власність. 

1.19 .Войтешику Віктору Аркадійовичу площею орієнтовно 2,0 га  за межами  

с. Сядрине, Корюківського району з подальшою передачею у власність. 

1.20 .Ващенко  Тетяні  Михайлівні  площею  орієнтовно   2,0   га   за   межами 

с. Тютюнниця, Корюківського району з подальшою передачею у власність. 

1.21 .Ващенку Роману Олександровичу  площею орієнтовно 2,0 га за межами  

с. Тютюнниця, Корюківського району з подальшою передачею у власність. 

1.22 .Воскобой  Андрію  Івановичу  площею  орієнтовно   2,0   га   за   межами 

с. Сахутівка, Корюківського району з подальшою передачею у власність. 

1.23 .Булавку  Леоніду  Григоровичу  площею  орієнтовно  2,0  га  за  межами  

с. Сахутівка, Корюківського району з подальшою передачею у власність. 

1.24 .Булавку Володимиру Леонідовичу площею орієнтовно 2,0 га за межами  

с. Сахутівка, Корюківського району з подальшою передачею у власність. 

1.25. Суржику Олексію Васильовичу площею  орієнтовно  2,0  га  за  межами 

с. Сахутівка, Корюківського району з подальшою передачею у власність. 
 

2.Погодити передачу у власність громадянам земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства: 

2.1 .Войтешик Наталії Олександрівні земельної ділянки площею 2,0000 га за 

межами с. Сядрине, Корюківського району з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1153 для ведення особистого селянського господарства. 



2.2 .Глухенькому Сергію Васильовичу земельної ділянки площею 1,7000 га на 

території Корюківської міської ради з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1477 для ведення особистого селянського господарства. 

2.3 .Наумчик Марії Володимирівні земельної ділянки площею 2,0000 га на 

території Тютюнницької сільської ради з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1882 для ведення особистого селянського господарства. 

2.4 .Карпинському  Єгору  Володимировичу  земельної  ділянки  площею 

2,0000 га на території Забарівської сільської ради з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1178 для ведення особистого селянського господарства. 
 

3. Погодити надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності у оренду ТОВ «КУАК «ФАНДА» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва орієнтовною площею 6,0 га за межами  

м. Корюківка по вул. Костюк Г., 18-Б. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 
 

Міський голова Р.Р. Ахмедов 



 

У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

(п’ятнадцята сесія сьомого скликання) 

07 серпня 2018 року 

м. Корюківка 

 

Про встановлення сервітуту 

на частину земельної ділянки 

 

Розглянувши клопотання ПАТ «Чернігівобленерго» щодо 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

частини   земельної   ділянки,   на    яку    поширюється    право    сервітуту  

по вул. Франка, 5-в, м. Корюківка та інші матеріали, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, керуючись ст. 12, 51, 98, 99, 122, 

123, Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», 

ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1.Затвердити ПАТ «Чернігівобленерго» технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку 

поширюється право сервітуту на право прокладання та експлуатації лінії 

електропередач площею 0,0183 га на земельній ділянці загальною площею 

0,4563 га по вул. Франка, 5-в, м. Корюківка. 

1.1 .Надати ПАТ «Чернігівобленерго» безоплатно частину земельної 

ділянки, на яку поширюється право постійного сервітуту на право 

прокладання та експлуатації лінії електропередач площею 0,0183 га на 

земельній  ділянці  загальною  площею  0,4563   га   по   вул.   Франка,   5-в, 

м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1498. 

1.2 .ПАТ «Чернігівобленерго» використовувати земельну ділянку 

вказану у 1.1. даного рішення відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу 

України. 

1.3 .Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти договір 

сервітуту на земельну ділянку вказану у п. 1.1. даного рішення. 



2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 
 

Міський голова Р.Р. Ахмедов 



 
 

У К Р А Ї Н А 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

(п’ятнадцята сесія сьомого скликання) 

07 серпня 2018 року 

м. Корюківка 
 

Про продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення 

на території Корюківської міської ради 

 

Розглянувши звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово- 

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища, керуючись Конституцією 

України, ст.ст. 628, 629 Цивільного кодексу України, постановою Кабінету 

міністрів України від 22 квітня 2009 р. № 381 «Про затвердження Порядку 

здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної 

ділянки державної та комунальної власності», ст.ст. 12, 79-1, 122, 127, 128 

Земельного кодексу України, рішенням восьмої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 09.08.2017 року «Про збільшення вартості 

продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення», ст.ст. 26, 

60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

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

несільськогосподарського призначення, на якій знаходяться нежитлові будівлі, 

а саме: будівля котельні, цех з/б виробів, адмінприміщення, лісопильний цех, 

будівля пилорами, будівля столярного цеху, які належать Концевому Віктору 

Дмитровичу та Концевій Тетяні Володимирівні на праві спільної сумісної 

власності згідно договору купівлі-продажу від 22.05.2017 року, серія та номер 

624.   Земельна   ділянка   розташована    за    адресою:    вул.    Ринкова,    11, 

м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:001:0628, 

площею 10868 м2, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості. Звітом з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

встановлена ринкова вартість земельної ділянки в розмірі 333 774 грн. 00 коп. 



(триста тридцять три тисячі сімсот сімдесят чотири гривні 00 коп.) без 

урахування ПДВ. 

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

рішення, у сумі 367 151 грн. 40 коп. (триста шістдесят сім тисяч сто п’ятдесят 

одна гривна 40 коп.) без урахування ПДВ. 

 

1.2. Продати  земельну  ділянку,  вказану  в  п.1  цього   рішення,   за 

367 151 грн. 40 коп. (триста шістдесят  сім тисяч сто п’ятдесят одна гривна    

40 коп.) без урахування ПДВ. 

 

1.3. Встановити авансовим внеском кошти в сумі 27 160 грн. 22 коп. 

(двадцять сім тисяч сто шістдесят гривень 22 коп.), які сплачені ФОП 

Концевою Тетяною Володимирівною та ФОП Концевим Віктором 

Дмитровичем відповідно до договору № 3 від 12.06.2018 р. на рахунок 

Корюківської міської ради в рахунок оплати ціни земельної ділянки площею 

10868 м2, що розташована за адресою: вул. Ринкова, 11, м. Корюківка. 

 

1.4. Кошти від продажу земельної ділянки зараховуються на 

розрахунковий рахунок № 31513941025639, відкритий Казначейство України 

(ЕАП), МФО банку 899998, код ЄДРПОУ 37750065, код платежу 33010100, 

отримувач: УК у Корюк.р-ні/отг м.Корюків/33010100. 

 

1.5. Договір   купівлі-продажу   земельної   ділянки    укласти    з  

ФОП Концевою Тетяною Володимирівною та ФОП Концевим Віктором 

Дмитровичем за їх рахунок та враховуючи вимоги п. 1.1.– 1.4. цього рішення. 

 

1.6. Повний розрахунок ФОП Концевою Тетяною Володимирівною та 

ФОП Концевим Віктором Дмитровичем за придбання земельної ділянки, 

вказаної в п. 1 даного рішення, повинен бути підтверджений довідкою 

Корюківської міської ради про зарахування до місцевого бюджету всієї суми 

коштів. 

 

1.7. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 12.04.2011 р. 

з ФОП Концевою Тетяною Володимирівною та ФОП Концевим Віктором 

Дмитровичем з дня укладання договору купівлі – продажу земельної ділянки, 

яка розташована за адресою: вул.  Ринкова,  11,  м.  Корюківка,  площею  

10868 м2. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 
 

Міський голова Р.Р. Ахмедов 



 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

(п’ятнадцята сесія сьомого скликання) 

07 серпня 2018 року 

м. Корюківка 

 

Про затвердження детального 

плану території земельної ділянки 

 

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», ст.12 Закону України «Про основи містобудування», ДБН Б.1.1- 

14:2012 «Склад та зміст детального плану території», розглянувши 

містобудівну документацію «Детальний план території земельної ділянки, 

орієнтовною площею 0.30 га, для проектування та будівництва лікарської 

амбулаторії   загальної   практики   сімейної   медицини,   розташованої    по 

вул. Бородавка, 2 А у с. Наумівка Корюківського району Чернігівської області», 

розроблений Приватним підприємством «ЕТАЛОН-БУДПРОЕКТ», взявши до 

уваги протокол громадських слухань щодо врахування громадських та 

приватних інтересів під час розгляду пропозицій громадськості при розгляді 

містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки 

площею орієнтовно 0,30 га для будівництва лікарської амбулаторії загальної 

практики  сімейної  медицини,   розташованої   по   вул.   Бородавка,   2   А   у  

с. Наумівка Корюківського району Чернігівської області», ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а: 

 

1. Затвердити містобудівну документацію «Детальний план території 

земельної ділянки площею орієнтовно 0,30 га для будівництва лікарської 

амбулаторії   загальної   практики   сімейної   медицини,   розташованої    по 

вул. Бородавка, 2 А у с. Наумівка Корюківського району Чернігівської області». 

 

2. Визначити, що детальний план території земельної ділянки, зазначений в 

пункті 1 цього рішення, є невід'ємною складовою частиною містобудівної 

документації генерального плану села Наумівка. 



3. Врахувати матеріали затвердженого детального плану території 

земельної ділянки при оновленні генерального плану та плану зонування 

території села Наумівка. 

 

4. Рішення набирає чинності з дня його прийняття та підлягає 

оприлюдненню на офіційному веб-сайті Корюківської міської ради 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 
 

Міський голова Р.Р. Ахмедов 



 

У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

Р І Ш Е Н Н Я 

(п’ятнадцята сесія сьомого скликання) 

07 серпня 2018 року 

м. Корюківка 

 

Про видачу дозволів на спеціальне 

використання природних ресурсів 

 

Розглянувши клопотання ДП «Корюківське лісове господарство» щодо 

надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах 

території об’єкту природно-заповідного фонду місцевого значення, ботанічного 

заказника місцевого значення «Бурківщина» та «Низківка», враховуючи ліміти 

на використання природних ресурсів у межах території та об’єктів природно- 

заповідного фонду місцевого значення по ДП «Корюківське лісове 

господарство» на 2018 рік від 02.07.2018 № 04/018, затверджені Департаментом 

агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської 

обласної державної адміністрації, відповідно до статей 9, 9-1 Закону України 

«Про природно-заповідний фонд України», статті 15 Закону України «Про 

охорону навколишнього природного середовища», рекомендацій постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,  

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1. Надати дозволи ДП «Корюківське лісове господарство» на спеціальне 

використання природних ресурсів у межах території та об’єктів природно- 

заповідного фонду на 2018 рік, а саме у межах ботанічного заказника місцевого 

значення «Бурківщина» та «Низківка» (вибіркова санітарна рубка, прибирання 

небезпечних дерев). 

 

2. Направити дозволи на погодження до Департаменту агропромислового 

розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної 

адміністрації. 



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 
 

Міський голова Р.Р. Ахмедов 



ДОЗВІЛ №    

“  ”  20  року 

на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення 

Виданий:  Державному підприємству «Корюківське лісове господарство», 

 15300, Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Індустріальна, 40, 

 тел. 0 (4657) 3-43-52, e-mail: kor-les@ukr.net, ЄДРПОУ 00993515 
(повна назва суб’єкта господарювання, природокористувача, якому видано дозвіл) 

 

На  підставі  клопотання  від  06.07.2018  року  №  47,  відповідно  до  рішення 

 п’ятнадцятої  сесії  Корюківської  міської  ради  сьомого  скликання  від  “07” 

 серпня 2018 року «Про видачу дозволів на спеціальне використання природних 

 ресурсів» 
(назва рішення місцевої ради, що видала дозвіл) 

на використання природних ресурсів у межах території об’єктів природно- 

 заповідного фонду місцевого значення, ботанічного заказника місцевого 

 значення «Бурківщина» 
(тип, категорія та назва природно-заповідного об’єкта) 

в межах ліміту  № 04/018, затвердженого “02” липня 2018 року 

 Департаментом  агропромислового  розвитку,  екології  та  природних ресурсів 

 Чернігівської обласної державної адміністрації 
(дата затвердження)ким затверджено) 

Дозвіл дійсний до “31” грудня 2018 року 
 

№ 

з/п 

Назва 

природного 

ресурсу/вид 

природо- 

користування 

Місце використання 

(назва місцевої ради, 

урочища, номери 

кварталів, виділів, 

лісництво, площа, га) 

Обсяги 

використання 

 

Термін 

використання 

 

 
Особливі умови 

одиниця 

виміру 
ліміт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Вибіркова 

санітарна 

рубка 

ботанічний заказник 

місцевого значення 

«Бурківщина», 

Андрониківське 

лісництво, кв. 80, 

вид.22 

га/м3
 4,9/294 2018 рік Максимальне збереження 

об’єктів рослинного світу. 

Відповідність ЗУ «Про 

природно-заповідний фонд 

України», ЗУ «Про 

тваринний світ», санітарним 

правилам у лісах України 

ДП «Корюківське лісове господарство» подати звіт про даний вид природокористування, площу та фактичні 

обсяги використання у строк до 15 січня року, наступного за роком використання природних ресурсів. 

 

 
Міський голова Р.Р. Ахмедов 

mailto:kor-les@ukr.net


ДОЗВІЛ №    

“  ”  20  року 

на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення 

Виданий:  Державному підприємству «Корюківське лісове господарство», 

 15300, Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Індустріальна, 40, 

 тел. 0 (4657) 3-43-52, e-mail: kor-les@ukr.net, ЄДРПОУ 00993515 
(повна назва суб’єкта господарювання, природокористувача, якому видано дозвіл) 

 

На  підставі  клопотання  від  06.07.2018  року  №  47,  відповідно  до  рішення 

 п’ятнадцятої  сесії  Корюківської  міської  ради  сьомого  скликання  від  “07” 

 серпня 2018 року «Про видачу дозволів на спеціальне використання природних 

 ресурсів» 
(назва рішення місцевої ради, що видала дозвіл) 

на використання природних ресурсів у межах території об’єктів природно- 

 заповідного фонду місцевого значення, ботанічного заказника місцевого 

 значення «Низківка» 
(тип, категорія та назва природно-заповідного об’єкта) 

в межах ліміту  № 04/018, затвердженого “02” липня 2018 року 

 Департаментом  агропромислового  розвитку,  екології  та  природних ресурсів 

 Чернігівської обласної державної адміністрації 
(дата затвердження)ким затверджено) 

Дозвіл дійсний до “31” грудня 2018 року 
 

№ 

з/п 

Назва 

природного 

ресурсу/вид 

природо- 

користування 

Місце використання 

(назва місцевої ради, 

урочища, номери 

кварталів, виділів, 

лісництво, площа, га) 

Обсяги 

використання 

 

Термін 

використання 

 

 
Особливі умови 

одиниця 

виміру 
ліміт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Вибіркова 

санітарна 

рубка 

ботанічний заказник 

місцевого значення 

«Низківка», Щорське 

лісництво, 
кв. 109, вид.31 

кв. 112, вид. 2 

кв. 112, вид. 5 

кв. 112, вид. 19 

кв. 113, вид. 6 

 

 

 
 

га/м3
 

 

 

 
 

1,6/43 

0,5/5 

23,0/230 

1,6/40 

5,7/86 

 

 

 
 

2018 рік 

Максимальне збереження 

об’єктів рослинного світу. 

Відповідність ЗУ «Про 

природно-заповідний фонд 

України», ЗУ «Про 

тваринний світ», санітарним 

правилам у лісах України 

ДП «Корюківське лісове господарство» подати звіт про даний вид природокористування, площу та фактичні 

обсяги використання у строк до 15 січня року, наступного за роком використання природних ресурсів. 

 

 
Міський голова Р.Р. Ахмедов 

mailto:kor-les@ukr.net


 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

Р І Ш Е Н Н Я 

(п’ятнадцята сесія сьомого скликання) 

07 серпня 2018 року 

м.Корюківка 

 

Про внесення змін до рішення 

дванадцятої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання 

від 21 грудня 2017 р. «Про план 

діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2018 рік» 

 

Керуючись ст. 7 Закону України «Про засади державної регуляторної 

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

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1. Внести зміни до рішення дванадцятої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 21 грудня 2017 року «Про план діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік», а саме доповнити план 

пунктами 7, 8 наступного змісту: 

 
7 Рішення 

Корюківської 

міської ради 

Про внесення змін до 

Методики розрахунку 

та порядку 

використання плати 

за оренду майна 

міської комунальної 

власності 

Спрощення 

процедури 

нарахування орендної 

плати при передачі 

майна міської 

комунальної 

власності 

неприбутковим 
установам 

Вересень 

- жовтень 
Виконавчий 

апарат 

міської ради 

та її 

виконкому 

8 Рішення 

Корюківської 

міської ради 

Про затвердження 

Положення про 

порядок відчуження 
та списання майна, 

Приведення норм 

Положення до вимог 

чинного 
законодавства 

Вересень 

- жовтень 
Виконавчий 

апарат 

міської ради 
та її 



  що є міською 

комунальною 

власністю 

України  виконкому 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, 

надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та 

регламенту. 

 
 

Міський голова Р.Р.Ахмедов 



 

У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

Р І Ш Е Н Н Я 

(п’ятнадцята сесія сьомого скликання) 

07 серпня 2018 року 

м. Корюківка 

 

Про внесення змін до рішення другої 

позачергової сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 12.01.2017 р. 

«Про затвердження структури та чисельності 

працівників виконавчого апарату Корюківської 

міської ради та її виконавчого комітету» 

 

З метою забезпечення належного рівня діяльності міської ради, 

виконавчого комітету міської ради, структурних підрозділів та забезпечення 

належного рівня життєдіяльності підприємств, установ та закладів, 

підпорядкованих міській раді, враховуючи пропозиції міського голови 

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

міської ради та її виконавчого комітету, керуючись п. 5 ст. 26, ст.ст. 54, 60 

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

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

умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 

прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), 

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1. Внести зміни до рішення другої позачергової сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 12.01.2017 р. «Про затвердження структури 

та чисельності працівників виконавчого апарату Корюківської міської ради та її 

виконавчого комітету», а саме: 

 

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

- слова «Провідний спеціаліст – 2» замінити словами «Провідний 

спеціаліст - державний реєстратор – 2». 



2. При визначенні посадового окладу для посади «провідний спеціаліст – 

державний реєстратор» застосовувати посадовий оклад визначений у чинному 

законодавстві для посади «провідний спеціаліст». 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 
 

Міський голова Р.Р.Ахмедов 



 

У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

Р І Ш Е Н Н Я 

(п’ятнадцята сесія сьомого скликання) 

07 серпня 2018 року 

м. Корюківка 

 

Про внесення змін до рішення 

тринадцятої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання 

від 05.03.2018 р. «Про громадське бюджетування 

(бюджет участі) в Корюківській міській 

територіальній громаді» 

З метою розвитку демократичного суспільства і громадянської 

освіти, удосконалення діалогу між владою і громадою, створення та 

підтримки повноцінного громадського простору, вирішення соціально 

значимих питань, активізації жителів Корюківської міської територіальної 

громади щодо участі у бюджетному процесі, враховуючи рекомендації 

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

економічного та культурного розвитку міста керуючись статтями 3, 59 

пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а: 

 

1. Внести зміни до рішення тринадцятої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 05.03.2018 р. «Про громадське бюджетування 

(бюджет участі в Корюківській міській територіальній громаді», а саме: 

- встановити орієнтовний обсяг коштів для реалізації міської цільової 

програми «Громадське бюджетування (бюджет участі) в Корюківській 

міській територіальній громаді на 2018-2021 роки»: 
- на 2019 рік – 300 тис. грн.; 

- на 2020 рік – 350 тис. грн.; 

- на 2021 рік – 400 тис. грн.; 

- затвердити в новій редакції Положення про громадський бюджет 

(бюджет участі) в Корюківській міській територіальній громаді, що 

додається. 
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2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

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

та культурного розвитку міста. 

 

Міський голова Р.Р. 

Ахмедов 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання 

від 07 серпня 2018 року 

 

Положення 

про громадський бюджет 

(бюджет участі) 

в Корюківській міській територіальній громаді 

Положення про громадський бюджет (бюджет участі) на території 

населених пунктів Корюківської міської територіальної громади (далі – 

Положення) визначає основні вимоги до організації та реалізації бюджету 

участі в Корюківській міській територіальній громаді. 

 

1. Визначення понять 

1.1. Корюківська міська територіальна громада (далі 

– Громада) – це сукупність громадян України, котрі зареєстровані 

відповідно до чинного законодавства України та проживають на 

території міста Корюківка, сіл Трудовик, Лебіддя, Андроники, 

Високе, Наумівка, Переділ, Спичувате, Турівка, Буда, Маховики, 

Петрова Слобода, Соснівка, Шишка, Воловики, Забарівка, 

Кирилівка, Нова Буда, Костючки, Кугуки, Самсонівка, Сахутівка, 

Тютюнниця, Бреч, Гуринівка, Лубенець, Нова Гуринівка, Озереди, 

Ховдіївка, Будище, Самотуги, Сядрине, Тельне,  Хотіївка, 

Богдалівка, Гутище, Довга Гребля, Заляддя, Олійники, 

Рейментарівка, мають колективні інтереси, визначений законом 

правовий статус та право на самоврядування. 

1.2. Громадський бюджет (бюджет участі) Корюківської 

міської територіальної громади (далі – Громадський бюджет) – 

частина річного міського бюджету, місцева ініціатива, форма 

прямого волевиявлення жителів Громади, що впроваджує 

інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів 

міського бюджету та спрямована на демократичний процес 

обговорення Громадою окремих напрямів використання бюджетних 

коштів. 
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1.3. Громадське бюджетування - процес 

взаємодії з громадськістю, направлений на включення мешканців,  

які постійно проживають у межах Громади до прийняття рішень 

щодо розподілу Громадського бюджету, із залученням їх до участі у 

бюджетному процесі та надання можливості вільного доступу до 

інформації, забезпечення відкритості та прозорості діяльності 

Корюківської міської ради та її виконавчих органів. 

1.4. Проект – програма, план дій, комплекс робіт, задум,  

ідея, втілені у формі описання, обґрунтування, розрахунків, 

креслень, що розкривають сутність замислу та можливість його 

практичної реалізації. Проект має за мету покращення після його 

реалізації зовнішнього вигляду населених пунктів Громади та умов 

проживання у ньому громадян, які належать до Громади, та сприяти 

соціально-економічному, культурному і просторовому розвитку. 

1.5. Форма проекту – єдина для всіх, обов’язкова для 

заповнення форма, яка містить опис проекту (додаток 1 до цього 

Положення). 

1.6. Автор проекту – громадянин України, якому 

виповнилося 14 років, отримав паспорт громадянина України, 

зареєстрований (відповідно до чинного законодавства України) та 

проживає на території Громади. 

1.7. Експертна група – створена рішенням виконавчого 

комітету Корюківської міської ради робоча група, яка здійснює 

детальний аналіз та оцінку запропонованих проектів і надає 

обґрунтовані рекомендації щодо їх реалізації. 

1.8. Голосування – процес визначення мешканцями Громади 

проектів-переможців, серед відібраних Експертною групою проектів. 

1.9. Конкурс – це відбір пропозицій (проектів), який дає 

можливість відібрати кращі з надісланих на огляд шляхом 

Голосування громадян України, які досягли 14 років і отримали 

паспорт громадянина України. 

1.10. Інформаційна кампанія – сукупність освітньо - 

інформаційних заходів щодо освітлення процесу Громадського 

бюджетування в інтернеті та місцевій пресі. 

 

2. Загальні положення 

2.1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

надає територіальним громадам право брати участь у процесі 

розроблення та ухвалення рішень щодо питань місцевого значення, 

зокрема, Закон запроваджує такий механізм як місцеві ініціативи. 

2.2. Проведення Громадського бюджетування має сприяти 

налагодженню системного діалогу органів Корюківської міської  

ради з жителями Громади, які постійно проживають у межах 

Громади, створенню умов для їх участі у реалізації повноважень, 
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визначених  Законом України «Про місцеве самоврядування 

в Україні». 

2.3. Фінансування Бюджету участі здійснюється за рахунок 

коштів доходної частини загального фонду Корюківського міського 

бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів. 

2.4. Загальний обсяг Громадського бюджету щорічно 

визначається Корюківською міською радою на відповідний 

бюджетний рік згідно міської цільової програми «Громадське 

бюджетування (бюджет участі) в Корюківській міській 

територіальній громаді на 2018-2021 роки» і направлений на 

реалізацію проектів, поданих авторами проектів та затверджених 

відповідно до цього Положення на конкурсній основі. 

2.5. За рахунок коштів Громадського бюджету можуть бути 

профінансовані проекти громадян України, які зареєстровані та 

проживають в межах Громади, досягли 14 років і отримали паспорт 

громадянина України. Реалізація поданих проектів можлива 

протягом одного бюджетного року. 

2.6. У випадку, коли реалізація проекту передбачає 

використання земельної ділянки, остання повинна належати до 

земель комунальної власності Громади. 

2.7. З метою стимулювання розвитку процесу Громадського 

бюджетування в Громаді загальна сума коштів Громадського 

бюджету розподіляється за конкретними територіальними 

складовими громади, а саме для старостинського округу чи 

внутрішньої громади та обчислюється за таким співвідношенням: 

- 50 відсотків загальної суми Громадського бюджету належить до 

можливих проектів, поданих для реалізації на території внутрішньої 

громади міста Корюківка, сіл Трудовик та Лебіддя; 

- 50 відсотків загальної суми Громадського бюджету належить до 

можливих проектів, поданих для реалізації на території решти складових 

Громади (старостинських округів). 

3. Порядок подання проектів та вимоги до проектів 

3.1. Кожний громадянин України, який досяг 14 років і 

отримав паспорт громадянина України, може подати не більше 

ніж один Проект, реалізація якого відбуватиметься за рахунок 

коштів Громадського бюджету протягом одного бюджетного 

року. 

3.2. Проект, реалізація якого відбуватиметься за рахунок 

коштів Громадського бюджету, повинен відповідати наступним 

вимогам: 

3.2.1 Назва Проекту має відображати зміст проекту і бути 

викладеною лаконічно, в межах одного речення; 

3.2.2 Положення Проекту не суперечить чинному законодавству України; 
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3.2.3 Реалізація Проекту належить до сфери 

компетенції виконавчих органів Корюківської міської ради; 

3.2.4 Проект повинен бути реалізований впродовж одного бюджетного 

року і спрямований на кінцеві результати, зазначені у формі 

Проекту; 

3.2.5 Проект може стосуватись лише одного об’єкта, що належить до 

комунальної власності, наприклад, вулиця, парк, місця проведення 

масових заходів тощо, а також є загальнодоступним (вільним) для 

всіх мешканців Громади; 

3.2.6 Проект повинен бути спрямованим на поліпшення екологічності та 

комфорту проживання мешканців, естетичного вигляду міста та сіл 

Громади, сприяти соціально-економічному, культурному і 

просторовому розвитку, впровадженню сучасних інноваційних 

проектів в усіх сферах життєдіяльності міста та сіл Громади; 
3.2.7 Проект повинен відповідати також наступним критеріям: 

- об’єкт загального користування; 
- вільний та безкоштовний доступ для жителів та гостей громади; 

- актуальність для жителів громади. 

3.2.8. Вартість Проекту не має перевищувати 25 відсотків від 

загальної суми коштів Громадського бюджету в межах одного 

бюджетного року. 

3.3. Не приймаються до розгляду або вважаються такими, що 

відхилені, Проекти, які: 
3.3.1 Передбачають винятково розробку проектної документації; 

3.3.2 Носять незавершений, фрагментарний характер (виконання одного з 

елементів вимагатиме в майбутньому виконання подальших 

елементів); 

3.3.3 Суперечать діючим програмам Корюківської міської ради або 

дублюють завдання, які передбачені цими програмами на поточний 

рік; 

3.3.4 Передбачають витрати на утримання та обслуговування, що 

перевищують вартість реалізації проекту; 

3.3.5 Реалізація яких передбачає збільшення штатної чисельності 

бюджетної установи та постійного утримання додаткових 

працівників за рахунок коштів міського бюджету; 

3.3.6 Спрямовані на розвиток бюджетної та житлово-комунальної сфери 

громади; 

3.3.7 Містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до 

насильства, повалення влади, зміни конституційного ладу країни 

тощо. 

3.4. Для подання Проектів, реалізація яких відбуватиметься 

за рахунок коштів Громадського бюджету, необхідно заповнити 

бланк за формою згідно з додатком 1 до цього Положення, 

додавши до нього список з підписами щонайменше з 15 
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громадян     України,     що належать до Громади, 

досягли 14 років і отримали паспорт громадянина України 

(окрім автора/авторів Проекту), які підтримують цей Проект, за 

формою згідно з додатком до додатку 1 до цього Положення. 

3.5. Терміни подачі Проектів: щороку з 15 березня протягом 

45 календарних днів. 
3.5.1. В 2018 році Проекти подаються на 2018 та 2019 роки: 

- на 2018 рік – з 15 березня протягом 30 календарних днів; 

- на 2019 рік – з 15 вересня протягом 30 календарних днів. 

3.6. В Корюківську міську раду в терміни, передбачені п. 3.5 

цього Положення, Проект в паперовому вигляді подається 

Автором проекту одним із способів: 

3.6.1  Подається на реєстрацію в часи роботи Корюківської міської ради 

секретарю Корюківської міської ради; 

3.6.2  Надсилається поштою (бажано рекомендованим листом) за адресою: 

Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Бульварна, 6, поштовий індекс 

15300, з поміткою на конверті «Громадський бюджет». 

3.6.3 Автор має право надіслати Проект в електронному вигляді 

електронною поштою за адресою koryukivka.rada@gmail.com у 

вигляді відсканованого оригіналу документу за обов’язкової умови 

подачі паперової копії Проекту відповідно до п.п. 3.6.1 – 3.6.2 п.3.6 

цього Положення у строк не пізніше наступного робочого дня після 

кінцевого терміну подання Проектів. 

3.7. Заповнені бланки Проектів, реалізація яких 

відбуватиметься за рахунок коштів Громадського бюджету, за 

винятком сторінок, які містять персональні дані Авторів проекту 

і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди, 

підлягають публікації Корюківською міською радою протягом 5 

календарних днів у розділі “Громадський бюджет” на 

офіційному сайті Корюківської міської ради. 

3.8. Об’єднання Проектів можливе лише за взаємною згодою 

Авторів відповідних Проектів не пізніше ніж за 14 календарних 

днів до початку голосування. 

3.9. Внесення змін щодо суті Проекту можливе лише за 

згодою Авторів проекту відповідно до норм, викладених у 

розділі 4. 

3.10. Внесення можливих поправок до Проектів можливе не 

пізніше ніж за 14 календарних днів до початку голосування. 

3.11. Автор Проекту може у будь-який момент зняти свій 

Проект з розгляду, але зробити це він повинен не пізніше ніж за 

7 календарних днів до початку голосування. 

4. Перевірка та аналіз Проектів 
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4.1. Секретар Корюківськомї іської      ради      протягом      одного 

робочого дня реєструє подані Проекти, перевіряє Проекти щодо 

відповідності вимог  п. 3.3.7 цього Положення, веде «Реєстр 

отриманих проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів 

громадського бюджету Корюківської міської територіальної громади» та 

передає наступного робочого дня зареєстровані Проекти до виконкому 

Корюківської міської ради . 

4.2. Виконавчий апарат Корюківської міської ради та її виконкому (далі 

– уповноважений робочий орган) не пізніше 5 робочих днів після кінцевого 

терміну подання Проектів проводить попередню перевірку заповнених форм 

Проектів відповідно до п.п. 3.1 - 3.6 цього Положення. 

4.3. У разі, якщо форма Проекту заповнена не повністю, з помилками, 

дублює інший Проект або в порушення п.п. 3.1. – 3.6. цього Положення, 

відповідальний працівник уповноваженого робочого органу по телефону або 

електронною поштою повідомляє про це Автора (авторів) проекту з 

проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 5 

робочих днів з дня отримання інформації. В іншому випадку Проект буде 

відхилений. 

4.4. З метою здійснення більш детальної перевірки та оцінки Проект 

передається до Експертної групи. Експертна група, в т.ч. її керівник, 

утворюється рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради не 

пізніше кінцевого терміну подання Проектів. Експертна група повинна 

включати не менше 25% її спискового складу з представників  

громадськості, що не є представниками органів державної влади чи органів 

місцевого самоврядування. До складу Експертної групи не можуть входити 

автори проектів, що беруть участь в Громадському бюджеті. Засідання 

Експертної групи відбуваються лише за присутності на ній не менше 50% 

плюс 1 членів її спискового складу. Рішення Експертної групи ухвалюються 

на засіданнях простою більшістю голосів присутніх її членів. За необхідності 

до роботи Експертної групи в якості консультантів можуть залучатись 

спеціалісти конкретних галузей, що стосуються практичної реалізації 

Проекту. 

4.5. Експертна група протягом 30 календарних днів з дня отримання 

Проектів здійснює аналіз та заповнює картку аналізу проекту (згідно з 

додатком 2 до цього Положення), в тому числі надає обґрунтовані 

рекомендації щодо внесення проекту в бланк для голосування. 

4.6. У разі, якщо формуляр Проекту не міститиме інформації, 

необхідної для його детального аналізу та оцінки, по телефону або 

електронною поштою члени Експертної групи звертаються до Автора 

проекту з проханням надати необхідну інформацію протягом 5 днів. 

4.7. Не пізніше термінів, визначених в п.4.5 цього Положення члени 

Експертної групи відразу передають до уповноваженого робочого органу 

заповнені карти аналізу Проектів. 

4.8. На етапі перевірки та аналізу внесення будь-яких змін чи 

об’єднання з іншими Проектами, можливі лише за згодою Авторів даних 
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проектів, але не пізніше як за14 календарних днів до дня початку 

голосування. 

4.9. На основі результатів роботи Експертної групи уповноважений 

робочий орган формує списки позитивно і негативно оцінених Проектів, але 

не пізніше як за 14 календарних днів до дня початку голосування. 

4.10. Списки позитивно і негативно оцінених проектів надаються 

міському голові для ознайомлення. 

4.11. Списки проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок 

коштів Громадського бюджету і які отримали позитивну або ж негативну 

оцінку (з аргументованими мотивами відмови), та карти їх аналізу 

розміщуються на офіційному веб-сайті Корюківської міської ради у рубриці 

«Громадський бюджет» не пізніше як за 7 календарних днів до дня початку 

голосування. 

4.12. Протягом 3 робочих днів після остаточного визначення Проектів, 

які допускаються до голосування, але не пізніше як за 7 календарних днів до 

дня початку голосування, уповноважений робочий орган проводить публічне 

жеребкування щодо визначення порядкового номера Проекту  у 

спеціальному бланку для голосування. Відповідне рішення оформлюється 

протоколом. 

 

5. Голосування за проекти та підрахунок результатів 

5.1. Вибір Проектів, які попередньо отримали позитивну оцінку і 

були виставлені на голосування, здійснюють жителі, що постійно 

проживають в Громаді та яким виповнилося 14 років та мають паспорт 

громадянина України, шляхом відкритого голосування у пунктах 

голосування або на офіційному сайті Корюківської міської ради із 

застосуванням інформаційного порталу http: //koryukivka.ci.org.ua 

(інтернет голосування), порядок і організацію проведення голосування 

в яких затверджуються розпорядженням Корюківського міського 

голови до дати оголошення прийому Проектів. 

5.2. Перелік пунктів голосування має бути оприлюднений не 

пізніше як за 14 днів до дня початку голосування на 

офіційному веб-сайті Корюківської міської ради та місцевих 

друкованих ЗМІ. 

5.3. Спеціальні бланки для голосування у формі переліку Проектів, 

які визначені для голосування, можна отримати: 
- відповідно до п.5.1 в пунктах голосування в період їх роботи; 

- в інформаційному пункті з питань громадського бюджету за адресою: 

м. Корюківка, вул. Шевченка, 58, кім. 201, понеділок-п’ятниця, 14.00- 
18.00 год. 

5.4. Відбір Проектів серед виставлених на голосування 

здійснюється на спеціальному бланку для голосування. 
5.5. Голосування згідно з пунктом 5.1. відбувається шляхом: 
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- передачі заповненого бланку для голосування у визначених на 

території Громади пунктах голосування; 

- заповнення електронного бланку на офіційному сайті Корюківської 

міської ради (з моменту розроблення та запровадження системи 

голосування). 

5.6. Голосування триває протягом 30 календарних днів з 01 вересня 

по 30 вересня (включно) щороку (за винятком 2018 року), у години 

роботи визначених пунктів голосування. 

5.6.1. За Проекти на 2018 рік голосування триває з 01 червня по 20 

червня (включно) у години роботи визначених пунктів голосування. 

5.6.2. За проекти на 2019 рік голосування триває з 01 листопада 2918 

року по 14 листопада 2018 року (включно) у години роботи визначених 

пунктів голосування. 

5.7. На бланках для голосування громадяни України, які належать 

до Громади, досягли 14 років і отримали паспорт громадянина 

України, можуть вибрати з-поміж виставлених на голосування завдань 

не більше ніж за 1 (один) проект, який попередньо отримав позитивну 

оцінку серед проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок 

кошів з Громадського бюджету. 

5.8. Встановлення підсумків голосування передбачає підрахунок 

голосів, відданих за кожний проект окремо, реалізація якого 

відбуватиметься за рахунок коштів Громадського бюджету, та 

подальше укладання списків з результатами голосування. Підрахунок 

голосів організовує і здійснює в перший робочий день після 

останнього дня голосування Експертна група за обов’язкової 

присутності представників громадськості – членів Експертної групи. 

5.9. Реалізовуватимуться ті проекти, які набрали найбільшу 

кількість голосів за рейтинговою системою. 

5.10. Якщо в результаті голосування два або більше відібрані 

проекти будуть суперечити один одному, приймається той проект, 

який отримав найбільшу підтримку. 

5.11. Якщо в результаті голосування два або більше відібраних 

Проектів по одному старостинському округу наберуть найбільшу 

кількість голосів, приймаються ті Проекти, які отримали найбільшу 

підтримку та спрямовані на розвиток різних старостинських округів (в 

разі участі таких Проектів у голосуванні). 

5.12. У випадку, якщо по старостинським округам Авторами не 

подано жодного Проекту, загальну суму частини Громадського 

бюджету, визначену для старостинських округів, долучають як 

доступний залишок для визначення переможця того Проекту, 

реалізація якого не призведе до перевищення загальної суми 

Громадського бюджету. 

5.13. У випадку нестачі коштів на реалізацію чергового Проекту за 

кількістю голосів, переможцем визнається наступний Проект за 
 

9 



10 

кількістю    голосів,    реалізація якого не призведе до 

перевищення загальної суми Громадського бюджету. У випадку, якщо 

Проекти набирають однакову кількість голосів, місце пропозицій у 

списку визначається за порядковим номером у реєстрі проектів 

відповідно до п.4.1 даного Положення. 

 

6. Інформаційна кампанія 

6.1. Інформаційна кампанія Громадського бюджетування проводиться 

постійно за рахунок коштів міського бюджету виконкомом Корюківської 

міської ради. 

6.2. Інформаційна та промоційна кампанія ділиться на чотири етапи: 

- ознайомлення мешканців з основними положеннями та 

принципами Громадського бюджету, а також заохочування 

мешканців до подання проектів; 
- інформування про хронологію з етапами і датами проведення; 

- представлення отриманих проектів та заохочення до участі у 

голосуванні; 

- розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів 

процесу запровадження Громадського бюджетування. 

6.3. Інформаційна кампанія про Громадське бюджетування 

оприлюднюється у рубриці «Громадський бюджет» офіційного веб-сайту 

Корюківської міської ради та у місцевих засобах масової інформації. 

7. Реалізація проектів та оцінка процесу впровадження 

громадського бюджетування 

7.1. Проекти, які шляхом голосування відповідно до розділу 5 

були рекомендованими, виносяться на розгляд чергового пленарного 

засідання і починають реалізовуватися після прийняття 

Корюківською міською радою рішення щодо початку їх 

фінансування. 

7.2. Проекти, які будуть затвердженні рішенням 

Корюківської міської ради, підлягають фінансуванню за рахунок 

коштів Громадського бюджету (бюджету участі) Корюківської 

міської територіальної громади на запланований бюджетний рік. 

7.3. Відповідальним за виконання проектів-переможців 

визначається головний розпорядник коштів міського бюджету – 

Корюківська міська рада ради, а виконавцями – розпорядники чи 

одержувачі коштів міського бюджету. 

7.4. Автор (Автори) проекту долучається та контролює 

виконання свого проекту на будь-якому етапі. 

7.5. З метою вдосконалення процесу реалізації громадського 

бюджетування виконавець Проекту, або за його пропозицією інша 

особа, здійснює подання звітів до Корюківської міської ради про 

виконання робіт по Проекту одразу після їх закінчення, але не 

пізніше 31 грудня поточного року. 
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7.6. Після     виконання робіт по реалізації проектів їх 

результати оприлюднюються на сайті Корюківської міської ради та 

місцевих ЗМІ. 
 

8. Прикінцеві положення 

8.1. Консультації стосовно громадського бюджетування 

в Корюківській міській територіальній громаді мають 

циклічний характер, тобто повторюються кожний наступний 

рік. 

8.2. Процес реалізації громадського бюджетування 

підлягає моніторингу та щорічному оцінюванню, результати 

якого можуть використовуватися для впровадження змін з 

метою вдосконалення процесу реалізації громадського 

бюджетування. 

8.3. Рекомендації стосовно змін у процедурі 

громадського бюджетування на кожний наступний рік 

розробляє Експертна група. Персональний та кількісний склад 

Експертної групи може бути змінений рішенням виконавчого 

комітету Корюківської міської ради з врахуванням подання 

Експертної групи. 

 

Секретар міської ради С.О.Олійник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 

Додаток 1 до Положення про 

громадський бюджет (бюджет 

участі) в Корюківській міській 

територіальній громаді 
 

Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за 

рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) в 

Корюківській міській територіальній громаді на 201_ рік та список 

мешканців, що проживають на території населених пунктів 

Корюківської міської ради, які підтримують цю пропозицію (проект) 

 

 

 Примітка: пункти, зазначені „*” є обов’язковими для заповнення! 
 

1.* Назва проекту (не більше 15 слів): 
 

 

……………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………...…………………………… 

……………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………………..………… 

 
2.* Проект буде реалізовано на території Корюківської міської територіальної 

громади (впишіть назву населеного пункту та житлового масиву/мікрорайону): 

……………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………..…………… 

 
3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку: 

……………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………………..……………… 

 
4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів) 

……………………………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, 

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

……………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………..…………… 



……………………………………………………………………………………..…………… 

…...……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців 

населених пунктів Корюківської міської ради у разі його реалізації: 

(примітка: інформація щодо доступності може стосуватися, наприклад, годин 

роботи об’єкту, можливої плати за користування, категорії мешканців, які зможуть і 

які не зможуть користуватись результатами реалізації даного проекту) 

……………...…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….…………………. 

…...……………………………………………………………………………………………… 

……...…………………………………………………………………………………………… 

……………...…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….……. 

…...……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
7. Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його бенефіціари 

(основна мета реалізації проекту; проблема, якої воно стосується; запропоновані 

рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його 

реалізація вплине на подальше життя мешканців; основні групи мешканців, які 

зможуть користуватися результатами реалізації завдання) 

……………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 

вартість) 

 

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1.  

2.  

3.  

4.  



5.  

6.  

7.  

РАЗОМ:  

9.* Список з підписами щонайменше 15 громадян України, які зареєстрували своє 

місце проживання або перебування у відповідності до Закону на території 

населених пунктів Корюківської міської ради, мають право голосу та 

підтримують цю пропозицію (проект)  (окрім  його  авторів),  що  додається.  

Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення 

наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у паперовій формі). 

 

10.* Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у 

тому числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою 

обміну думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити): 

a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 

……………………………………………...… для зазначених вище цілей 

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ….………….. 

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище 

цілей. 

Примітка: 

Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Корюківської міської 

ради), вказуються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для 

громадськості. 

11. Інші додатки (якщо стосується): 

a) фотографія/ї, які стосуються цього проекту, 

б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту, 

в) інші, суттєві для заявника проекту, які саме? 

…………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………. 
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 СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ 
 

12.* Автори пропозиції (проекту) та їх контактні дані (дані необхідно вписати чітко 

і зрозуміло). Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Корюківської 

міської ради та Експертної групи, утвореної відповідно рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від    .    .  р. № : 

Ім’я та Прізвище** Контактні дані Підпис*** 

1. Поштова адреса: (індекс), , 
 

e-mail: 

№ 

тел.: 

         

Серія та 

№ 

паспорту 

          

2. Поштова адреса: (індекс), , 
 

e-mail: 

№ 

тел.: 

         

Серія та 

№ 

паспорту 

          

3. Поштова адреса: (індекс), , 
 

e-mail: 

№ 

тел.: 

         

Серія та 

№ 

паспорту 

          

… 
           

 
** Будь-ласка, вкажіть особу/уповноважену особу/уповноважених надавати 

інформацію представникам Корюківської міської ради. 

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем населених пунктів 

Корюківської міської ради. 
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Додаток до додатку 1 
 

Список мешканців населених пунктів Корюківської міської ради, які підтримують цю 

пропозицію (проект), що реалізуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету 

(бюджету участі) в Корюківській міській територіальній громаді на 201_ рік 

(окрім авторів проекту) 

 

Назва проекту 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Ставлячи підпис в даному списку, висловлюю свою згоду на : 

1) обробку моїх персональних даних з метою впровадження громадського бюджетування в Корюківській 

міській територіальній громаді у 201_ році, згідно з Законом України “Про захист персональних даних” 

від 01.06.2010 року №2297-VI; мені відомо, що подання персональних даних є добровільне і що мені 

належить право контролю процесу використання даних, які мене стосуються, право доступу до змісту 

моїх даних та внесення в них змін/коректив; 

2) можливі  модифікації,об’єднання  з  іншими проектам, а також зняття даної пропозиції (проекту)її 
авторами. 

№ 

п/п 

Ім’я та Прізвище Адреса проживання Серія та 
№ паспорту 

Підпис 

1 
 (індекс),  , 

вул.  , буд. , кв. 

  

2 
 (індекс),  , 

вул.  , буд. , кв. 

  

3 
 (індекс),  , 

вул.  , буд. , кв. 

  

4 
 (індекс),  , 

вул.  , буд. , кв. 

  

5 
 (індекс),  , 

вул.  , буд. , кв. 

  

6 
 (індекс),  , 

вул.  , буд. , кв. 

  

7 
 (індекс),  , 

вул.  , буд. , кв. 

  

8 
 (індекс),  , 

вул.  , буд. , кв. 

  

9 
 (індекс),  , 

вул.  , буд. , кв. 

  

10 
 (індекс),  , 

вул.  , буд. , кв. 

  

11 
 (індекс),  , 

вул.  , буд. , кв. 

  

12 
 (індекс),  , 

вул.  , буд. , кв. 

  

13 
 (індекс),  , 

вул.  , буд. , кв. 

  

14 
 (індекс),  , 

вул.  , буд. , кв. 

  

15 
 (індекс),  , 

вул.  , буд. , кв. 

  

[номер сторінки списку] 
 
 



Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
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Додаток 2 до Положення про Громадський 

бюджет (бюджет участі) в Корюківській 

міській територіальній громаді 

 

 

Бланк-аналізу 

пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за рахунок коштів 

громадського бюджету (бюджету участі) в Корюківській міській 

територіальній громаді на 201_ рік 

 
Розділ І. Аналіз з точку зору правильності і повноти заповнення бланку-заявки 

пропозиції (проекту) (заповнює уповноважена особа виконавчого апарату Корюківської 

 міської ради та її виконавчого комітету (далі – уповноважений робочий орган) 

 

1. Бланк-заявка заповнено згідно з вимогами щодо повноти і правильності, отже, немає 
необхідності запрошувати Заявника для отримання додаткової інформації. 

 

а) так 

б) ні (які недоліки? яких даних недостатньо?) 

……………………………………………………………………...………………………………… 

………………………………………………………………………………..…………… 

 
2. Заявник (необхідну відповідь підкреслити) 

а) заповнив бланк, надавши додаткову інформацію (які пункти?) 

……………………………………………………………………...………………………………… 

………………………………………………………………………………..…………… 

б) не заповнив бланк-заявку (чому?) 

……………………………………………………………………...………………………………… 

………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………...………………………………… 

………………………………………………………………………………..…………… 
 

 

(Дата) П.І.Б. та підпис відповідального 

працівника уповноваженого робочого органу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
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Експертній групі, утвореній відповідно до 

рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 

  .  .  №    
 

Увага! 

Необхідно заповнити кожний пункт. У випадку, якщо якесь з запитань не стосується Вашої пропозиції (проекту), 

необхідно вписати “не стосується” 

Розділ ІІ. Аналіз пропозиції (проекту) з точки зору його наповнення, тобто змісту (заповнює 

відповідальний працівник - член Експертної групи, утвореної відповідно до рішення 

виконавчого комітету Корюківської міської ради від 10.04.2018 № 125, до компетенції якого 

входить пропозиція (проект). 

 

1. Бланк-заявка містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції 

(проекту) з точки зору змістовності. 

а) так 

б) ні (чому?) 

……………………………………………………………………...………………………………… 

………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………...…………………………… 

 

2. Інформацію, що міститься в бланку-заявці, було доповнено Заявником. 

а) так 

б) ні (чим?) 

……………………………………………………………………...………………………………… 

………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………...…………………………… 

 

3. Запропонована пропозиція (проект) входить до повноважень міської ради 
а) так 

б) ні (чому?) 

……………………………………………………………………...………………………………… 

………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………...…………………………… 

 

4. Запропонована пропозиція (проект) відповідає чинному законодавству та нормативно 

правовим актам, у тому числі в частині місцевого рівня, (якщо це пов’язано із 

запропонованою пропозицією (проектом) 

 

а) так 

б) ні (чому?) 

……………………………………………………………………...………………………………… 

………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………...…………………………… 

 

5. Територія/земельна ділянка, на якій відбуватиметься реалізація запропонованого завдання: 

а) це територія/земельна ділянка, на якій міська рада має право здійснювати реалізацію того 

чи іншого проекту за рахунок коштів міського бюджету; 
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б) ця територія/земельна ділянка не належить до переліку територій, на яких міська  рада  

має право реалізувати запропоновану пропозицію (проект) за рахунок коштів міського 

бюджету (чому?); 

……………………………………………………………………...………………………………… 

………………………………………………………………………………..…………… 

в) не стосується. 

……………………………………………………………………...…………………………… 
 

6. Реалізація запропонованого завдання відбуватиметься протягом одного бюджетного року: 

а) так 
б) ні (чому?) 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

7. Витрати за кошторисом (брутто), призначені на реалізацію запропонованого завдання: 

а) без додаткових зауважень 

б) з зауваженнями (необхідно внести їх, використовуючи для обґрунтування дані, наведені в 

таблиці нижче) 

 

 

 

 

 

Загальна сума ……. гривень. 

Обґрунтування: 

……………………………………………………………………...………………………………… 

………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………...…………………………… 

 

8. Висновок, стосовно технічних можливостей виконання запропонованого проекту: 

а) позитивний 
б) негативний (чому?) 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

в) не стосується 

 

9. Висновок стосовно доцільності   реалізації   запропонованого завдання в контексті 

законодавчих вимог щодо економії бюджетних коштів: 

а) позитивний 

б) негативний (чому?) 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

10. Висновок стосовно експлуатаційних витрат на реалізацію запропонованого завдання в 

контексті законодавчих вимог щодо економії бюджетних коштів: 
а) позитивний 

б) негативний (чому?) 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Складові завдання Витрати за кошторисом (брутто) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
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в) не стосується 

 

11. Висновки і погодження/узгодження з іншими структурними підрозділами Корюківської 

міської ради, до компетенції яких входить пропозиція (проект), стосовно можливості 

реалізації пропозиції (проекту) (наприклад, погодження з питань житлово-комунального 

господарства, архітектури та містобудування, земельних ресурсів, фінансовими і т.д.), 

ситуації та умов, в яких реалізація пропозиції (проекту) може суперечити/перешкоджати 

реалізації інших пропозицій (проектів) або міських інвестиції, які стосуються цієї земельної 

ділянки/території або 
об’єкту/будівлі……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

12. Чи реалізація запропонованого завдання передбачає витрати в майбутньому (наприклад, 
витрати на утримання, поточний ремонт і т.д.) 

 

а) так (які у річному вимірі?) 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

б) ні 

 

Розділ ІІІ. Обґрунтовані рекомендації щодо внесення пропозиції (проекту), 

запропонованого до громадського бюджету, в бланк для голосування (а також опис 

передумов, які можуть зашкодити реалізації пропозиції (проекту) та інші зауваження, що є 
важливими для реалізації запропонованого проекту): 

а) позитивні 

б) негативні 

 

Обґрунтування/зауваження: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

м. Корюківка, (дата)… 

 

 

П.І.Б. та підпис керівника Експертної ради, утвореної 

відповідно до рішення виконавчого комітету 
Корюківської міської ради від . . №       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

Р І Ш Е Н Н Я 

(п’ятнадцята сесія сьомого скликання) 

07 серпня 2018 року 

м. Корюківка 

 

Про створення Корюківської 

міської ради релігійних громад 

 

З метою надання релігійним та громадським організаціям,  

зареєстрованим на території населених пунктів Корюківської міської ради, 

жителям населених пунктів Корюківської міської ради можливості брати 

безпосередню участь у формуванні міської політики з питань етики, 

моральності та доброчинності, керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1. Затвердити Положення про Корюківську міську раду релігійних громад 

(далі – Рада релігійних громад), що додається. 

 

2. Організаційні питання, щодо формування складу Ради релігійних 

громад покласти на міського голову Ахмедова Р.Р. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 
 

Міський голова Р.Р. Ахмедов 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання 

від 07 серпня 2018 року 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО КОРЮКІВСЬКУ МІСЬКУ РАДУ РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Корюківська міська рада релігійних громад (далі – Рада релігійних 

громад) є представницьким, міжконфесійним, консультативно-дорадчим 

органом при міському голові, що діє на громадських засадах. 

1.2. Рада релігійних громад у своїй діяльності керується Конституцією 

України, Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації», 

іншими актами чинного законодавства, рішеннями Корюківської міської ради, 

її виконавчого комітету, розпорядженнями Корюківського міського голови, а 

також цим Положенням. 

1.3. Рада релігійних громад не втручається у внутрішні справи 

релігійних організацій. 

1.4. Голова Ради релігійних громад – є радником міського голови з 

релігійних та етичних питань. 

1.5. Рішення Ради релігійних громад мають рекомендаційний характер 

для органів місцевого самоврядування. 

 

2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

 

2.1. Основними принципами Ради релігійних громад є: толерантність, 

рівноправ’я, ініціативність, матеріальна незацікавленість, відповідальність. 

2.2. Рада релігійних громад утворюється з метою консультування органів 

місцевого самоврядування з релігійних питань, координації міжконфесійного 

діалогу, об’єднання зусиль релігійних організацій для здійснення заходів 

добродійного характеру, популяризації етики, моралі та загально – прийнятих 

традиційних цінностей. 
2.3. Відповідно до мети основними завданнями Ради релігійних громад є: 

1) обговорення актуальних питань релігійного життя та підготовка 

взаємоузгоджених пропозицій органам місцевого самоврядування, що 

відносяться до питань свободи совісті та релігійних організацій, етики та 

моральності; 
2) об’єднання зусиль релігійних організацій у благодійній діяльності; 

3) сприяння міжконфесійному взаєморозумінню та злагоді; 

4) організація та проведення «круглів столів», конференцій, семінарів, 

нарад тощо з питань духовності та моралі; 



5) застосування і додержання законодавства про свободу совісті; 

6) активізація участі релігійних організацій в суспільному житті на 

місцевому рівні; 

7) сприяння всебічному висвітленню релігійного життя засобами масової 

інформації; 
8) інші завдання, які не суперечать законодавству України. 

 

3. ФОРМУВАННЯ РАДИ РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД 

 

3.1. Ініціативна група представників релігійних громад, громадських 

організацій зареєстрованих на території населених пунктів Корюківської 

міської ради та громадян, що проживають на території населених пунктів 

Корюківської міської ради, порушує перед міським головою питання, у формі 

написання письмового звернення довільної форми з підписами всіх членів 

ініціативної групи, про ініціювання створення Ради релігійних громад. 

3.1.1. Міський голова визначає час і місце установчого засідання Ради 

релігійних громад. 

3.2. Повноваження Ініціативної групи припиняються у день відкриття 

установчого засідання новосформованого складу Ради релігійних громад. 

3.3. Голова Ради релігійних громад обирається простою більшістю 

голосів членів Ради релігійних громад від загального складу Ради релігійних 

громад за поданням міського голови з числа членів цього органу терміном на 1 

рік (з дня його обрання). 

3.4. Заступник Голови Ради релігійних громад обираються простою 

більшістю голосів членів Ради релігійних громад від загального складу Ради 

релігійних громад за поданням голови Ради релігійних громад з числа членів 

цього органу строком на 1 рік. 

3.5. Секретар Ради релігійних громад обираються простою більшістю 

голосів членів Ради релігійних громад від загального складу Ради релігійних 

громад за поданням голови Ради релігійних громад з числа посадових осіб 

Корюківської міської ради строком на 1 рік. 

 

4. ПОРЯДОК РОБОТИ РАДИ РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД 

 

4.1.Основною формою роботи Ради релігійних громад та вищим рівнем 

прийняття колегіальних рішень представниками релігійних організацій є 

засідання. 

4.2. Засідання Ради релігійних громад є правомочним, якщо в ньому бере 

участь проста більшість членів від загального складу Ради релігійних громад. 

4.3. Засідання Ради релігійних громад скликаються за рішенням голови 

Ради релігійних громад або за рішенням не менш ніж однієї третини членів від 

загального складу Ради релігійних громад, але не менш ніж чотири рази на рік. 

У разі необхідності вирішення питань, що віднесені до її компетенції, Раду 

релігійних громад скликає міський голова або заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 



4.4. Рішення засідань Ради релігійних громад оформлюються у вигляді 

протоколів, рекомендацій, які підписуються головою та секретарем Ради 

релігійних громад. 

 

5. ПОВНОВАЖЕННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ 

РАДИ РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД 

 

5.1. Рада релігійних громад організує свою роботу шляхом прийняття 

рішень з питань, які входять до її компетенції та організовує їх виконання. 

5. 2. Рада релігійних громад розглядає та вирішує питання, віднесені до її 

компетенції цим Положенням, а саме: 

1) обирає зі свого складу голову Ради релігійних громад, заступника 

голови Ради релігійних громад, секретаря Ради релігійних громад та звільняє їх 

від виконання їх обов’язків; 

2) утворює тимчасові комісії та робочі групи для виконання своїх 

повноважень; 
3) приймає рішення в межах своїх повноважень; 

4) направляє пропозиції до міської ради з релігійних та етичних питань; 

5) приймає рішення про дострокове припинення повноважень Ради 

релігійних громад; 
6) розміщує інформацію на офіційному веб-сайті Корюківської міської 

ради; 

7) розробляє, організовує та проводить в установленому порядку заходи, 
спрямовані на виконання своїх завдань; 

8) затверджує порядок денний засідання; 

9) бере участь у розробці проектів рішень міської ради та її виконавчого 

комітету з релігійних та етичних питань; 
10) подає міському голові рекомендації та пропозиції; 

11) інформує громадськість, зокрема через засоби масової інформації, про 

свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання; 

12) організовує «круглі столи», наради, семінари тощо; 

13) здійснює інші повноваження, які не суперечать законодавству 

України. 

5.3. Рішення Ради релігійних громад приймаються простою більшістю 

голосів від загального складу, якщо інше не передбачено цим Положенням. 

5.4. Рішення Ради релігійних громад є обов’язковими до виконання її 

членами. 

 

6. ГОЛОВА РАДИ РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД 

 

6.1. Раду релігійних громад очолює голова Ради релігійних громад 

6.2. Голова Ради релігійних громад підзвітний Раді релігійних громад. 

6.3. Голова Ради релігійних громад: 

1) веде засідання (наради) Ради релігійних громад; 



2) представляє інтереси Ради релігійних громад у підприємствах, 

установах, організаціях всіх форм власності без довіреності; 

3) подає на розгляд Ради релігійних громад пропозиції про обрання 

заступника та секретаря Ради релігійних громад; 

4) забезпечує взаємодію Ради релігійних громад з Корюківською міською 

радою та її виконавчим комітетом; 
5) підписує рішення, прийняті Радою релігійних громад; 

6) надає інформацію про засідання Ради релігійних громад та проведену 

роботу цього органу для розміщення на офіційному сайті Корюківської міської 

ради та в соцмережах; 

7) має право вносити питання або проекти до порядку денного засідання 

Ради релігійних громад. 

 

7. ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАДИ РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД 

 

7.1. У разі відсутності Голови Ради релігійних громад його обов’язки 

виконує заступник Голови Ради релігійних громад, який має право без 

довіреності здійснювати повноваження Голови, якщо інше не передбачено 

діючим законодавством України. 

7.2. Заступник Ради релігійних громад підзвітний Раді релігійних громад. 

 

8. СЕКРЕТАР РАДИ РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД 

 

8.1. Секретар Ради релігійних громад забезпечує поточну роботу Ради 

релігійних громад: 

1) повідомляє членів Ради релігійних громад про час і місце проведення 

засідань Ради релігійних громад та питання, які передбачається внести на 

розгляд засідання Ради релігійних громад; 

2) формує порядок денний засідання Ради релігійних громад та погоджує 

його з головою Ради релігійних громад. 

3) підписує протоколи та рекомендації Ради релігійних громад. 

8.2. Повноваження секретаря Ради релігійних громад можуть бути 

достроково припинені за рішенням Ради релігійних громад, на підставі подання 

голови Ради релігійних громад або пропозиції не менше однієї третини від 

загальної кількості членів Ради релігійних громад. 
8.4. Секретар Ради релігійних громад підзвітний Раді релігійних громад. 

 

9. ЧЛЕНСТВО У РАДІ РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД 

 

9.1. Членство у Раді релігійних громад є добровільним. 

9.2. Підставою для вступу до складу Ради релігійних громад є письмова 

заява представника релігійної громади чи громадської організації 

зареєстрованої на території населених пунктів Корюківської міської ради, 

громадянина, що проживає на території населених пунктів Корюківської 

міської ради, подана секретарю Ради релігійних громад, яка розглядається 



Радою релігійних громад на засіданні цього органу. Рішення про прийняття 

нового члена приймається простою більшістю голосів членів ради релігійних 

громад від загальної кількості членів Ради релігійних громад. 

9.3. Вихід членів із складу Ради релігійних громад є вільним. Підстава для 

виходу є письмова заява члена Ради релігійних громад, що подається секретарю 

Ради релігійних громад. 

 

10. СПІРНІ ПИТАННЯ 

 

10.1. Рада релігійних громад не розглядає догматичні питання і не 

займається розбіжностями, що є між релігійними конфесіями. 

10.2. Рада релігійних громад може рекомендувати (у разі потреби) 

співпрацю органам міського самоврядування по деяким релігійним святам та 

заходам з окремими членами Ради релігійних громад. Загальноприйнятими 

релігійними святами в Україні є Різдво Христове, Великдень, Трійця. 

 

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

11.1. Міський голова, секретар міської ради, заступники міського голови, 

керівники виконавчих органів Корюківської міської ради (за згодою) можуть 

бути присутні на засіданнях Ради релігійних громад у разі обговорення питань, 

що належать до їхньої компетенції. 

11.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться 

розпорядженням міського голови, за поданням голови Ради релігійних громад 

або за ініціативою міського голови. 

11.3. Корюківська міська рада сприяє в забезпеченні Ради релігійних 

громад приміщенням та створює необхідні умови для її роботи. 

 

 
Секретар міської ради С.О.Олійник 



 

У К Р А Ї Н А 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

(п’ятнадцята сесія сьомого скликання) 

07 серпня 2018 року 

м. Корюківка 

 
Про затвердження 

Стратегічного плану розвитку 

Корюківської об’єднаної 

територіальної громади до 2025 року 

 
З метою забезпечення сталого економічного та соціального розвитку 

Корюківської об’єднаної територіальної громади, враховуючи рекомендації 

постійної комісій міської ради з питань власності, бюджету, соціально – 

економічного та культурного розвитку міста, постійної  комісії  міської ради 

з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних 

відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 

постійної комісій міської ради з гуманітарних питань, законності, 

правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської 

етики та регламенту,відповідно до Закону України від 25.02.2015 року № 

156-VIII «Про засади державної регіональної політики», постанови Кабінету 

Міністрів України від 06.08.2014 №385 «Про затвердження Державної 

стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», відповідно Наказу 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 31 березня 2016 року № 79 «Про затвердження 

Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності 

реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації», з 

урахуванням Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 

2020 року, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 
міська рада в и р і ш и л а: 

1. Затвердити Стратегічний план розвитку Корюківської об’єднаної 

територіальної громади до 2025 року (далі – Стратегічний план), що 

додається. 



2. Структурним підрозділам Корюківської міської ради, підприємствам, 

установам та організаціям усіх форм власності враховувати основні 

положення Стратегічного плану при розробці міського бюджету, планів 

розвитку та щорічних програм. 
 

3. Оприлюднити дане рішення та Стратегічний план на офіційному веб- 

сайті Корюківської міської ради. 
 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста, постійну комісію міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва 

та охорони навколишнього природного середовища та постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 
Міський голова Р.Р. Ахмедов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ 

КОРЮКІВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО 2025 РОКУ 



СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ 

 

1. Характеристика громади 

 

1.1. Коротка характеристика громади 

Корюківська об’єднана територіальна громада (ОТГ) створена 3 жовтня 2016 

року. До складу громади увійшли Корюківська міська (м. Корюківка, села Лебіддя, 

Трудовик) та сільські ради: 
- Брецька (Бреч, Гуринівка, Лубенець, Нова Гуринівка, Озереди, Ховдіївка); 

- Будянська (Буда, Маховики, Петрова Слобода, Соснівка, Шишка); 

- Забарівська (Забарівка, Воловики, Кирилівка, Нова Буда); 

- Наумівська (Наумівка, Андроники, Високе, Переділ, Спичувате, Турівка); 

- Рейментарівська (Рейментарівка, Богдалівка, Гутище, Заляддя, Олійники, 

Довга Гребля); 
- Сядринська (Сядрине, Будище, Самотуги, Тельне); 

- Тютюнницька (Тютюнниця, Костючки, Кугуки, Самсонівка, Сахутівка); 

- Хотіївська (Хотіївка). 
 

 

 
Карта Корюківської ОТГ 



Загалом Корюківська громада нараховує 40 населених пунктів – 1 місто і 39 сіл. 

ОТГ займає площу 606,952 кв. км, що складає 42,6% території Корюківського району. 

Чисельність населення громади – 17626 мешканців (65,7% мешканців району). Частка 

міського населення ОТГ становить 73,7%, сільського – 26,3% від його загальної 

чисельності. Щільність населення – 29 чол./ кв. км. 

Адміністративний центр громади – місто Корюківка, розташоване в північній 

частині Чернігівської області у верхів’ї р. Бреч (ліва притока Снову). Площа міста – 15 

км². Чисельність населення – 12999 тис. чол. Відстань до обласного центру: залізницею 

– 237 км, автомобільним шляхом – 99 км. Координати міста: 51° 46' 22'' пн. ш.; 32° 16' 

23'' сх. д. Висота над рівнем моря — 133 м. 

Корюківська ОТГ знаходиться на півночі України в межах Чернігівського Полісся 

і охоплює центральну та південну частину Корюківського району. Межує із Сосницьким, 

Менським та Сновським районами Чернігівської області. Територія громади 

розташована на Придніпровській низовині. Поверхня більшої частини – низовинна 

плоска зандрова рівнинна; східної – хвиляста і горбисто-хвиляста моренно-зандрова 

рівнинна. Поширені прохідні долини, блюдця, западини, у східній частині є карстові 

форми рельєфу. 

Клімат ОТГ помірно-континентальний із м’якою зимою і теплим, іноді – жарким 

літом. Середньорічна температура повітря +6,1ºС. Середня температура повітря липня 

становить + 19,2 ºС, січня –6,9ºС. Максимальна температура влітку досягає +37 ºС, 

мінімальна взимку –35ºС. Територія характеризується достатнім зволоженням. 

Середньорічна кількість опадів – 614 мм на рік, у тому числі в теплий період — 439 мм. 

Період із температурою понад +10°С становить 155 днів. Висота снігового покриву – 23- 

25 см. Територія належить до вологої, помірно теплої агрокліматичної зони. 

Площа водного дзеркала річок, озер, ставків громади складає 431,8744 га. 

Територією ОТГ протікають річки Бречиця, Ревна, Слот, Снов, Турчанка, Убідь, які 

впадають в р. Бреч. Усі річки належать до Дніпровського басейну. Ґрунти представлені, 

переважно, дерново-підзолистими оглеєними, дерновими і дерново-підзолистими, а 

також торфово-болотними ґрунтами. Середній бал ґрунтового покриву оцінюється в 34 

б. Надра небагаті мінерально-сировинними ресурсами. Основними видами корисних 

копалин громади є поклади глини, піску та торфу. 

Площа лісів громади становить 28287,4964 га. Зона мішаних лісів представлена 

такими основними лісовими породами, як сосна, береза, дуб, липа, осика, вільха. 

Природно-заповідний фонд представлено рядом заказників загальнодержавного та 

місцевого значення, пам’ятками природи та заповідними урочищами. Тут переважають 

листяні породи дерев і чагарники. У лісах збереглися унікальні вікові дерева – велети- 

дуби, окремі з яких мають вік понад 300 років. 

Корюківська ОТГ має промислово-аграрну структуру господарства. Найбільш 

розвиненими є паперова і деревообробна галузі промисловості. Промислові 

підприємства виробляють шпалери, образотворчу (поліграфічну) продукцію, 

пиломатеріали, паркет, двері. Основу промисловості громади складають 5 підприємств: 

1. ПАТ «Слов’янські шпалери – КФТП» (м. Корюківка), яке виробляє шпалери, 
папір і картон. 

2. ТОВ «Ванеса» (м. Корюківка) – виробляє пиломатеріали. 

3. ТОВ «Переробне підприємство «Біомас» (с. Сядрине) – виробляє деревне 

вугілля і пиломатеріали. 
4. ТОВ «ВУД Індустрі» (м. Корюківка) – виробляє пиломатеріали. 

5. ТОВ «Фанера-Чернігів» ( с. Сахутівка) – виробляє фанеру. 

Створене нове підприємство ТОВ «Кліар Енерджі» (м. Корюківка), що 

спеціалізується на виробництві електричної енергії на біомасі. 

Агроформуваннями всіх форм власності Корюківської ОТГ використовується 

10,2 тис. га сільськогосподарських угідь, в т. ч. 6,9 тис. га ріллі та 3,3 тис. га пасовищ і 



сіножатей. ТОВ «КУАК ФАНДА» обробляє 2,3 тис. га землі; ФГ «Урожай СЛ» – 2,1 тис. 

га; «Олстас-льон» – 1,7 тис. га. Основними культурами, які вирощуються в громаді є 

зернові, бобові та олійні, зокрема пшениця, кукурудза, соняшник, ріпак, люпин. 

Найбільшими агроформуваннями громади є: 

- ТОВ «Забарівське» (с. Забарівка) – спеціалізація сільське господарство 

(вирощування картоплі), післяурожайна діяльність, діяльність у лісовому господарстві; 
- ТОВ «КУАК ФАНДА» (входять СВК ім. Горького (м. Корюківка) та ПСП 

«Злагода» (с. Наумівка)) – вирощування зернових культур, картоплі, розведення великої 

рогатої худоби, свиней тощо; 

- ПСП «Праця» (с. Сядрине) – вирощування сільськогосподарських культур, 
розведення великої рогатої худоби; 

- ФГ «Урожай СЛ» – вирощування зернових культур, кукурудзи, насіння 

олійних культур, тваринництво; 

- ТОВ «Полісся СЛ» (с. Хотіївка) – вирощування кукурудзи, зернових та 
бобових культур; 

- ПП АТД «Промінь» (м. Корюківка) – вирощування зернових, бобових культур 

і насіння олійних культур; 

- ТОВ ПГ «Бреч» (с. Бреч) – розведення коней. 

Серед селянсько-фермерських господарств виділяються: 

- «Барвінок» (с. Забарівка): спеціалізується на вирощуванні картоплі та 

зернових культур; 

- «Ністру» (с. Довга Гребля): спеціалізується на вирощуванні картоплі та 

зернових культур; 

- «Урожай» (м. Корюківка): спеціалізується на вирощуванні зернових, бобових 

культур і насіння олійних культур; 

- «Зоря» (с. Сядрине): спеціалізується на вирощуванні картоплі та зернових 
культур; 

- СФГ «Маяк» (с. Сядрине): спеціалізується на вирощуванні картоплі та 
зернових культур. 

Фінансово-кредитна система громади представляють відділення АТ «Ощадбанк», 

ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен банк «Аваль», ПАТ «Полікомбанк», кредитна 

спілка та ломбард. На території ОТГ зареєстровано 4 страхові компанії: «Оранта», 
«Провідна», «Гарантія» та «Пожежно – страхова компанія». 

Державну політику в галузі освіти на території ОТГ забезпечує 8 загальноосвітніх 

шкіл (5 – у м. Корюківці, 3 – у селах), де навчається 1784 учня (1490 чол. – у м. Корюківці 

і 294 чол. – у селах). У громаді працює 4 дошкільні заклади (2 – у м. Корюківці та в селах 

Наумівка та Сядрине), де виховується 543 дитини. У м. Корюківка діють Центр дитячої 

та юнацької творчості – 690 вихованців та дитячо-юнацька спортивна школа – 372 

вихованця, а також функціонує міжшкільний навчально-виробничий комбінат 

допрофесійної підготовки учнів – 54 учня. 

Функціонує також сезонний позашкільний заклад оздоровлення та відпочинку «Зелений 

гай» в с. Наумівка. 

Мережу закладів культури складають 13 установ, у т.ч. 4 будинки культури, 7 

сільських клубів, дитяча школа мистецтв, районний історичний музей. Корюківська 

центральна районна бібліотека з 8 філіями по населеним пунктам громади. 

Медична мережа громади включає Корюківську центральну районну лікарню, 

Корюківський районний центр первинної медико – санітарної допомоги Корюківської 

районної ради та станцію швидкої медичної допомоги в м. Корюківка, лікарські 

амбулаторії (села Наумівка і Сядрине), та 7 фельдшерсько-акушерських пунктів. 



Порівняння громади, району, області (станом на 1 січня 2017 р.) 

 
 Корюківська 

ОТГ 
Корюківський 

район 
Чернігівська 

область 

Площа, км2
 607 1424 31903 

у % до площі району - - - 

у % до площі області 1,9 4,5 - 

Населення, тис. чол. 17,6 26,8 1033,4 

у % до чисельності району 65,7 - - 

у % до чисельності області 1,7 2,6 - 

Щільність населення, ос./ 

км2
 

29 19 32 

у % до щільності району 152,6 - - 

у % до щільності області 90,6 59,4 - 

 

1.2. Інформація про орган місцевого самоврядування 

Органом місцевого самоврядування є Корюківська міська рада зі структурними 

підрозділами: 
- фінансовий відділ; 

- відділ бухгалтерського обліку та звітності; 

- відділ земельних ресурсів та комунального майна; 

- юридичний відділ; 

- відділ економіки, транспорту, інвестицій та туризму; 

- загальний відділ; 

- відділ освіти, культури, молоді та спорту. 

В громаді діють 8 в.о. старост. До складу депутатського корпусу Корюківської 

міської ради сьомого скликання входить 26 депутатів: 76,9% (20 чол.) чоловіків і 23,1% 

(6 чол.) жінок. Середній вік депутатів міської ради – 42,1. Депутатський корпус у міській 

раді представлений 7 політичними партіями: 
 

 
Блок Петра Порошенка 

“Солідарність” 
 

Аграрна партія України 

 
 

Радикальна партія Олега 

Ляшка 
 

Опозиційний блок 

 
 

Наш край 

 
 

Всеукраїнське об’єднання 

«Батьківщ ина» 

Народний фронт 

 

Вікова структура депутатського корпусу: 

1; 3,9% 

2; 7,7% 

2; 7,7% 

2; 7,7% 
11; 42,3% 

3; 11,5% 

5; 19,2% 



38,5% 

до 30 років 30 – 40 років 40 – 50 років 50 – 60 років більше 60 років 

 

Якісний склад депутатського корпусу: 

- працівники промислових підприємств – 8 (30,8%); 

- працівники медичних установ – 3 (11,5%); 

- працівники сільського господарства – 3 (11,5%); 

- працівники органів місцевого самоврядування – 3 (11,5%); 

- приватні підприємці – 3 (11,5%); 

- працівники правоохоронних органів – 2 (7,7%); 

- працівники підприємств інших форм власності – 2 (7,7%); 

- працівники комунальних підприємств та закладів – 1 (3,9%); 

- пенсіонери – 1 (3,9%). 

 

1.3. Інформація про об’єднання громадян і засоби масової інформації 

На території Корюківського району зареєстровано 54 громадські організації, з них 

легалізовано 14. 
Кількість громадських організацій за спрямуванням: 

- правозахисних - 1; 

- об'єднань ветеранів та інвалідів - 8; 

- професійного спрямування - 9, 

- молодіжних - 5, 

- дитячих - 1, 

- національних та дружніх зв'язків - 1, 

- освітніх, культурно-виховних об'єднань - 6, 

- фізкультурно-спортивної спрямованості - 4. 

Найбільш активними є: 

- Корюківська районна організація ветеранів України, активно працює у сфері 
турботи про ветеранів, організовує дозвілля людей похилого віку 

- Районна громадська організація «Корюківська козача січ», поширення 

традицій козацтва серед мешканців району 

- Корюківська міська молодіжна громадська організація «Альтернатива», 

займається розвитком молодіжних проектів та організовує цікаве, змістовне дозвілля 

молоді міста, району, проводить акції у сусідніх районах 

- Громадська організація «Спортивний клуб «Сила», займається 

популяризацією спортивного дозвілля молоді (секції з боксу) 

- Громадська організація «Корюківська сотня», активні учасники міських 

заходів, поширюють традиції козацтва 

На території громади випускається газета «Маяк», яка була заснована у травні 

1931 року. Інтернет-версія – http://koryukivka-mayak.com. Засновниками видання є 

трудовий колектив редакція газети, Корюківська районна рада, Корюківська районна 

державна адміністрація. Відбувається процес його роздержавлення і виходу з 

26,9% 

19,2% 

7,7% 7,7% 

http://koryukivka-mayak.com/


підпорядкування районній раді. Газета виходить щосуботи. Загальний наклад видання – 

до 5,9 тис. примірників, розповсюджується за передплатою та є у вільному продажу. 

Місцеве радіо і телебачення в Корюківській ОТГ відсутні. Переважна більшість 

мешканців має доступ до 6 каналів українського телебачення. Крім того, жителі громади 

користуються цифровим телебаченням. 

 
1.4. Історична довідка 

Корюківка була заснована 360 років тому. Під час правління гетьмана Богдана 

Хмельницького, шукаючи вільної від панства землі, переселенці з Правобережної 

України облюбували для себе надійно захищене лісами місце на березі річки Бреч та 

заснували   невеличке   поселення.   За   твердженнями    історика    О.М.  

Лазаревського: «...населений пункт засновано 1657 року переселенцями з 

Правобережної України. Серед них був козак Омелян Карука, який і "поселив" Каруківку 

(Корюківку)». Перші корюківчани жили в землянках, рубали ліс, полювали, розводили 

бджіл. 

У переказах живе легенда, нібито каруками чи корюками називали тих, хто 

втікали з кріпацької неволі. Ще з давніх часів втікачі переховувалися тут у непрохідних 

хащах серед річок і боліт, заробляючи на життя тим, що збирали кору з дерев, продаючи 

її козакам Чернігівського полку. Пізніше переселенці почали дубити шкіри, ладнати 

збрую та вози, гнати дьоготь, виготовляти вироби з дерева, іграшки, посуд тощо. 

Заготівельників дубової кори звали коруками, бо їх виробничим знаряддям був карук – 

гострий залізний гак, яким обдирали кору дубів. 

Опис Малоросії Рум’янцева подає наступні відомості щодо перших десятиліть 

життя та устрою Корюківки. У поселенні налічувалось 30 дворів, за іншими, 

уточненими, даними – 31 та 3 бездвірні хати, у яких мешкали посполиті (так тоді 

називали селян). Представників інших станів тут не було. Повинності селян у згаданому 

описі не вказані. Оскільки панського маєтку у поселенні не було, то і панщини тут могли 

не відробляти. 

Практично всі селянські двори були старими, деякі навіть «ветхими», 

збудованими ще в 17-му – на початку 18-го ст. Майже всі господарі були місцевими 

уродженцями, лише шинкар був родом з с. Савинок і ще двоє селян переселились з 

Габрелівки (нині с. Трудовик). 

Лише 11 дворів мали орну землю у розмірі від 6 четвериків до 6 четвертей. Отже, 

найменший розмір поля становив 0,82 га, а найбільший – 10,2 га. Городи не 

враховувалися. Поширена була трипільна система обробітку землі (озимина, яровина, 

пар). Висівалися, переважно, жито і овес, меншою мірою – гречка та ячмінь. Три 

господарства свою землю взагалі не обробляли. Кілька господарств тримали волів, 26 

мали 1-2 коней, 22 – корів. Навіть вівці і свині були не в кожному дворі. Сінокосами були 

забезпечені ¾ господарств, маючи від чотирьох до двадцяти возів сіна. 

Близько половини господарств жили з ремесла. Налічувалося 12 родин бондарів, 

1 – стельмахів, 1 – шевців. Якщо бондарі виготовляли дерев’яну тару та посуд, то 

стельмахи – вози, сани, колеса. Шевці шили чоботи. Частина каруківчан, не маючи землі 

та ремесла, жила з поденних заробітків. 

Частина селян, очевидно, належала до категорії підсусідків. Такі селяни, щоб не 

платити податків, не нести ніяких повинностей як державі, так і панам, продавали чи 

кидали свої господарства, поселяючись у вільних хатах панів, козаків і навіть селян. За 

термінологією того часу, вони «виходили в сусіди». За помешкання платили грошима 

або відробітками. Жили ж підсусідки за рахунок заробітків. 

У 43-х хатах проживали 304 особи, в середньому 7 чоловік на хату. Для хлопців 

шлюбний вік міг наступати з 16-17 років, а для дівчат навіть із 14. В основному родини 

мали 2-4 дітей. Чоловіків, старших 60 років, нараховувалось 10, а жінок – 13. До 70- 

річного віку дожило 4 жінки і лише 1 чоловік. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_(%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%87%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8C


За часів гетьманської України другої половини ХVІІ ст., яка знаходилася під 

владою Москви, територія Корюківщини входила до складу Киселівської, Менської, 

Понорницької та Волинської сотень Чернігівського полку. Село Каруківка за 

адміністративним поділом належало до Киселівської сотні Чернігівського полку. З 1689 

року Корюківщиною заволодів Леонтій Полуботок. У 1706 році новим хазяїном села став 

Іван Мазепа, а в 1708 р. Петро І віддав Корюківку у вічне володіння полковнику Павлу 

Полуботку. Деякий час власницею була Анастасія Степанівна Полуботок, удова 

бунчукового товариша Семена Полуботка. Останній був онуком чернігівського 

полковника і наказного гетьмана Павла Полуботка. Взагалі, Полуботки з деякою 

перервою володіли Каруківкою з 90-х рр. ХVІІ ст. Із 1782 р. Корюківка входила у 

Сосницький повіт Новгород-Сіверського намісництва, з 1797 р. – до Олександрійської 

волості Сосницького повіту Малоросійської (з 1802 – Чернігівської) губернії. 

Жителі Корюківщини брали активну участь у Вітчизняній війні 1812 року. 

Чимало їх пішло до ополчення. Корюківчани надавали для потреб російської армії 

продовольство, гроші, теплі речі. 

За офіційною статистикою, у 1840 році лише 106 сімей могли забезпечити себе 

хлібом до майбутнього врожаю, 402 – голодували. У 1858 році іноземний підприємець 

Карл Раух побудував на східній околиці села цукровий завод, де працювало 350 чоловік 

(майже все доросле населення). Робітники працювали весь сезон (3-5 місяців) без 

вихідних по 12 годин на добу. Не поліпшилося економічне становище селян Корюківки 

і після реформи 1861 року. У 1866 році в Корюківці було 156 дворів, 1572 жителя. 

Незважаючи на те, що тут здавна поширювалися різні ремесла, у селі 

нараховувалося лише 4 дрібні кузні та 2 столярні майстерні. Проте швидкими темпами 

зростав цукровий завод. У 1871 році на ньому вже працювало 600 робітників. Через п’ять 

років був збудований рафінадний завод, 1892 року – цегельний. Цукрова продукція 

Корюківки за високу якість одержала золоті медалі на Всеросійській виставці в Москві 

(1882 р.), а у 1900 році – на всесвітній у Парижі. 

У 1882 році в Корюківці зведена дерев’яна Вознесенська церква. 1884 року 

побудована залізниця. У 1880 році відкрито однокласне училище, у 1886-му – 

церковнопарафіяльну школу, у 1896 році – земську школу. У 1904 році збудована 

лікарня. 

12 січня 1918 року в місті було проголошено Радянську владу. Уже в 1923 році 

Корюківка отримала статус селища. 

У 1926 році для робітників цукрозаводу в селищі було споруджено 76 житлових 

будинків, лазню, пральню. Напередодні війни в Корюківці працювало 8 магазинів. У 

1936 р. жителі посадили великий фруктовий сад, заклали парк, розбили сквери. У 

районній лікарні налічувалося 15 лікарів і 60 чоловік середнього медперсоналу. У селищі 

було дві семирічні та середня школи, де в 1940 році навчалося 986 учнів і працювало 62 

вчителі. З культурно-освітніх закладів напередодні війни діяли народний драмтеатр, 

кінотеатр, два клуби. Книжковий фонд бібліотек становив 16 тис. томів. 

Велика Вітчизняна війна і період німецько-фашистської окупації, що тривав 746 

днів (05.09.1941 – 19.03.1943) стали для корюківчан суворим випробуванням. Корюківка 

була центром партизанського руху на Чернігівщині. Звідси почали свій шлях 

Чернігівський партизанський загін, партизанське з’єднання О.Ф. Федорова. Саме ці 

факти стали причиною фашистської розправи над мирними жителями Корюківки в 

березні 1943 року. У результаті гітлерівського злочину вбито близько 7 тис. мешканців 

(за актом від 1944 р. – 6700 чол.) і спалено 1290 будинків. Знищення фашистськими 

карателями Корюківки разом із її мешканцями є одним із найбільших подібних злочинів 

нацистських окупантів у Другій світовій війні в Європі. Для порівняння: 

1. Українська Корюківка – 1-2.03.1943 р. вбито і спалено близько 7 тис. осіб. 

2. Білоруська Хатинь – 22.03.1943 р у селі знищено 149 осіб. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1782
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1797
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F


3. Чеська Лідице – 11.06.1943 р. вбито в селищі і замордовано в концтаборі 320 

чоловік. 
4. Французька Орудар – 10.06.1944 р. знищено в селищі 642 чол. 

Шестеро корюківчан удостоєні почесного звання Героїв Радянського Союзу: 

Більченко Феодосій Лукич, Лучок Михайло Тихонович, Стрілець Федір Михайлович, 

Білий Данило Микитович, Дудко Федір Михайлович та Бардаков Григорій Фокич. 

Післявоєнні роки стали для Корюківщини періодом відродження та відбудови 

господарства. 4 квітня 1944 року було затверджено генеральний план відбудови 

Корюківки. У 1944 році відбудовано 292 будинки, лісозавод, маслозавод, МТС, дві 

промартілі, школу, в якій навчалося 600 дітей, лікарню на 50 ліжок. У 1950 році став до 

ладу цегельний завод потужністю 2,5 млн. штук цегли за сезон. З 1957 року тут почали 

виготовляти також черепицю. У цьому ж році створено харчокомбінат. У 1958 р. 

засновано меблеву фабрику. На місці зруйнованого цукрозаводу розпочалося 

будівництво фабрики технічних паперів – єдиного тоді на Україні підприємства, що 

випускало папір для кольорового й офсетного друку. З 1949 року фабрика почала 

випускати продукцію. 

У 1958 році Корюківка отримала статус міста. На цей час тут проживало 9573 чол. 

З 1966 року Корюківка – районний центр Корюківського району Чернігівської області. 

У 1971 році в місті збудовано готель, завершилося асфальтування вулиць. В 1971 році 

тут налічувалося 32 магазини, 59 їдалень, кафе й буфетів. Працювало також 38 

майстерень побутового обслуговування. 

У 80-х рр. в Корюківці працювали фабрика технічних паперів, картонажно- 

поліграфічна фабрика, меблева фабрика, завод господарських виробів, маслозавод, завод 

по виготовленню кісткового борошна, лісгоспзаг, райсільгосптехніка, було три 

загальноосвітніх і одна музична школа, три бібліотеки, музей, кінотеатр, лікарня, два 

будинки культури і будинок побуту. 

Із 2016 року м. Корюківка – центр Корюківської об’єднаної територіальної 

громади, до якої входить 9 територіальних громад: Корюківська, Брецька, Будянська, 

Забарівська, Наумівська, Рейментарівська, Сядринська, Тютюнницька, Хотіївська з 

приналежними адміністративно-територіальними одиницями (селами). 

Видатні корюківчани: Максюта Юрій Іванович – контр-адмірал флоту, Охріменко 

Світлана Петрівна – поетеса, Лук’яненко Іван Савич – поет, Жарий Сергій Михайлович 

– український поет, Зубрєєва Марія Авраамівна – відома художниця, Віленський Зіновій 

Мусійович – член-кореспондент Академії мистецтв РСРСР, народний художник СРСР, 

скульптор-портретист, Корнієвський Олександр Самійлович – всесвітньо відомий 

майстер музичних інструментів, кобзар-віртуоз, створив новий концертний інструмент – 

сучасну концертну бандуру. 
Бреч 

Засноване село в другій половині XVII ст. У 1925 році за клопотаннями мешканців 

було відкрито початкову школу в приміщенні колишньої єврейської синагоги. У 

Національній книзі пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні перелічено 9 

жителів села, які загинули від голоду. У Другій світовій війні брали участь 393 мешканці 

села, 157 з яких загинули. Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 

05.02.1965 Брецьку сільраду Сосницького району передано до складу Щорського району. 

У 2013 р. збудовано церкву за адресою: вул. Шкільна, 13. Поблизу с. Лубенець знайдені 

залишки поселень епохи неоліту, бронзи і скіфського періоду, а біля с. Ховдіївка – 

городище ХІ-ХІІІ ст. н.е. 

Буда 

Вперше згадується у 1771 році. Село заснували селяни-кріпаки, що належали 

поміщику Товстолісу, тому спочатку село мало назву Буда Товстолісова. До 1917 року в 

селі існувала церковно-приходська школа, в якій працював один вчитель та навчалось 

від 20 до 30 учнів. У Другій світовій війні на фронті та в партизанському русі брали 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%80%D1%94%D1%94%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80_1932-1933_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/2013
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0


участь 182 мешканці села, 136 з яких загинули. На околицях Буди знайдено городище 

юхновської культури і два – періоду Київської Русі. 

Забарівка 

Вперше згадується у 1858 році. Село пов’язане з іменем козака на прізвище 

Заборовський, що володів хутором, який згодом став називатися Заборовським. У 1913 

році на кошти земства побудоване однокласне училище. Із 1917 Забарівка перебуває у 

складі УНР. У 1918 році було засновано Забарівське товариство «Просвіти». У 

Національній книзі пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні перелічено 24 

людини, які померли від голоду в Забарівці. У листопаді 2008 у селі встановлено 

меморіальний знак на честь людей, убитих голодом 1932-1933. У Другій світовій війні 

на фронті та у диверсійних загонах НКВД СРСР брали участь 367 мешканців села, 252 з 

яких загинули. У селі народився та живе поет Заборовський Микола Олексійович. 

Наумівка 

Село відоме з початку XVII ст. У 1760-х-1782 роках у селі великим власником був 

генеральний осавул Глухівського періоду в історії України Іван Михайлович 

Скоропадський (1727-1782). У нього було 23 двори (43 хати) посполитих, 18 дворів 

підсусідків та шинок. До ХХ ст. в селі існував цукровий завод. У 1858 р. козацька 

громада Наумівки складалася з 134 осіб. Дерев’яна Михайлівська церква була 

перебудована у 1861 році. Також в селі була земська школа, а раз на рік відбувався 

ярмарок. Радянську владу встановлено в грудні 1917 році, перше колективне 

господарство «Перемога» створено 1929 року. У Національній книзі пам’яті жертв 

Голодомору 1932-1933 років в Україні перелічено 6 жителів села, що загинули від 

голоду. У Другій світовій війні на фронті та у партизанському русі брали участь 520 

мешканці села, 153 з яких загинули. За визволення Наумівки від німецько-фашистських 

загарбників віддали життя 33 воїни чотирьох національностей. 

Рейментарівка 

Село було засноване у 1750 році. У Національній книзі пам’яті жертв Голодомору 

1932–1933 років в Україні перелічено 3 жителі села, що загинули від голоду. У 1941 році 

у селі створено Рейментарівський партизанський загін ім. М. О. Щорса, командиром 

якого став голова колгоспу Б.С. Тунік. За роки німецько-нацистської окупації село було 

спалено повністю, розстріляно 208 жителів. Під час Другої світової війни на фронті та у 

партизанському русі брали участь 309 мешканців села, 208 з яких загинули. 13 червня 

2011 року, єпископ Чернігівський і Ніжинський Іларіон звершив чин освячення Свято- 

Троїцького храму. Храм не є типовим і знаходиться у відремонтованому і 

переобладнаному для цього приміщенні. Свято-Троїцький храм у селі існував, але під 

час Другої світової війни був знищений. Поблизу Рейментарівки знайдено могильник Х- 

ХІ ст. У селі народився Розстальний Віталій Григорович – український актор, Народний 

артист УРСР. 

Сядрине 

Село утворилось на початку XVII століття. Навколишні землі одержав від Мазепи 

його зять, що був одружений з сестрою Мазепи на прізвище Забіла. Син Забіли, якому 

батько віддав маєток, програв його в карти поміщику Добровольському. У Національній 

книзі пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні записаний один мешканець 

села, який помер від голоду. Під час Другої світової війни на фронті та у партизанському 

русі брали участь 99 мешканців села, 66 з яких загинули. Поблизу села були знайдені 

поселення бронзової доби та кургани часів Київської Русі. 

Тютюнниця 

Як оповідають старожили, назва села походить від поміщика Тютюнника, який 

знаходився на державній службі в чині колезького асесора. Село утворилось у другій 

половині XVII століття. Хоча є дані, що село було засноване у 1716 році, коли Василь 

Полоницький, «знатний бунчуковий товариш» Чернігівського полку, активно заселяв 

свої землі завдяки дозволу універсала гетьмана Івана Скоропадського поселити при 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80_1932-1933_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%BB)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%BB)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1858
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80_1932-1933_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1750
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80_1932-1933_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80_1932-1933_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%BE%D1%80%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2011
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD_(%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80_1932-1933_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BF)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/1716
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%88
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9


Брецькому хуторі «людей заграничных литовских» для «гаченя гребли». Саме тоді була 

організована слобідка Михайлівка Тютюнниківська (або просто Михайлівка). У 1910 

році було побудовано дерев'яну церкву, яка у 1965 році була переобладнана під клуб. У 

1913 році була побудована земська школа. В зимовий час школу відвідували 53 учні. У 

Національній книзі пам’яті жертв Голодомору 1932—1933 років в Україні записано два 

мешканці села, які померли від голоду. Під час Другої світової війни на фронті та у 

партизанському русі брали участь 224 мешканців села, 136 з яких загинули. 

Хотіївка 

У Національній книзі пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні 

записано два мешканці села, які померли від голоду. 
 

  1.5. Коротка характеристика області та району  

Чернігівська область утворена 17 жовтня 1932 р. Її площа дорівнює 31,9 тис. км² 

(2 місце серед областей України після Одеської), що складає 5,3% території України. 

Кількість районів Чернігівської області – 22, населених пунктів – 1511, в т.ч. ОТГ – 19; 

міст – 16, селищ міського типу – 29, сіл – 1465. Містами обласного значення є Ніжин, 

Прилуки, Чернігів та Новгород-Сіверський. 

Область розташована на півночі України в поліській та лісостеповій зонах 

Придніпровської низовини. Лише невелика частина на північному сході входить до 

складу Середньоруської височини. Чернігівські землі лежать у лісовій смузі – це, так 

зване, Чернігівське Полісся. Географічні координати крайніх точок Чернігівської 

області: північ – 52º 22' 45" пн. ш.; південь – 50º 04' 50"" пн. ш.; захід – 30º 30' 00" сх. д.; 

схід – 33º 30' 00" сх. д. 
 

 

 
 

Чернігівщина на карті України Карта Чернігівської області 

 

Унікальність економіко-географічного положення Чернігівської області 

визначається її розташуванням на кордоні трьох держав. На півночі Чернігівщина межує 

з Російською Федерацією (183 км держкордону), на північному заході – з Білоруссю (225 

км держкордону), на сході – з Сумською областю, на півдні – з Київською та 

Полтавською областями. На кордонах розташовано 13 пунктів пропуску. Відстань від м. 

Чернігова до м. Києва: залізницею 209 км; автошляхом 141 км. Територією області 

проходять 63 автодороги державного значення, дві з них є частиною міжнародного 

транспортного коридору №9 і європейських автомагістралей Е-95 та Е-101. 

Чернігівщина є однією з найбільших областей в Україні за площею, проте 

найменш заселеною, крім того має асиметричну систему розселення – 12 районів області 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1910
https://uk.wikipedia.org/wiki/1913
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80_1932-1933_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80_1932-1933_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%8F&amp;action=edit&amp;redlink=1


віддалені від обласного центру на відстань понад 100 км, а 2 райони (Срібнянський і 

Талалаївський) – понад 200 км. 

Демографічна ситуація в області є найгіршою в Україні та містить високі ризики 

для майбутнього розвитку територій, поступово призводить до скорочення чисельності 

осіб працездатного віку та зростання демографічного навантаження на суспільство та 

економіку регіону. 

Чернігівська область має значні запаси водних та лісових ресурсів, понад 300 

родовищ корисних копалин, сприятливі природні умови. 

За структурою економіки Чернігівщина належить до промислово-аграрного типу 

економіки, а відповідно до типологізації за рівнем розвитку область віднесено до регіонів 

з низьким рівнем, уповільненням та з найсерйознішими проблемами розвитку. 

Чернігівщина має багатогалузевий промисловий комплекс, який об’єднує близько 250 

підприємств. Більше 40% обсягів реалізованої промислової продукції формують 

підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів. Основу 

економіки області формують середні підприємства, де працює 56% усіх зайнятих на 

підприємствах та реалізується 47,4% продукції та малі підприємства, які забезпечують 

робочими місцями більше третини працюючих і випускають 24,4% загального обсягу 

реалізованої продукції (робіт, послуг). 

Сільське господарство області є однією з основних складових регіональної 

економіки, спроможне забезпечувати внутрішньообласні потреби в аграрній продукції, 

створювати та нарощувати експортний потенціал регіону: як продукції рослинництва, 

так і тваринництва. Разом з тим, вразливими рисами сільського господарства є значна 

закисленість ґрунтів, особливо у північній частині області, висока концентрація 

земельних ресурсів в одних руках. 

Чернігівщина має значний історико-культурний потенціал. Наявність унікальної 

історико-культурної спадщини та різноманітні рекреаційні ресурси створюють усі умови 

для розвитку туристичної галузі. Однак, в регіоні переважає екскурсійний туризм та 

туризм вихідного дня. Рівень розвитку туристичної галузі області не відповідає 

туристично-рекреаційному потенціалу. За більшістю екологічних показників область 

віднесена до екологічно стабільних регіонів України та має найбільшу серед регіонів 

кількість об’єктів природно-заповідних територій. 

 

Корюківський район 

 
 

Район на карті Чернігівщини Карта Корюківського району 



Корюківський район утворений 7 березня 1923 року. Нині нараховує 79 населених 

пунктів, у т.ч. 1 місто (Корюківка), 1 селище (Холми) і 77 сіл. Площа району становить 

1423,9 км², що складає 4,5% території Чернігівської області. Район розташований на 

півночі Чернігівщини. Межує з Семенівським, Новгород-Сіверським, Сосницьким, 

Менським та Сновським районами Чернігівської області, а також із Климовським 

районом Брянської області Російської Федерації. 

Корюківський район лежить на Придніпровській низовині. Клімат Корюківського 

району помірно-континентальний з м’якою зимою і теплим, іноді – жарким літом. 

Корюківський район належить до вологої, помірно теплої агрокліматичної зони. 

Метеостанція розміщена в с. Жукля. 

Район розташований у межах зони мішаних лісів. Площа лісів Корюківського 

району становить 64,2 тис. га. Основні лісові породи – сосна, береза, дуб, осика, вільха. 

Ліси займають 43% території району. Природно-заповідний фонд Корюківського району 

представлено рядом заказників загальнодержавного та місцевого значення, пам’ятками 

природи та заповідними урочищами. 

Площа водного дзеркала річок, озер, ставків району складає 1,2 тис. га. На 

території Корюківського району протікають річки – Бречиця, Ревна, Слот, Снов, 

Турчанка, Убідь, які впадають в найбільшу річку району – Бреч (Дніпровський басейн). 

Переважають дерново-підзолисті оглеєні грунти (65% площі району), дернові і дерново- 

підзолисті (20%), торфово-болотні (10%). Середній бал ґрунтового покриву району – 34. 

На території району є поклади глини, піску, торфу. 

Чисельність населення складає 26,8 тис. осіб (станом на 01.01.2017 р.), у т.ч. 

міського – 15,7 тис. осіб (57,9% від загальної чисельності), сільського – 11,1 тис. осіб 

(42,1%). Це становить 2,6% від загальної чисельності жителів Чернігівщини. Щільність 

населення – 19 чол./км². 

Територією Корюківського району проходять п’ять доріг загального 

користування місцевого значення, всі з яких мають тверде покриття. Через територію 

району проходить неелектрифікована залізниця Бахмач – Гомель з відгалуженням до 

Корюківки. Магістральною залізницею курсують пасажирські поїзди далекого 

сполучення та два дизель-поїзда Сновськ – Бахмач. Здійснюється регулярне вантажне 

сполучення. Пасажирське сполучення зі станцією Корюківка відсутнє, раніше курсували 

дизель-поїзди Корюківка – Сновськ. 

Історія Корюківщини пов’язана з іменами визначних діячів історичної епохи, 

зокрема з гетьманами І. Самойловичем, І Мазепою, П. Орликом, Чернігівським 

полковником П. Полуботком, які в свій час володіли землями і поселеннями 

Корюківського району. 

На території району знаходиться 80 пам’яток історії та культури, 31 – археології, 

2 – архітектури. Найвідоміші з них: стоянка палеоліту – 100 тисяч років тому (с. Рудня), 

стоянка неоліту – 6-8 тис. років тому (с. Буда, с. Лубенець), поселення бронзового віку – 

1 тисяча років до н. е. (с. Буда, с. Сядрине, с. Лубенець, с. Савинки), поселення залізного 

віку – Черняхівська культура – 2-6 ст. н. е. (с. Лубенець), городище періоду стародавньої 

Русі – середньовіччя IX – XI ст. (с. Шишківка, с. Рибинськ). 

На Корюківщині є дві пам’ятки архітектури: Перелюбська Олександро-Невська 

(1826 р.) та Жуклянська Покровська (поч. XX ст.) церкви. Схожі церкви є в Петербурзі 

та Волгограді. Головна історична пам’ятка району – меморіал на честь героїчного опору 

жителів Корюківки фашистським загарбникам (1977). Меморіал присвячений 

Корюківській трагедії, під час якої 1-3 березня 1943 року загинуло 6700 чоловік 

місцевого населення. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%87-%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)


1.6. Коротка характеристика громад – конкурентів 

 

 

Показники 

2016 рік 

Корюківська 
ОТГ 

Сновська 
ОТГ 

Семенівська 
ОТГ 

Холминська 
ОТГ 

Менська 
ОТГ 

Територія, км2
 607 1283 842 355 448,6 

Населення, чол. 17626 23904 11873 6108 19351 

Рівень 
зайнятості 

населення (%)* 

55,6 - - - - 

Зареєстровані 
безробітні, чол.* 

467 - - - - 

Середня 

заробітна плата, 

грн.* 

4900 - - - - 

Конкурентні 

переваги 

Адміністративн 

а сфера, КФТП, 

лісові ресурси 

Лісові 

ресурси, 

агросфера 

Лісові 

ресурси 

Лісові 

ресурси 

Агросфера, 

адміністрати 

вна сфера 

 
 

2. Земельні та природні ресурси 

 

2.1. Земельні ресурси і територія громади 

Загальна площа Корюківської об’єднаної територіальної громади – 60695,2 га. 

Земельний фонд Корюківської ОТГ за формою власності: 

• земель державної власності – 43386,3 га; 

• земель комунальної власності – 1684,6 га; 

• земель приватної власності – 15624,3 га. 
 
 

 

Структура власності земельного фонду Корюківської ОТГ, % 

 

Землі громади за цільовим призначенням: 

• земель сільськогосподарського призначення – 27356,6 га; 

• земель лісового фонду – 28287,5 га; 

• земель водного господарства – 431,9 га. 



 
 

Структура земель Корюківської ОТГ за цільовим призначенням, % 

 

Щодо якісного складу земельних ресурсів, які перебувають у розпорядженні 

окремих сільських рад Корюківської ОТГ, то він представлений, переважно, бідними 

ґрунтами з невисоким вмістом гумусу. 

 

Ґрунти Корюківської ОТГ 

№ Сільська рада Переважаючий тип ґрунтів 

1 Корюківська міська суглинисті, піщані 

2 Брецька піщані 

3 Будянська піщані 

4 Забарівська чорноземні, суглинисті 

5 Наумівська піщані, суглинисті 

6 Рейментарівська піщані 

7 Сядринська піщані 

8 Тютюнницька піщані, суглинисті 

9 Хотіївська піщані 

 

2.2. Містобудівні документи 

 

Наявність містобудівних документів у населених пунктах Корюківської громади 

№ 

п/п 
Назва населеного 

пункту 

Опорний 

план 

Генеральний 

план 
Примітки 

1 Корюківка Немає 2017  

2 Лебіддя Немає Немає  

3 Трудовик Немає Немає  

4 Бреч Немає Немає ідуть громадські слухання 

5 Гуринівка Немає Немає  

6 Лубенець Немає Немає  

7 Нова Гуринівка Немає Немає  

8 Озереди Немає Немає  

9 Ховдіївка Немає Немає  

10 Буда Немає 1973  

11 Маховики Немає Немає  

12 Петрова Слобода Немає 1973  

13 Соснівка Немає 1973  

14 Шишка Немає Немає  

15 Забарівка Немає 1969  

16 Воловики Немає Немає  



17 Кирилівка Немає Немає  

18 Нова Буда Немає Немає  

19 Наумівка Немає 1968  

20 Андроники Немає Немає  

21 Високе Немає Немає  

22 Переділ Немає Немає  

23 Спичувате Немає Немає  

24 Турівка Немає 1968  

25 Рейментарівка Немає 1988  

26 Богдалівка Немає Немає  

27 Гутище Немає Немає  

28 Заляддя Немає Немає  

29 Олійники Немає 1988  

30 Довга Гребля Немає Немає  

31 Сядрине Немає 1978  

32 Будище Немає Немає  

33 Самотуги Немає 1972  

34 Тельне Немає Немає  

35 Тютюнниця Немає 1971  

36 Костючки Немає Немає  

37 Кугуки Немає Немає  

38 Самсонівка Немає Немає  

39 Сахутівка Немає 1969  

40 Хотіївка Немає 1972  

 

2.3. Природні ресурси 

Площа водного дзеркала річок, озер, ставків та інших об’єктів водного фонду 

громади складає 431,8744 га. На території Корюківської ОТГ протікають річки, 

приналежні до басейну Дніпра: Бречиця, Ревна, Слот, Снов, Турчанка, Убідь, які 

впадають в р. Бреч. Ставки передано в оренду для розведення риби. Штучні ставки є в 

Корюківці та селах Наумівці, Буді, Рейментарівці, Сядриному. 

Площа лісів громади становить 28287,4964 га, або 47% її території. Поширеними 

є сосна, береза, дуб, липа, осика, вільха. Природоохоронними заповідниками громади є: 

державний заказник, розміщений на території Брецької сільської ради. Лісовий фонд 

знаходиться в експлуатації ДП «Корюківське лісове господарство» та Корюківського 

районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 

«Корюківкаліс». Надра Корюківської ОТГ небагаті мінерально-сировинними ресурсами: 

є поклади глини, піску та торфу. 

 

Природні ресурси Корюківської ОТГ 

№ Сільська рада Корисні копалини 

1 Корюківська міська глина 

2 Брецька торф 

3 Будянська пісок 

4 Забарівська торф 

5 Наумівська глина, торф 

6 Рейментарівська торф 

7 Сядринська торф 

8 Тютюнницька торф 

9 Хотіївська торф 



2.4. Кліматичні умови 

Територія Корюківської громади розташована в Чернігівському Поліссі. Клімат тут 

помірно-континентальний з м’якою зимою і теплим, іноді – жарким літом. 

Середньорічна температура повітря +6,1ºС. Середня температура повітря липня 

становить + 19,2 ºС, січня –6,9 ºС. Максимальна температура влітку досягає +37 ºС, 

мінімальна взимку –35ºС. 

Територія характеризується достатнім зволоженням. Середньорічна кількість 

опадів – 614 мм на рік, у тому числі в теплий період – 439 мм. Місто Корюківка 

розташована в западині, тому досить частим явищем на її території є тумани. Період з 

температурою понад +10°С становить 155 днів. Висота снігового покриву 23-25 см. 

Корюківський район належить до вологої, помірно теплої агрокліматичної зони. 

Найбільш небезпечні пізні весняні приморозки, які знижують врожайність фруктових та 

ягідних культур, затримують ріст та призводять до загибелі рослин. 

 
 

3. Населення і трудові ресурси 

 

3.1. Чисельність населення і демографічна ситуація 

 

Чисельність мешканців Корюківської громади, чол. 

№ 

п/ 

п 

 

Території 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

1. Корюківка 13268 13161 13149 13111 12999 12999 

2. Лебіддя - - - - - - 

3. Трудовик 90 87 87 153 86 20 

4. Бреч 200 202 203 200 195 188 

5. Гуринівка 113 114 114 112 110 115 

6. Лубенець 50 50 49 48 46 44 

7. Нова Гуринівка 6 6 5 5 6 6 

8. Озереди 16 16 18 18 18 20 

9. Ховдіївка 16 17 17 17 15 15 

10. Буда 157 152 144 138 168 159 

11. Маховики 31 23 20 21 26 26 

12. Петрова Слобода 198 200 194 186 140 139 

13. Соснівка 103 99 97 90 87 79 

14. Шишка 37 36 34 37 40 37 

15. Забарівка 232 223 221 218 214 206 

16. Воловики 329 314 317 319 310 302 

17. Кирилівка 15 15 11 10 9 9 

18. Нова Буда 9 6 5 4 3 3 

19. Наумівка 1313 1292 1276 1286 1286 1290 

20. Андроники 6 5 3 3 3 3 

21. Високе 10 9 9 6 6 5 

22. Переділ 47 47 46 41 37 37 

23. Спичувате - - - - - - 

24. Турівка 118 105 114 105 96 94 

25. Рейментарівка 280 273 261 247 245 241 

26. Богдалівка - - - - - - 

27. Гутище 8 6 6 6 5 5 

28. Заляддя 6 7 7 7 5 2 



29. Олійники 24 21 19 19 18 13 

30. Довга Гребля 10 10 10 10 10 10 

31. Сядрине 767 162 764 772 766 688 

32. Будище - - - - - - 

33. Самотуги 77 77 70 75 67 38 

34. Тельне 97 102 97 94 85 50 

35. Тютюнниця 217 196 191 170 172 174 

36. Костючки 89 85 85 70 68 68 

37. Кугуки 27 27 25 24 26 29 

38. Самсонівка 9 8 6 6 6 7 

39. Сахутівка 299 293 293 276 287 294 

40. Хотіївка 265 257 260 252 240 211 

41. Район, тис. чол. 28,8 28,5 28,1 27,7 27,5 27,1 

42. Область, тис. чол. 1098,2 1088,5 1077,8 1066,8 1055,7 1045,0 

 

Динаміка чисельності мешканців Корюківської громади та району, тис. чол. 

 

Природний та міграційний рух населення* 

Показники 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Народжені 288 294 254 273 278 243 

Померлі 596 522 499 598 548 544 

Природний приріст -308 -228 -245 -325 -270 -301 

Прибулі 486 428 334 383 402 204 

Вибулі 535 525 372 337 472 199 

Сальдо міграції -49 -97 -38 +46 -70 +5 

Загальне збільшення (зменшення) -357 -325 -283 +279 +340 -296 

* Примітка: дані по Корюківському району 



 

Природний та міграційний рух населення у Корюківському районі в 2011–2016 рр. 

 

Розподіл населення за віком у Корюківській ОТГ, чол. 

Показники 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Населення у віці:       

Молодшому за працездатний 682 653 1240 1176 704 1570 

Працездатному 8789 8874 8869 8845 8960 8776 

Старшому за працездатний 4658 4763 4759 4756 4886 4721 

Діти дошкільного віку 630 630 649 669 676 543 

Діти шкільного віку 2780 2783 2710 2710 2674 2016 
 
 

 
Розподіл населення за віком у Корюківській ОТГ, чол. 



Розподіл населення за віком у міській та сільських радах Корюківської ОТГ 

у 2016 році, чол. 
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Корюківська міська 977 6623 3637 286 1500 

Брецька 62 178 66 30 52 

Будянська 81 180 94 27 58 

Забарівська 80 265 88 31 56 

Наумівська 189 691 305 81 163 

Рейментарівська 15 131 95 11 24 

Сядринська 96 326 229 37 79 

Тютюнницька 40 288 156 29 59 

Хотіївська 30 94 51 11 25 
 

 

Розподіл населення за віком у міській та сільських радах Корюківської ОТГ у 2016 

році, чол. 

 

Рівні освіти серед населення Корюківської ОТГ у віці понад 18 років у 2016 році 

 
Показники 

 
Кількість, осіб 

% до загальної 

кількості 

населення 

Професійно-технічна 2350 13,3 

Базова вища 1892 10,7 

Повна вища 6560 37,2 

Інше 4265 24,2 



 

 
 

Структура населення Корюківської ОТГ за рівнем освіти в 2016 р., % 

 

3.2. Зайнятість населення та безробіття 

 

Динаміка зайнятості населення, тис. чол. 

Територія 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Громада 6,9 6,9 6,9 6,9 7,2 7,0 

Область 475,3 475,5 473,4 439,5 432,3 424,8 
 
 

 
Динаміка зайнятості населення Корюківської ОТГ, тис. чол. 

 

Зайнятість населення Корюківської громади за видами діяльності у 2016 році, чол. 

Галузі та види діяльності 2016 рік 

Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарство 867* 

Промисловість 1059 

Будівництво 35 

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги 
з їх ремонту. 

700 



Транспорт і зв'язок 50 

Фінансова діяльність 27 

Операції з нерухомістю, здавання під найом та послуги юридичним 
особам 

91 

Державне управління 223 

Освіта 650 

Охорона здоров’я та соціальна допомога 560 

Інші види діяльності 95 

*Примітка: без тих, хто забезпечує себе роботою самостійно 
 

 

Зайнятість населення Корюківської ОТГ за видами діяльності у 2016 році, чол. 

 

Рівень зареєстрованого безробіття та навантаження на одну вакансію 

Показники 
2016 рік 

Район Область 

Рівень зареєстрованого безробіття (у відсотках до 
економічно активного населення працездатного віку) 

5,6 11,3 

Кількість безробітних на одну вакансію (чисельність 

зареєстрованих безробітних, поділена на кількість 

вакантних робочих місць) 

42 17 

 

3.3. Доходи населення і заробітна плата 

 

Середня заробітна плата по Корюківському району та Чернігівській області, грн. 

Регіони 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Район 2175 2414 2655 2988 3537 4900 

Область 1974 2308 2504 2690 3295 4002 



 

Динаміка середньої заробітної плати, грн. 

 

Середня заробітна плата в Корюківській ОТГ за видами діяльності, грн. 

Галузі та види діяльності 2016 рік 

Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарство 4600 

Промисловість 4871 

Будівництво 3930 

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з 
їх ремонту 

4097 

Транспорт і зв'язок 3997 

Фінансова діяльність 5303 

Операції з нерухомістю, здавання під найом та послуги юридичним 
особам 

2586 

Державне управління 4994 

Освіта 3405 

Охорона здоров’я та соціальна допомога 2925 

Колективні, громадські та особисті послуги - 

Інші види діяльності 2877 

 



Середня заробітна плата в Корюківській ОТГ у 2016 році за видами діяльності, грн. 

 

4. Економіка громади 

 

4.1. Суб’єкти господарської діяльності 

 

Зареєстровані суб’єкти господарської діяльності 

А. Юридичні особи, од. 

Показники 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Усі суб'єкти ЄДРПОУ: 12 6 6 11 7 19 

з них СПД - юридичні особи * 12 6 6 11 7 19 

з них малі підприємства 12 6 6 11 7 19 

 

В.Фізичні особи-підприємці ( на кінець року) 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Район 792 807 904 863 821 794 
 

Динаміка чисельності фізичних осіб-підприємців у Корюківському районі, од. 

 

Зареєстровані суб’єкти господарської діяльності Корюківської ОТГ за видами 

діяльності 

Галузі та види діяльності 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сільське господарство, мисливство та лісове 
господарство 

1 1 1 2 3 6 

Промисловість, у т.ч.: 1 1 2 5 1 4 

добувна промисловість - - - - - - 

обробна промисловість 1 1 2 5 1 3 

виробництво та розподілення електроенергії, 

газу та води 

- - - - - 1 

Будівництво - - - - - - 

Оптова і роздрібна торгівля; торгівля 
транспортними засобами; послуги з ремонту 

6 2 2 4 1 4 



Готелі та ресторани - - 1 - - - 

Транспорт і зв’язок - - - - - - 

Фінансова діяльність - - - - - - 

Операції з нерухомістю, здавання під найм та 
послуги юридичним особам 

- - - - - 2 

Освіта - - - - - - 

Охорона здоров’я та соціальна допомога - - - - - - 

Колективні, громадські та особисті послуги 4 2 - - 2 3 

Інші види економічної діяльності - - - - - - 

 
 

Зареєстровані суб’єкти господарської діяльності за видами діяльності 

 

4.2. Структура економіки та розвиток головних секторів 

 

Обсяг продукції та послуг Корюківської ОТГ за видами діяльності в 

порівнянних цінах, тис. грн. 

Галузі та види діяльності 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сільське господарство, 

мисливство, лісове 

господарство та рибне 
господарство 

72862 77999 75689 85884 87681 100806 

Промисловість 1079923 1097742 1233932 1427957 1595178 1224433 

Будівництво 6250 5291 4428 5895 4598 7289 

Оптова і роздрібна 
торгівля 

229177 244934 299414 349286 424328 462150 



 
 

Динаміка обсягу продукції та послуг Корюківської ОТГ за видами діяльності в 

порівнянних цінах, тис. грн. 

 

Найбільші роботодавці Корюківської ОТГ 

Підприємство, організація, 

установа 

 

Основний вид діяльності 

Чисельність 

працівників 
у 2016 р., ос. 

ПАТ «Слов’янські шпалери - 
КФТП» 

Шпалери, папір, картон 814 

ТОВ «Ванеса» Пиломатеріали, пелети 30 

ТОВ «Переробне підприємство 
«Біомас» 

Деревне вугілля, 
пиломатеріали 

30 

ТОВ «ВУД Індустрі» Пиломатеріали 45 

ТОВ «Фанера-Чернігів» Фанера 80 

ДП «Корюківське лісове 
господарство» 

Пиломатеріали 400 

Корюківське районне комунальне 

спеціалізоване лісогосподарське 
підприємство «Корюківкаліс» 

Пиломатеріали 148 

ТОВ «Забарівське» с.Забарівка Розведення тварин, лісове 
господарство 

18 

ВСК ім.Горького м.Корюківка Змішане сільське 
господарство 

87 

ПСП “Злагода” с. Наумівка Змішане сільське 
господарство 

112 

ПСП “Праця” с. Сядрино Змішане сільське 

господарство 

14 

ТОВ «Полісся СЛ» Змішане сільське 
господарство 

7 

ТОВ «Урожай СЛ» Сільське господарство 91 

ТОВ «ПГ Бреч» Розведення коней 88 

АТД «Промінь» м.Корюківка Сільське господарство 7 



ТОВ «Куак Фанда» Змішане сільське 
господарство 

12 

КП «Корюківкаводоканал» Будівництво водних споруд, 

монтаж водопровідних мереж, 

систем опалення та 
кондиціонування; забір, 

очищення та постачання води 

42 

Корюківська житлово- 

експлуатаційна контора 

Комплексне обслуговування 

об’єктів, збирання, 

оброблення та видалення 
безпечних відходів 

30 

Корюківська ЦРЛ Діяльність лікарняних 
закладів 

382 

Корюківська гімназія Надання освітніх послуг 22 

Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Надання освітніх послуг 67 

Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст..№4 Надання освітніх послуг 41 

Дошкільний навчальний заклад 
«Веселка» 

Дошкільна освіта 27 

Дошкільний навчальний заклад 
«Дельфін» 

Дошкільна освіта 28 

 

4.3 .Розвиток малого і середнього бізнесу 

 

Показники, що характеризують малий бізнес Корюківського району 

Показники 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Кількість малих підприємств на 10 000 населення 

Район 36 38 42 40 34 35 

Середньорічна кількість найманих працівників, чол. 

Район 6288 6209 6487 5844 6033 5174 

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств, млн. грн. 

Район 58,6 55,7 68,1 92,1 138,3 305,6 

Питома вага продукції малих підприємств в загальному обсязі реалізованої продукції 
(робіт, послуг), % 

Район 5,2 4,9 5,4 4,9 8,6 23,6 

 

4.4 .Зовнішньоекономічна діяльність 

 

Обсяги експорту-імпорту товарів та послуг 2016 рік 

 
Регіон 

и 

Експорт Імпорт 

Кількість 

підприємст 

в 

Вартість 

, тис. 

дол. 
США 

% до 

загальног 

о обсягу 

Кількість 

підприємст 

в 

Вартість 

, тис. 

дол. 
США 

% до 

загальног 

о обсягу 

 Товари   

Район 6 34109 71,5 5 65569 - 
 Послуги   

Район - - - - - - 

Інформація щодо товарної структури експорту/імпорту є конфіденційною. 

 

4.5 .Інвестиційна діяльність 



Наявні на території Корюківської громади вільні земельні ділянки та виробничі 

приміщення, призначені для ведення господарської діяльності 

Адреса, стислий опис, призначення Власник (власники) 
Площа, 

кв. м 

вул. Вокзальна, 26-А, м. Корюківка 

Об’єкт незавершеного будівництва «Цех з 

виробництва хлібобулочних виробів» 

Варіанти використання: добудова з подальшим 

використанням об’єкта промислового призначення 
/ для комерційної або виробничої діяльності 

Фонд державного 

майна у Чернігівській 

області, 

балансоутримувач - 

Корюківська 
райспоживспілка 

4772,5 м² 

(площа 

ділянки – 

1,1 га) 

вул. Індустріальна, 29, м. Корюківка 

Адміністративна будівля ПрАТ «Сільгосптехніка» 

Варіанти використання: для комерційної або 
виробничої діяльності 

ПрАТ 

«Сільгосптехніка» м. 

Корюківка 

673,4 м² 

(площа 

ділянки – 

0,05 га) 

вул. Індустріальна, 29, м. Корюківка 

Приміщення їдальні ПрАТ «Сільгосптехніка» м. 

Корюківка 
Варіанти використання: для комерційної або 
виробничої діяльності 

ПрАТ 

«Сільгосптехніка» м. 

Корюківка 

843 м² 

(площа 

ділянки – 

0,05 га) 

пров. Дудка 2-б, м. Корюківка 

Земельна ділянка для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд та іншої промисловості 

Корюківська міська 

рада 

0,7595 га 

 

5. Фінансовий стан та бюджет громади 

 

5.1. Бюджет громади 

 

Доходи бюджету, млн. грн. 

Показники 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Прибутковий податок з 

громадян/ Податок з доходів 

фізичних осіб 

 

19,226 

 

22,519 

 

23,013 

 

26,235 

 

24,308 

 

37,374 

Єдиний податок (крім с/г 
виробників) 

0,847 1,828 2,536 3,075 4,321 5,209 

Єдиний податок від с/г 
виробників 

0,038 0,039 0,037 0,037 0,667 1,138 

Доходи від відчуження 
нерухомості та землі 

0,896 0,03 0 0,012 0,307 0,203 

Податок на прибуток 
підприємств комунальної 
власності 

 
0,214 

 

0,095 

 

0,015 

 

0,092 

 

0,124 

 

1,252 

Плата за землю 2,806 4,222 4,125 4,322 5,827 11,34 

Податок на нерухомість - - 0,003 0,037 0,356 0,537 

Акцизний збір - - - - 3,809 6,044 

Інші місцеві податки та збори 0,17 0,169 0,182 0,182 0,083 0,063 

Податкові надходження разом 23,91 29,702 30,758 35,365 41,334 65,42 

Дохід від оренди 
комунального майна 

0,177 0,177 0,153 0,183 0,298 0,37 

Інше 0,264 0,323 0,254 0,242 1,084 6,074 



 
 

Динаміка доходів бюджету, млн. грн. 

 

Одним із ключових параметрів, які традиційно використовувалися при оцінці 

фінансового потенціалу тієї чи іншої адміністративно-територіальної одиниці є індекс 

відносної податкоспроможності території (адміністративно-територіальної одиниці). У 

більш широкому розумінні його можна трактувати як індекс дохідної спроможності 

адміністративно-територіальних одиниць і доцільно використовувати у якості одного із 

ключових критеріїв виділення фінансово спроможних і, відповідно, відносно 

депресивних територій у масштабах усієї країни або конкретного регіону. 

На 2017 рік на території Корюківської ОТГ заплановано зібрати 58000120 грн. 

власних доходів до відповідного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів). 

Це складає 3291 грн. на одну особу населення територіальної громади. Якщо дати 

відносну оцінку дохідної спроможності Корюківської ОТГ, то слід зазначити, що 

зазначений показник складає 138,3% аналогічного середньоукраїнського показника 2016 

року (2380 грн. по 159 ОТГ) і 100,9% середнього показника по Чернігівській області 

(3263 грн. по 5 громадах без Корюківської). Тобто, можна зробити висновок про відносно 

непоганий в умовах сучасної України фінансовий стан Корюківської ОТГ та її фінансову 

спроможність. 



З усіх створених до 2017 року ОТГ на території Чернігівської області за 

показниками фінансової спроможності Корюківська ОТГ поступається лише 

Деснянській і Вертіївській. 

 

Відносна дохідна спроможність об’єднаних територіальних громад 

Чернігівської області 

ОТГ Власні доходи на одного 

мешканця у 2016 році 

(Корюківська ОТГ – 
планові власні доходи у 

2017 році), грн. 

Власні доходи на одного 

мешканця до 

аналогічного показника 

по Корюківській ОТГ, % 

Корюківська 3291 100,00 

Деснянська 4757 144,55 

Вертіївська 3432 104,28 

Кіптівська 2986 90,73 

Парафіївська 2879 87,48 

Макіївська 2259 68,64 

У середньому по ОТГ області 3263 99,15 
 

 
 

 
Структура планових доходів бюджету Корюківської ОТГ на 2017 р. (без 

урахування трансфертів) 



Доходи бюджету на 1 мешканця, грн. 

 Податок 

на   

доходи 

фізичних 

осіб 

 
Єдиний 

податок 

 

Місцеві 

податки 

та збори 

 

Плата 

(податок) 

за землю 

 

Податкові 

надходження 

разом 

Дохід від 

оренди 

комунального 

майна 

2011 р. 675,6 31,1 6,0 98,6 840,2 6,22 

2012 р. 803,6 66,6 6,0 150,7 1060,0 6,32 

2013 р. 830,6 92,9 6,6 148,9 1110,1 5,52 

2014 р. 954,7 113,2 6,6 157,3 1286,9 6,66 

2015 р. 895,8 183,8 3,1 214,7 1523,3 10,98 

2016 р. 1392,5 236,5 2,3 422,5 2437,5 13,79 

 

 

Динаміка доходів бюджету на 1 мешканця, грн. 

 

Обсяги та структура видатків бюджету громади в 2016 році, млн. грн. 

Статті видатків 2016 

Органи місцевого самоврядування 3,7 

Освіта 6,6 

Культура 0,7 

Соціальний захист 0,2 

Фізична культура і спорт 0,04 

Транспорт і дорожнє господарство 0,1 

Житлово-комунальне господарство 4,6 



 

 

Структура планових видатків бюджету Корюківської ОТГ на 2017 рік 

Найбільші платники податків Корюківської ОТГ у 2016 році 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік та вартість проектів, які будуть реалізовуватися за кошти державної 

субвенції на формування інфраструктури ОТГ 

№ 

п/ 
п 

 

Назва 

 

Рік 
Сума, 

тис. грн. 

Коментар (що буде досягнуто 

завдяки проекту) 

1. Придбання комунальної 

техніки для КП 
«Корюківкаводоканал» 

2017 5186,00 

(кошти 

державного 

бюджету - 

4715,00; 

кошти 

місцевого 

бюджету - 

471,00) 

Стале та якісне надання 

мешканцям громади послуг із 

централізованого водопостачання і 

водовідведення та утримання доріг 

в санітарно-технічному стані, 

видалення аварійних дерев та 

забезпечення закладів бюджетної 

сфери необхідним паливом, 

ліквідація наслідків надзвичайних 

ситуацій природного характеру 

№ 
п/п 

Назва Сплачено 

  
ПДФО 

(100%) 

 

Акциз 

Плата 

за 
землю 

Податок на 

нерухомість 

1. ПАТ «Слов’янські шпалери – КФТП» 20308,2 - 1517,6 125,3 

2. ДП «Корюківський лісгосп» 4898,1 - 39,7 0,0 

3. РКСЛП «Корюківкаліс» 1250,4 - 16,8 2,0 

4. ВО Корюківської РДА 2342,3 - 0,0 0,0 

 



2. Будівництво 

артезіанської 

свердловини для питного 

водопостачання з 

використанням 

енергоощадного 

обладнання в с. Сядрине 
Корюківського району 

Чернігівської області 

2017 2600,00(кош 

ти     

державного 

бюджету - 

2293,800; 

кошти 

місцевого 

бюджету - 
306,200) 

Забезпечення якісною питною 

водою споживачів с. Сядрине 

Корюківського району 

Чернігівської області. 

 

Перелік та вартість реалізованих Корюківською ОТГ проектів за кошти 

державної субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів чи ДФРР 

№ 

п/п 

 

Назва 

 

Рік 

 

Сума, тис. грн. 

Коментар 

(досягнення 
завдяки проекту) 

1. Будівництво майданчика для 

дозвілля (скейт – майданчика) по 

вул. Шевченка, 83Б в м. 
Корюківка, в т.ч. оплата 

проектно- вишукувальних робіт 

та експертизи 

2016 439,39 (кошти 

державного 

бюджету - 200,00; 

кошти місцевого 

бюджету - 239,39) 

Збільшення 

чисельності 

молоді, що 

займається 
активними видами 

спорту 

2. Будівництво міні – футбольного 

поля з улаштуванням штучного 

покриття та огородження в 

Корюківській ЗОШ І-ІІІст. №1 по 

вул. Шевченка, 54 м. Корюківка, 

в т.ч. оплата проектно- 

вишукувальних робіт та 
експертизи 

2016 1038,88 (кошти 

державного 

бюджету -1008,63; 

кошти місцевого 

бюджету -30,26) 

Покращення умов 

тренувань для 

молоді ОТГ 

3. Закупівля обладнання та меблів 

для дошкільного навчального 

закладу №1 «Дельфін» м. 

Корюківка 

2016 151,50 (кошти 

державного 

бюджету - 150,00; 
кошти місцевого 

бюджету -1,50) 

Покращення умов 

перебування дітей 

у дошкільному 
навчальному 

закладі 

5. Закупівля обладнання (дитячих 

та спортивних майданчиків) для 

облаштування місць для дозвілля 

в парках і скверах м. Корюківка 

2016 196,95 (кошти 

державного 

бюджету - 195,00; 

кошти місцевого 
бюджету - 1,95) 

Організація 

змістовного 

дозвілля дітей 

6. Закупівля обладнання для 

облаштування місць відпочинку 

(меблів для сидіння) для м. 

Корюківка 

2016 196,50 (кошти 

державного 

бюджету - 194,55; 
кошти місцевого 

бюджету - 1,950 

Благоустрій 

території міста 

7. Закупівля обладнання та меблів 

для дошкільного навчального 

закладу №4 «Веселка» м. 
Корюківка 

2016 151,46 (кошти 

державного 

бюджету - 149,96; 

кошти місцевого 
бюджету - 1,50) 

Покращення умов 

перебування дітей 

в дошкільному 

навчальному 
закладі 

8. Закупівля обладнання (дитячих 

та спортивних майданчиків) для 

облаштування місць для дозвілля 

2016 196,95 (кошти 

державного 

бюджету -195,00; 

Створення умов 

для дозвілля дітей 

на свіжому повітрі 



 на прибудинкових територіях 

багатоквартирної житлової 

забудови м. Корюківка. 

 кошти місцевого 

бюджету - 1,95) 

та благоустрій 

міста 

 

Заплановані перспективні проекти Корюківської ОТГ на найближчий період 

 

Проект, орієнтовний термін виконання 

Кошторисна 

вартість, 

тис. грн. 

Джерело 

фінансування 

Реконструкція адмінприміщення 

Корюківської ЖЕК під Центр надання 

адміністративних послуг по вул. Шевченка, 
87 в м. Корюківка 

3412,62 Кошти державного 

бюджету - 2354,71; 

кошти місцевого 
бюджету - 1057,91 

Реконструкція вул. Червонохутірської в м. 

Корюківка 

3523,47 Кошти державного 

бюджету - 2431,19; 

кошти місцевого 
бюджету -1092,28 

Капітальний ремонт мосту по вул. Новій в. м. 
Корюківка 

2639,13 Кошти державного 
бюджету -1821,00; 
кошти місцевого 

бюджету – 818,13 

Енергоефективна реновація дошкільного 

навчального закладу №4 «Веселка» 

(утеплення фасаду, цоколю) м. Корюківка 

4744,12 Кошти державного 

бюджету -4269,71; 

кошти місцевого 
бюджету - 474,41 

Енергоефективна реновація ЗОШ І-ІІІ с. №1 

(реконструкція) з виділенням черговості: 

перша черга – заміна вікон на 

енергозберігаючі; друга черга – заміна 

покрівлі; 
третя черга – утеплення фасадів та горища 
по вул. Шевченка,54 м. Корюківка 

13449,00 Кошти державного 

бюджету 12104,10; 

кошти місцевого 

бюджету -1344,90 

Реконструкція приміщень Корюківської 

гімназії з заміною віконних блоків та дверей 

на енергозберігаючі по вул. Бульварній,5 в м. 
Корюківка 

890,00 Кошти державного 

бюджету -703,00; 

кошти місцевого 
бюджету -187,00 

Капітальний ремонт покрівлі Сядринського 

будинку культури та заміна віконних блоків 

по вул. Генерала Білого,84 в с. Сядрине 
Корюківського району 

678,94 Кошти державного 

бюджету -603,50; 

кошти місцевого 
бюджету - 75,44 

Капітальний ремонт азбестоцементної 

покрівлі житлового будинку за адресою: 
провулок Бульварний 5-а в м. Корюківка 

460,00 Кошти місцевого 

бюджету - 460,00 

 

5.2. Фінансова інфраструктура та мережа підтримки бізнесу 

На території громади відсутні бізнес-центри бізнес-інкубатори, консультаційні 

центри, агенції місцевого розвитку тощо. 
Фінансова  інфраструктура громади представлена банківськими  установами: АТ 

«Ощадбанк» (1 відділення), ПАТ КБ «Приватбанк» (1 відділення), АТ «Райффайзен банк 

«Аваль» (1 відділення), ПАТ «Полікомбанк» (1 відділення); кредитною спілкою та 

ломбардом. 



 

6. Транспортна інфраструктура і зв'язок 

 
 

Відстань між Корюківкою та населеними пунктами ОТГ 
 

 
6.1. Транспортна мережа Корюківської ОТГ 



Відстань від адміністративного центру до населених пунктів громади 

№ п/п Населені пункти Відстань в км  № п/п Населені пункти Відстань в км 

1. Корюківка - 21. Високе 3 

2. Лебіддя 15 22. Переділ 15 

3. Трудовик 3 23. Спичувате 4 

4. Бреч 14 24. Турівка 13 

5. Гуринівка 4 25. Рейментарівка 25 

6. Лубенець 12 26. Богдалівка 24 

7. Нова Гуринівка 10 27. Гутище 28 

8. Озереди 10 28. Заляддя 27 

9. Ховдіївка 16 29. Олійники 28 

10. Буда 15 30. Довга Гребля 22 

11. Маховики 8 31. Сядрине 17 

12. Петрова Слобода 7 32. Будище 15 

13. Соснівка 10 33. Самотуги 21 

14. Шишка 13 34. Тельне 13 

15. Забарівка 18 35. Тютюнниця 8 

16. Воловики 18,5 36. Костючки 10 

17. Кирилівка 19 37. Кугуки 4 

18. Нова Буда 20 38. Самсонівка 15 

19. Наумівка 9 39. Сахутівка 15 

20. Андроники 18 40. Хотіївка 21 

6.2. Транспортні комунікації 

Залізнична мережа 

Через територію громади проходить неелектрифікована залізниця Бахмач – 

Гомель з відгалуженням до Корюківки. Здійснюється регулярне вантажне сполучення. 

До електрифікації ділянки Конотоп – Ворожба, дизель-поїзди курсували зі станції 

Сновськ через Бахмач та Конотоп до Ворожби. Пасажирське сполучення зі станцією 

Корюківка відсутнє, раніше курсували дизель-поїзди Корюківка – Сновськ. 

Автомобільні шляхи 

Громадський автомобільний транспорт на сьогоднішній день відіграє провідну 

роль у транспортних перевезеннях громади. Пасажирські перевезення в громаді 

здійснюють приватні перевізники. Усі сільські ради громади (за винятком Будянської) 

мають пряме сполучення з Корюківкою та Черніговом. 

Система доріг усередині ОТГ може забезпечити доступність до переважної 

більшості населених пунктів громади. Усі потенційні центри економічного зростання 

громади сполучені автошляхами з твердим покриттям із містом. Дороги в цілому по 

громаді в доброму стані. 

По місту Корюківка з жовтня по квітень функціонує міський автобусний маршрут 

(Милейки –АЗС), міжміський маршрут (Корюківка-Чернігів, Корюківка – Н. Сіверський) 

та міжобласний (Корюківка-Київ). 

Мережа доріг місцевого значення, загального користування на території громади 

складає 189,3 км, 97,68% яких з твердим покриттям. Із загальної протяжності доріг, які 

проходять по території Корюківської об’єднаної громади протяжність доріг державного 

значення становить 91 км., з них територіальні-91 км. Протяжність доріг місцевого 

значення -98,3 км., з них сільські-47,8 км. 

Мережу доріг місцевого значення області в основному було сформовано у 70-90 
роках минулого століття. Нині 90% автодоріг за своїми експлуатаційними 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%87-%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)


характеристиками не відповідають вимогам нормативних документів за показниками 

рівності, наявності ямковості та деформацій покриття проїзної частини тощо. 

На автодорогах загального користування в межах об’єднаної територіальної 

громади знаходяться 16 шт. мостів протяжністю 260 м.п., 117 шт. водопропускних труб 

загальною довжиною 1486 м.п. Об'єкти дорожнього сервісу знаходяться в межах міста, 

у тому числі: 4 од. - АЗС, 2 од. - СТО, 1 пункт проживання, 5 - пунктів харчування. 

Наразі переважна частина технічних засобів керування дорожнім рухом громади 

потребує заміни. Необхідне також дублювання дорожніх знаків англійською мовою. 

Недостатнім є рівень інформування учасників дорожнього руху про місце розташування 

об'єктів придорожньої та туристичної інфраструктури, режим, маршрут і напрямок руху, 

погодні умови, стан аварійності; проблемним залишається питання забезпечення 

екстреним зв'язком учасників дорожнього руху з органами внутрішніх справ, медичними 

закладами та аварійними службами. 

 

6.3. Інфраструктура зв’язку 

Телекомунікаційна мережа (кабельна) в ОТГ становить – 4500 абонентів, у тому 

числі 4100 абонентів-фізичних осіб. Кількість підключень до Інтернету – 800 абонентів, 

у т.ч. 740 абонентів-фізичних осіб. 

3G усіх українських операторів мобільного зв’язку є в м. Корюківці та с. 

Наумівка. Дуже поганою якістю зв’язку відзначаються такі населені пункти громади, як 

Буда, Сахутівка, Забарівка та Тютюнниця. 

Розміщена в Інтернеті інформація стосовно Корюківської ОТГ є досить 
обмеженою. 

 

7. Інфраструктура торгівлі та послуг 

 

7.1. Мережа закладів торгівлі та громадського харчування 

На території громади 260 працюючих стаціонарних закладів торгівлі, з них 33 

секції в орендованих приміщеннях, 5 ларків та кіосків, 3 фірмових магазинів. З загальної 

кількості торговельних закладів-33 магазинів споживчої кооперації. Крім того на ринках 

міста працює 130 фізичних осіб – підприємців. 

Також на території району здійснюють діяльність 37 закладів громадського 
харчування, з яких 10 закладів споживчої кооперації. 

Загальна кількість суб’єктів середнього та малого підприємництва в громаді 

станом на 01.04.2017 року становить 859 одиниць. У структурі їх загальної кількості 

середні підприємства – 16 одиниць, малі підприємства – 106 одиниць (з них 95 діючих) 

та фізичні особи – підприємці - 781 одиниця. Дві юридичні особи зареєструвалися з 

початку року та 47 фізичних осіб – підприємців, скасували господарську діяльність 91 

фізична особа – підприємців. 

Новостворені суб’єкти господарювання бажають здійснювати господарську 

діяльність в галузі сільського господарства та дерево переробки, торгівлі. 

 

7.2. Мережа закладів побутового обслуговування 

Мережа закладів побутового обслуговування Корюківської об’єднаної 

територіальної громади: 

- пошив та ремонт одягу – 1; 

- ремонт взуття – 3; 

- перукарські, манікюрні послуги тощо– 10; 



7.3. Туристична інфраструктура 

Перелік туристичних об’єктів 

Пам’ятки історії, археології та архітектури 

На території Корюківської ОТГ знаходиться 80 (це дані по району) пам’яток 
історії та культури, 31 – археології, 2 – архітектури. Найвідоміші з них: стоянка неоліту 

– 6-8 тис. років тому (с. Буда, с. Лубенець), поселення бронзового віку – 1 тисяча років 

до н. е. (с. Буда, с. Сядрино, с. Лубенець), поселення залізного віку – Черняхівська 

культура – 2-6 ст. н. е. (с. Лубенець), городище періоду стародавньої Русі – середньовіччя 

IX – XI ст. (с. Буда); городище ХІ-ХІІІ ст. н.е. (с. Ховдіївка); могильник Х-ХІ ст. (с. 

Рейментарівка); кургани часів Київської Русі (с. Сядрине). 

Пам’ятка архітектури Корюківської ОТГ – Свято-Вознесенська церква (1904), що 

знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Гарнієра, 1, тел. +38 

(04657) 2-84-44. 

Головна історична пам’ятка району - меморіал на честь героїчного опору жителів 

Корюківки фашистським загарбникам (1977). Меморіал присвячений Корюківській 

трагедії, під час якої 1-3 березня 1943 року загинуло 6700 чоловік місцевого населення. 

Туристично-готельний комплекс «Бреч» 

ТОВ «ПГ Бреч» утримує кінне господарство та готельно-туристичний комплекс. 

Для проживання гостей є 3 ВІП-котеджі, 6 котеджів класу люкс, 19 двох і трьохмісних 

стандартних номерів і номерів класу люкс. Харчування в ресторані «Сільвер» «Golden 

Palm», широкий спектр СПА-програм та процедур, сауна, хаммам, баня, басейн, 

тренажери, супутникове телебачення, камінний зал із музичними інструментами, уроки 

верхової їзди, прогулянки на кареті, кінні показові виступи та змагання, організація 

риболовлі та полювання, прокат снігоходів, лиж, ковзанів, квадроциклів, скутерів, 

велосипедів. Організовуються виїзди для бажаючих на збирання грибів та ягід, до річки 

Десна, прогулянки на катерах та водних лижах, подорожі на човнах по річках Убідь, Слот 

та Ревна. Організований дитячий відпочинок. Є Михайлівська церква. 

Контактна інформація: с. Бреч, вул.. Шкільна, 15а, тел. відділ бронювання - 

0503383434, SPA-центр 0504657735. 

Готелі: 

Готель «Полісся». м. Корюківка, вул. Шевченка, 58, тел. +38 (04657) 2-15-41. 

Знаходиться в центрі міста. Має 25 номерів, з них 11 – класу «Люкс»; 53 місця. 

Готель «Теремок». м. Корюківка, вул. Предзаводська, тел. +38 (04657) 2-14-88. 

Знаходиться в центрі Корюківки на березі мальовничого озера, з трьома двомісними 

номерами вищого класу, обіднім залом, виконаним у старовинному стилі, конференц- 

залою, кухнею, супутниковим телебаченням. 

Корюківський історичний музей 

Створений в 1967 році як музей бойової і трудової слави. У 1985 році музею 

присвоєно звання «Народний». У 1987 році музей отримав статус державного на правах 

відділу Чернігівського історичного музею імені В.В.Тарновського. У 1992 році його 

перейменовано на Корюківський історичний музей, підпорядкований відділу культури і 

туризму Корюківської районної державної адміністрації. Музей здійснює значну 

краєзнавчу, пошукову та культурно-просвітницьку роботу 

 Тематика екскурсій: загальний огляд; Корюківщина з найдавніших часів до 

початку ХХ ст.; традиційні заняття та побут жителів Корюківщини; край у 1917-1940 рр.; 

період Великої Вітчизняної війни; сьогодення Корюківщини; розповідь про видатних та 

славетних земляків; розповідь про майстра музичних інструментів, кобзаря 

О.С.Корнієвського. 

Експозиція музею розміщена в п’яти залах і охоплює весь проміжок часу від 

палеоліту до сучасності. Один із залів – виставковий. У музеї знаходиться туристично- 

інформаційний пункт, який надає туристичну інформацію, консультації, пропозиції. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BF)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C


Цікаві та унікальні експонати музею: зуб та фрагмент бивня мамонта (епоха 

пізнього палеоліту, 40-10 тис. до н.е.); комплекс матеріалів про Корюківський цукровий 

завод (середина ХІХ ст.); експозиція української хати Корюківщини кінця ХІХ початку 

ХХ ст.; фото, архівні матеріали та панорама трагічних березневих днів 1943 року; 

фотодокументи про Корюківку різних часів (довоєнний та післявоєнний період); фото 

архітектурних пам’яток історії та культури. 

Музей працює: з 8:00 до 17:00, обід з 13:00 до 14:00. Вихідні: субота, неділя. 

День відкритих дверей-18 травня. Адреса: Чернігівська область, м. Корюківка, вул. 

Карла Маркса, 8. Тел. +38 (04657) 2-26-98. 

У с. Наумівка є музейна кімната, експонати якої розповідають про історію села. 

Заклади харчування 

Ресторан «Лісовий». м. Корюківка, вул. Шевченка, 62, тел. +38 (04657) 2-28-08. 

Час роботи: з 12.00 до 01.00. Без вихідних. Має одну залу на 60 місць. 

Бар «Хуторок». м. Корюківка, вул. Бульварна, 6 а, тел. +38 (095) 30-32-966. Час 

роботи: з 12.00 до 24.00. Без вихідних. Має одну залу на 40 місць, у літній час перед 

баром розкинутий намет на 70 місць. 

Бар «Фламенко». м. Корюківка, вул. Шевченка, 73 а, тел. +38 (095) 30-32-966. 

Час роботи: з 17.00 до 24.00. Вихідні: понеділок, вівторок. Має одну залу на 50 місць і 

барну стійку. 

Бар «Тормоз». м. Корюківка, вул. Ринкова, 18 а, тел. +38 (04657) 3-17-11. Час 

роботи: Пн. – Чт. 11.00 до 24.00. Пт. – з 11.00 до 02.00. Сб. – з 14.00 до 02.00. Нд. – з 

8.00 до 24.00. Має три зали: загальний на 108 місць, банкетний на 14 місць. У літній час 
перед баром розкинутий намет на 32 місця. 

Кав’ярня «Ретро», м. Корюківка, вул. Шевченка, 58 (готель «Полісся»), тел. +38 

(04657) 2-15-41. 

Бар « Причал», с. Сядрине, вул. Заводська, 35. Має одну залу на 60 місць, 

затишні двомісні кабінки, більярд, кафе-бар. 

Ресторан «Сільвер», с. Бреч, Шкільна, 15-А (ТГК «Бреч»). Має залу на 50 місць, 

відкриту та закриту літню тераси на 10 та 15 місць відповідно. Час роботи: 08.00 – 11.00 

(сніданок для проживаючих), 12.00 – 24.00. тел. +380504645808. 
Ресторан «Золота пальма» », с. Бреч, Шкільна, 15-А (ТГК «Бреч»). Зала на 28 

місць. 
 

Можливості для розміщення гостей у готелях 

 

Заклад 
Кількість 

номерів/місць 

Річна 

заповнюваність, 
% 

Туристично-готельний комплекс «Бреч» 28/120 60 

Готель «Полісся» 25/53 40 

 

Можливості закладів громадського харчування громади 

Заклад 
Загальна 

кількість місць 
Річна 

заповнюваність, % 

Ресторан «Лісовий» 60 20 

Бар «Хуторок» 110 50 

Бар «Фламенко» 50 50 

Бар «Тормоз» 154 10 

Кав’ярня «Ретро» 25 45 

Бар « Причал» 60 50 

Ресторан «Сільвер» 75 65 

Ресторан «Золота пальма» 28 30 



8. Житлово-комунальна та енергетична інфраструктура 

 

8.1. Житловий фонд 

 

Стан житлового фонду 

Показники 2015 2016 

Заселені будинки разом 87 87 

у тому числі:- індивідуальні будинки 12 12 

Житловий фонд, тис. кв. м загальної площі 77,232 77,232 

% помешкань, підключених до комунального 
водопостачання 

99,5 99,5 

% помешкань, підключених до комунального 
газопостачання 

99,5 99,5 

% помешкань, підключених до комунальної системи 
каналізації 

97,9 97,5 

% помешкань, підключених до центрального опалення 76,4 76,4 

Помешкання – квартира або індивідуальний будинок. 

 

Введення нового житла 

Показники 2013 2014 2015 2016 

Новозбудовані житлові будинки разом 2059,2 847,0 203,8 611,0 

у тому числі індивідуальні будинки 2059,2 847,0 203,8 159,0 

Середній розмір нового помешкання, 
м2 

80 106 68 70 

 

Забезпеченість житлом 

Показники 2010 2013 2014 2015 2016 

Загальна площа житла в місті, 1000 м2
 388 387 390 392 392 

Забезпеченість житлом 1 кв. м на особу по району 26,4 27,0 29,2 29,5 29,8 

Забезпеченість житлом 1 кв. м на особу по області 25,6 26,4 28,5 28,8 28,5 
 
 



Забезпеченість житлом 1 кв.м на особу по району та області 

 

 

9.2. Комунальна інфраструктура та інженерні мережі 

 

Водопостачання та водовідведення 

Показники 2012 2013 2014 2015 2016 

Протяжність мереж водопостачання, км 53,3 53,3 57,0 60,8 65,6 

Протяжність мереж водовідведення, км 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 

Споживання питної води, тис. м3 – 

всього, 
у тому числі: 

397,7 388,9 400,7 366,2 385,2 

- населення 290,8 292,9 285,4 245,0 269,6 

- підприємства 106,9 96,0 115,3 121,2 115,6 
 
 

Споживання питної води населенням та підприємствами Корюківської ОТГ 

 

Водопостачання в м. Корюківки та сіл Наумівки і Сядриного, де є централізоване 

водопостачання, обслуговують 3 комунальних підприємств: КП «Корюківкаводоканал», 

КП «Убідське» с. Сядрине, КП «Наумівка СЕРВІС» с. Наумівка,які підпорядковані 

Корюківській міській раді. Підприємства обслуговують 5162 абонента. 

Найбільшим підприємством із водопостачання і водовідведення Корюківської 

ОТГ є Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал». Створене 18 лютого 2008 року. 

На обслуговуванні підприємства знаходиться 65,6 км водопровідних та 6,9 км 

каналізаційних мереж. Річний обсяг піднятої води становить близько 476 тис. м³, 

перекачаних стоків 118 тис. м³. Окрім цього КП «Корюківкаводоканал» займається 

будівництвом внутрішніх і зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення, 

обслуговуванням вуличного освітлення. Загальна кількість працюючих – 42 чол. Площа 

виробничих приміщень – 906 м², адміністративного – 112 м². На підприємстві діють 

наступні цехи: 

1. Водопостачання. До складу цеху входять виробничі приміщення, два 
водозабори підземних вод загальною потужністю 250 м³ за годину, водопровідні мережі, 



спеціалізована автомайстерня, екскаватор ЕО – 2621.ДТ (2012 р.в.), цистерна КО – 503, 

ВАЗ – 2114. 

2. Водовідведення. До складу цеху входять виробничі приміщення, три станції 

перекачки стоків загальною потужністю 400 м³ за год., мережі водовідведення, цистерна 

КО – 503, самохідне шасі Т – 16, 

3. Будівництва. До складу цеху входять виробничі приміщення, трактор Т – 150К 

з бульдозерами та підйомним обладнанням, САЗ – 3507, ЗІЛ ММЗ, екскаватор ЕО – 2326, 

будівельне устаткування. 

4. Міськсвітло. До складу цеху входять виробничі приміщення, автопідйомник 

АП – 17, мережі освітлення. 

Проблеми водопостачання Корюківської ОТГ: 

- у сільських населених пунктах громади основною проблемою залишається 

відсутність централізованого водопостачання. Наявні системи водопостачання (села 
Наумівка та Сядрине) функціонують незадовільно; 

- у наявних колодязях питна вода, якою користуються жителі сіл, не відповідає 

санітарним нормам - в ній високий вміст нітратів, кальцію, заліза, що негативно впливає 

на здоров’я людей; 

- існуючі водогони та водонапірні башти збудовані десятки років тому і 
жодного разу не реконструювалися; 

- проблемою громади є також зниження рівня ґрунтових вод (через часті засухи, 
вирубування лісів) наслідком чого стало пересихання колодязів; 

- по м. Корюківка – капітальний ремонт та розширення каналізаційної мережі. 

 

Теплопостачання 

Показники 2012 2013 2014 2015 2016 

Протяжність мереж, км 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 

Опалення, Гкал - всього, 
у тому числі: 

25,20 25,12 24,88 24,92 24,72 

- населення 14,50 13,90 14,20 13,50 13,70 

- підприємства 10,70 11,22 10,68 11,42 11,02 

 

 
Споживання тепла населенням та підприємствами Корюківської ОТГ 



 

Газопостачання 

Показники 2012 2013 2014 2015 2016 

Протяжність мереж, км 131,63 132,3 132,33 132,61 132,32 

Споживання газу, млн м3 - всього, 

у тому числі: 

13,22 12,8 12,5 12,7 13,2 

- населення 5,6 5,5 5,4 5,5 5,6 

- підприємства 7,6 7,3 7,1 7,2 7,6 

-бюджетні установи 0,042 0,043 0,044 0,04 0,044 
 
 

Споживання газу населенням, підприємствами та бюджетними установами 

Корюківської ОТГ 

 

Електропостачання 

Показники 2012 2013 2014 2015 2016 

Протяжність мереж, км (10 кВ) 60 60 60 60 60 

Протяжність мереж, км (0,4 кВ) 150 150 150 150 150 

Протяжність мереж, км (0,4 кВ 
осв) 

110 110 110 110 110 

Споживання електроенергії, МВт- 

год - всього, 
у тому числі: 

60 000 64 000 66 

000 

69 000 72 000 

- населення 12 000 13 000 15 
000 

17 000 18 000 

- підприємства 48 000 49 000 51 
000 

52 000 54 000 



 

Споживання електроенергії населенням та підприємствами Корюківської ОТГ 

 

9.3. Енергоспоживання та енергозбереження 

 

Споживання окремих видів енергетичних ресурсів (населення, бюджетні установи, 

виробництво та ін.) 

 
Регіони 

Газ природний, 

млн. куб. м 

 
Вугілля, т 

Бензин 

моторний, тис.т 

Паливо 

дизельне, 

тис.т 

Громада* 1400 - 4,3 4,0 

 

10. Соціальна інфраструктура 

 

10.1. Мережа закладів освіти 

 

Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади 

Показники 2012 2013 2014 2015 2017 

Кількість дошкільних закладів, одиниць 8 8 9 10 4 

Кількість дітей у дошкільних закладах, осіб 630 649 669 676 543 

Завантаженість дошкільних закладів (дітей на 
100 місць) 

108 107 107 105 112 

Кількість загальноосвітніх навчальних 
закладів, одиниць 

20 19 19 18 8 

Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних 

закладах, осіб 

2783 2710 2710 2674 1784 

Кількість вчителів у загальноосвітніх 

навчальних закладах, осіб 

371 378 378 360 204 
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Перелік та опис освітніх закладів Корюківської ОТГ 2016 
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Дошкільні навчальні заклади 

1. Корюківський 

ДНЗ №1 

«Дельфін» 

1979 187 240 28/29* 3243 Потребує капремонту із 

застосуванням 

енергозберігаючих 

технологій, осучаснення 

та поповнення 

матеріально-технічної 
бази 

2. Корюківський 

ДНЗ №4 
«Веселка» 

1979 210 230 27/27* 3243 Потребує капремонту із 

застосуванням 

енергозберігаючих 

технологій, осучаснення 

та поповнення 
матеріально-технічної 

бази 

 по місту 

загалом 

 397 470 55/56   

3. Наумівський 

ДНЗ 

«Сонечко» 

1969 74 38 6/5* 7205 Потребує капремонту із 

застосуванням 

енергозберігаючих 

технологій, осучаснення 

та поповнення 

матеріально-технічної 
бази 

4. Сядринський 

ДНЗ 
«Барвінок» 

2003 14 20 3/3* 8451 Потребує осучаснення та 

поповнення матеріально- 
технічної бази 

 села загалом  88 58 9/8   

 громада  485 503 64/64   

*- обслуговуючий персонал 

Загальноосвітні навчальні заклади 

1. Корюківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 
№1 

1977 1176 697 67 8191 Потребує капремонту із 

застосуванням 

енергозберігаючих 

технологій, осучаснення 

та поповнення 
матеріально-технічної 

бази 

2. Корюківська 
ЗОШ І ст. №2 

1982 110 136 13 5633 Потребує капремонту із 

застосуванням 

енергозберігаю-чих 
технологій, осучаснення 



       та поповнення 

матеріально-технічної 

бази 

3. Корюківська 

ЗОШ І ст. №3 

1930 150 33 9 17350 Потребує капремонту із 

застосуванням 

енергозберігаючих 

технологій, осучаснення 

та поповнення 

матеріально-технічної 
бази 

4. Корюківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 
№4 

2004 450 432 41 9554 Потребує ремонту 

вентиляційної системи, 

повного оснащення 

майстерні, осучаснення 

та поповнення 
матеріально-технічної 

бази 

5. Корюківська 
гімназія 

1953 260 192 22 14540 Потребує капремонту із 

застосуванням 

енергозберігаючих 

технологій, осучаснення 

та поповнення 

матеріально-технічної 
бази 

 м.Корюківка 

загалом 

 2146 1490 152   

6. Наумівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

1967 360 160 22 13387 Потребує капремонту із 

застосуванням 

енергозберігаючих 

технологій, осучаснення 

та поповнення 

матеріально-технічної 
бази 

7. Сядринська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

1993 264 85 20 24179 Потребує капремонту із 

застосуванням 

енергозберігаючих 

технологій, осучаснення 

та поповнення 
матеріально-технічної 

бази 

8. Забарівська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

1983 160 49 10 16313 Потребує капремонту із 

застосуванням 

енергозберігаючих 

технологій, осучаснення 

та поповнення 

матеріально-технічної 

бази. Недостатність 

кваліфікованих 
педагогічних кадрів 

 села загалом  784 297 52   

 громада  2930 1777 204 13643  

 область     10565  



Позашкільна освіта 

1 Корюківський 

міжшкільний 

навчально- 

виробничий 

комбінат 

допрофесійної 

підготовки 

учнів 

1970 110 54 3/4* 4449 Потребує капремонту із 

застосуванням 

енергозберігаючих 

технологій, осучаснення 

та поповнення 

матеріально-технічної 

бази. Розширення 

спектру спеціальностей, 

які були б затребувані на 
ринку праці 

2 Корюківський 

Центр дитячої 

та юнацької 

творчості 

1890 Прист 

осова 

не 

примі 

щення 

690 17/5 1554 Потребує капремонту із 

застосуванням 

енергозберігаючих 

технологій, осучаснення 

та поповнення 
матеріально-технічної 

бази 

3 Корюківська 

дитячо- 

юнацька 

спортивна 

школа 

2004 Прист 

осова 

не 

примі 

щення 

372 15/1 1505 Знаходиться у 

пристосованому 

приміщенні, яке не 

задовольняє вимоги до 

облаштування 
спортивних секцій 

 громада   1116 35/10   

 

Випускники загальноосвітніх навчальних закладів 

Тип навчального закладу 2012 2013 2014 2015 2016 

Загальноосвітні навчальні 
заклади 

239 205 201 196 193 

 

10.2. Мережа закладів охорони здоров’я 

Медична мережа громади включає Корюківську центральну районну лікарню, 

Корюківський районний центр первинної медико – санітарної допомоги Корюківської 

районної ради та станцію швидкої медичної допомоги в м. Корюківка, лікарські 

амбулаторії (села Наумівка і Сядрине), та 7 фельдшерсько-акушерських пунктів (села 

Буда, Бреч, Забарівка, Соснівка, Хотіївка, Тютюнниця, Сахутівка). 

Всі ФАПи громади телефонізовані, забезпечені побутовими холодильниками. Лікарські 

амбулаторії забезпечені лікарями. Слід відзначити високий рівень кваліфікації медичних 

працівників м. Корюківки, сіл Сядриного та Наумівки. 

Проблемними залишаються питання матеріально-технічного оснащення закладів 

ПМСД, забезпеченості транспортними засобами, паливно-мастильними матеріалами, 

відсутнє у повному обсязі фінансування на забезпечення потреб у безкоштовних 

медикаментах для пільгових категорій населення, відсутній спеціалізований автомобіль 

для транспортування хворих до закладів охорони здоров‘я другого рівня. 

Потребує капітального ремонту або будівництва нового приміщення Сядринська 

СЛА. Через відсутність коштів необхідне для СЛА обладнання не закуплялося. 

 

Відвідування в амбулаторії та на дому на 100 жителів в закладах ПМСД 

Дільниці, лікарські 

амбулаторії 

Відвідувань у 

поліклініці 
Відвідувань вдома 

2015 2016 2015 2016 



Корюківська - 361,7 - 22,5 

Сядринська 202,0 262,3 26,5 23,6 

Наумівська - 232,6 - 12,6 

Всього: 52,6 272,6 3,2 27,1 
 

Амбулаторно-поліклінічне обслуговування населення в закладах ПМСД 

 

Дільниці 
Всього прийнято 

у т.ч. з приводу 

профогляду 
відвід. на дому 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Корюківська - 58136 - 26505 - 3528 

Сядринська 3073 3991 956 1162 337 340 

Наумівська - 3409 - 1173 - 179 

Всього 3073 65536 956 28840 337 4047 

 

Робота денних стаціонарів та стаціонарів вдома по закладах ПМСД 

 
Дільниці 

Денні стаціонари Стаціонари вдома 

Кількість ліжок 

денного 
стаціонару 

Проліковано, 
всього 

Проліковано, 
всього 

2015 2016 2015 2016 

Корюківська 5 352 806 108 397 

Сядринська 10 110 111 38 30 

Наумівська 3 285 147 210 146 

Всього 18 747 1064 356 573 

 

Укомплектованість штатними працівниками 

Кількість посад  
Кількість фізичних осіб 

 штатних зайнятих 

Лікарі 23,75 17,25 15 

Середній 
медперсонал 

47 38 38 

Молодший 

медперсонал 
18,5 9,5 10 

Інші 45 26,75 22 

Всього 134,25 91,5 85 

 

Місткість лікарень станом на 2016 рік 
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1. Корюківська 

центральна 

районна лікарня 

м. Корюківка 

вул..Шевченко, 

101 

1986 240 ліжок, 

600 

відвідувань 

поліклініки 

за зміну 

99,6% Забезпечення житлом лікарів 

ЦРЛ; 

завершення ремонту 

інфекційного відділення ЦРЛ; 



     проведення благоустрою 

території педіатричного 

відділення 
 

10.3. Заклади культури 

 

Коротка характеристика споруд культурно-спортивного призначення громади 

 

№ 

 

Споруда 

Кількість 

потенційних 

відвідувачів 

Події чи заходи, які залучають найбільшу 

кількість гостей 

1 Міський будинок культури 

Корюківської міської ради 

бл. 6000 осіб День міста, День молоді, День незалежності, 

Заходи до Дня пам’яті та примирення, 8 

березня, Новорічні свята, концертні 

програми місцевих та запрошених артистів 
та.ін. 

2 Корюківський історичний 

музей Корюківської міської 

ради 

бл. 6000 осіб Роковини Корюківської трагедії, 

Голодомору, воєнних подій різних періодів і 

т.д. 

3 Корюківська школа 

мистецтв ім. О.С. 

Корнієвського 
Корюківської міської ради 

230 Звітні концерти, ювілейні дати 

4 Забарівський сільський 

будинок культури 
Корюківської міської ради 

120 День села, День незалежності, заходи до 

Дня пам’яті та примирення, 8 березня, 
Новорічні свята та ін. 

5 Наумівський Будинок 

народних традицій і 

дозвілля Корюківської 
міської ради 

800 День села, День незалежності, заходи до 

Дня пам’яті та примирення, 8 березня, 

Новорічні свята та ін. 

6 Сядринський сільський 

будинок культури 

Корюківської міської ради 

350 День села, День незалежності, заходи до 

Дня пам’яті та примирення, 8 березня, 

Новорічні свята та ін. 

7 Брецький сільський клуб 

Корюківської міської ради 

90 День села, День незалежності, заходи до 

Дня пам’яті та примирення, 8 березня, 

Новорічні свята та ін. 

8 Будянський сільський клуб 

Корюківської міської ради 

50 День села, День незалежності, заходи до 

Дня пам’яті та примирення, 8 березня, 
Новорічні свята та ін. 

9 Петрово-Слобідський 

сільський клуб 

Корюківської міської ради 

(не працює через 

відсутність завідувача 
клубу) 

25 День села, День незалежності, заходи до 

Дня пам’яті та примирення, 8 березня, 

Новорічні свята та ін. 

10 Рейментарівський 

сільський клуб 

Корюківської міської ради 

60 День села, День незалежності, заходи до 

Дня пам’яті та примирення, 8 березня, 

Новорічні свята та ін. 

11 Сахутівський сільський 
клуб Корюківської міської 
ради 

60 День села, День незалежності, заходи до 
Дня пам’яті та примирення, 8 березня, 
Новорічні свята та ін. 



12 Тютюнницький сільський 

клуб 

40 День села, День незалежності, заходи до 

Дня пам’яті та примирення, 8 березня, 

Новорічні свята та ін. 

13 Хотіївський сільський клуб 

Корюківської міської ради 

40 День села, День незалежності, заходи до 

Дня пам’яті та примирення, 8 березня, 
Новорічні свята та ін. 

11. Стан навколишнього природного середовища 

Тверді побутові відходи (надалі – ТПВ) утворюються у процесі життєдіяльності 

людини (харчові відходи, макулатура, скло, метали, полімерні матеріали тощо) і 

накопичуються у жилих будинках, закладах соцкультпобуту, громадських, навчальних, 

лікувальних, торговельних та інших закладах. Особливістю ТПВ є те, що вони є 

змішаними, тобто сумішшю компонентів. Поділ на окремі складові частини компонентів 

ТПВ називається морфологічним складом. Змішування ТПВ відбувається на стадії їх 

утворення, зберігання, перевезення та захоронення. Це призводить до утворення 

шкідливих хімічних сполук, що забруднюють атмосферне повітря та ґрунтові води. 

Упродовж останнього десятиріччя в Україні продовжується прогресуюче 

накопичення відходів, не є винятком і Корюківська міська рада. Розрив між 

прогресуючим накопиченням відходів і заходами, спрямованими на запобігання їх 

утворенню, розширення утилізації, знешкодження та видалення, загрожує не тільки 

поглибленням екологічної кризи, а й загостренням соціальної ситуації в цілому. Звідси – 

необхідність подальшого удосконалення та розвитку з врахуванням вітчизняного та 

світового досвіду всієї правової, нормативно-методичної та техніко-економічної системи 

поводження з відходами. Проблеми у сфері поводження з побутовими відходами 

потребують невідкладного вирішення за умови фінансування заходів на місцевому та 

державному рівнях. 

Корюківська міська рада наразі зіткнулася із труднощами, які стосуються 

поводження з ТПВ, основними з яких є: 

- зміна морфології ТПВ зі збільшенням частки компонентів, які не піддаються 
процесам біологічного розкладання; 

- низька інноваційно-інвестиційна активність суб’єктів господарської 

діяльності у сфері поводження з ТПВ; 

- низький рівень участі мешканців у сфері поводження з ТПВ, що знижує рівень 

роздільного збору відходів; 

- відмова власників житлових будинків приватної забудови укладати договори; 

- попадання у контейнери для ТПВ небезпечних та специфічних відходів. 

Для зменшення впливу ТПВ на довкілля, покращення санітарного стану території 

громади та покращення умов проживання мешканців, необхідно розробити комплекс 

взаємопов’язаних та узгоджених у часі заходів: організаційних, технологічних, 

технічних, ресурсозберігаючих, екологічних, санітарно-гігієнічних, фінансово- 

економічних, соціальних, інформаційних, освітньо-виховних тощо, спрямованих на 

розв’язання проблем у сфері поводження з ТПВ; дії, спрямовані на запобігання 

утворенню ТПВ, їх збирання, транспортування, зберігання, оброблення, перероблення, 

утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими 

операціями та нагляд за місцями видалення. 

Практичний досвід поводження з ТПВ інших країн свідчить про те, що необхідно 

впроваджувати комплексну систему збирання та перероблення ТПВ, яка забезпечує 

використання відходів як вторинної сировини згідно вимог екологічної безпеки. Це 

дозволить менше захоронювати відходи на полігонах ТПВ та розвивати потужності з 

комплексної переробки ТПВ з використанням вторинних ресурсів, залучаючи їх у 

виробничий обіг. 



Морфологічний склад твердих побутових відходів Корюківської ОТГ 

№ 

з/п 
Найменування компонентів ТПВ Частка, % 

1. Харчові відходи 50 

2. Вуличний відсів 5 

3. Пластмаси, ПЕТ 25 

4. Інертні відходи 1 

5. Папір, картон 5 

6. Текстиль 1 

7. Дерево 5 

8. Скло 5 

9. Метал чорний - 

10. Шкіра, гума 1 

11. Небезпечні відходи 1 

12. Інші відходи 1 

 

 
Морфологічний склад твердих побутових відходів Корюківської ОТГ 

Морфологічний склад промислових відходів Корюківської ОТГ 

№ 

з/п 
Найменування компонентів ТПВ Частка, % 

1. Будівельні відходи 35 

2. Відходи шкіри, тканини, гуми 20 

3. Відходи піску, вапняку, каміння - 

4. Стружка трублення із шкіри - 

5. Відходи очисних споруд 35 

6. Відходи текстилю - 

7. Відходи пластмаси - 

8. Відходи скла - 

9. Небезпечні відходи 5 

10. Інші відходи 5 

 



 
 

 

Морфологічний склад промислових відходів Корюківської ОТГ 

 

Сезонні зміни складу ТПВ характеризуються збільшенням харчових відходів з 20- 

25% весною до 40-55% восени, а зимою зменшується кількість вуличного відсіву. 

Норми утворення ТПВ - це кількісні показники споживання послуг з вивезення 

побутових відходів, які утворюються на одну розрахункову одиницю (одного мешканця, 

одне місце в готелі, 1 кв.м торгівельної площі тощо) за одиницю часу. Ці норми 

переглядаються кожні 5 років. 

Нарахування плати за вивезення побутових відходів залежить від кількості 

зареєстрованих осіб. 

Забезпечення контейнерами та урнами для збирання ТПВ 

Для збирання та тимчасового зберігання побутових відходів використовуються 

контейнери для сміття об’ємом 1,1; 0,75; 0,24; 0,12 куб. м, які обслуговують спеціальні 

автомобілі підприємств-перевізників ТПВ. Станом на 01.01.2016 року контейнерне 

господарство міста складається з 26 контейнерного майданчика, 332 контейнерів для 

збору ТПВ. 

Контейнерні майданчики обладнані відповідно до діючих санітарних норм. 

Оновлення контейнерного господарства та облаштування контейнерних майданчиків 

здійснюється за кошти міської ради. 

В парках та вулицях міста встановлюються урни для збору сміття. Окрім 

забезпечення санітарного стану встановлення таких урн є одним з елементів, що 

сприяють підвищенню рівня екологічної культури мешканців та гостей міста. 

Збирання та вивезення ТПВ 

Змішані ТПВ з контейнерів, транспортуються за допомогою сміттєвозів і 

захоронються (метод зштовхування та ущільнення) на міському полігоні. З 2014 року 

запроваджено роздільний збір побутових відходів за фракціями, який має позитивну 

динаміку щодо відбору вторинної сировини, та свідчить про поліпшення рівня культури 

мешканців у сфері поводження з ТПВ. З відповідних контейнерів відсортовану за 

фракціями вторинну сировину (ПЕТ-пляшка,) перевізники ТПВ вивозять на переробку. 
Міський полігон ТПВ 

Міський полігон ТПВ функціонує з 1991 року. Він розташований на землях ОТГ 

та знаходиться в постійному користуванні. Від межі найближчих сіл до полігону відстань 

1,3 км, до водотоків та водойм – 1,3 км, до водозабору – 2,2 км. 
Полігон має подібну до прямокутника форму. 

Загальна площа полігону становить 4,8 га. Потужність складування (товща) 

змінюється від 3 до 10м. Річне накопичення побутових відходів складає близько 15442 

куб.м. в рік. 

Здійснено облаштування полігону інженерними спеціалізованими спорудами, що 

призначені для захоронення ТПВ, а саме: 



- капітальною під’їзною дорогою; 

- водовідвідною канавою для збору фільтратів; 

- розвантажувальним майданчиком для сміттєвозів; 

Розроблена Технологічна карта експлуатації полігону, згідно з якою проводяться: 

- відсипка сміття по картах; 

- пошарова пересипка землею кожного відсипаного 2-х метрового шару сміття; 

- запроваджено систему моніторингу за станом поверхневих і підземних вод, 

атмосферного повітря, ґрунту та рослин. 

За 2016 рік було вивезено 17806 м ³або 4807,6 тонн ТПВ. 

 

Показники, що характеризують стан НПС ( станом на 01.01.2016) 

№ Показник Громада Район Область 

1 Площа порушених земель, тис. га  0,1 3,2 

2 % до загальної площі  0,06 0,09 

3 Кількість полігонів та звалищ твердих 
побутових відходів, одиниць 

9 22 448 

4 Площа, зайнята полігонами та звалищами, га 16,4 30,0 531,9 

5 Кількість паспортизованих місць видалення 
відходів, од. 

 25 493 

6 Радіаційний фон, мкЗв/год  0,10-0,2 0,06-0,22 

7 Щільність забруднення земель цезієм-137 
(техногенним), Кі/км² 

  

0,363 
 

0,206 

8 Щільність забруднення земель стронцієм-90 
(техногенним), Кі/км² 

  

0,029 
 

0,206 

 

Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря, т 

Регіони 2012 2013 2014 2015 2016 

Стаціонарні джерела 

Громада (якщо є дані)      

Район    1265 1616 

Область    33909 37102 

Пересувні джерела 

Громада (якщо є дані)      

Район      

Область      

 

Утворення відходів І-ІІІ класів небезпеки 

Показники 2012 2013 2014 2015 2016 

Громада всього      

в т.ч. у спеціально відведених місцях 
або об’єктах 

     

Район всього    13632,6 8051,9 

в т.ч. у спеціально відведених місцях 
або об’єктах 

     

Область всього    867339,7 720585,9 

в т.ч. у спеціально відведених місцях 
або об’єктах 

     

ГОЛОВНІ ЧИННИКИ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ 

 

Сценарії розвитку Корюківської об’єднаної територіальної громади 



Важливою методологічною базою стратегічного вибору є сценарне моделювання. 

Сценарій – деяка послідовність подій, які можуть відбутися в майбутньому із значною 

долею ймовірності за певних умов. Такі умови, або фактори, можуть бути як зовнішні, 

так і внутрішні. 

Іншими словами, в основі кожного сценарію повинні бути покладені базові 

сценарні припущення, за яких можуть виникати ті чи інші фактори впливу. 

Зважаючи на те, що Корюківська ОТГ фактично є новоствореною і у наявності є 

дуже мало даних для відстеження попередньої динаміки соціально-економічних 

процесів, що відбуваються на території громади у цілому, повноцінне формулювання 

сценаріїв її розвитку на початку 2018 року неможливе (стане можливим під час 

наступних періодів стратегічного планування – через 3 – 5 років). З огляду на це, наведені 

нижче елементи сценарного моделювання відображають, передусім вплив на громаду 

зовнішніх факторів. 

Традиційно основними сценаріями розвитку є інерційний (песимістичний) та 

модернізаційний (реалістичний за умови вжиття відповідної поставленим стратегічним 

завданням системи заходів). 

 
Інерційний сценарій розвитку 

Інерційний (песимістичний), сценарій розвитку громади формується на основі 

припущень, що тривкий у часі (горизонті планування) баланс зовнішніх і внутрішніх 

факторів впливу на стан громади як соціально-економічної системи залишається 

незмінним, тобто послідовність станів системи змінюється за інерцією: громада 

рухається по інерції, суспільно-економічний стан країни не сприяє зміні вектору її 

розвитку. 

Базові припущення – національний рівень. 

1. Військовий конфлікт на Сході України триває або заморожується. Відповідно, 

продовжують зростати, або, в усякому випадку, не зменшуються видатки бюджету на 

утримання армії та військово-промислового комплексу. 

2. Рівень корупції в країні залишається на сучасному рівні або зменшується у 

незначній мірі – замість реальних реформ спостерігаємо їх імітацію. 

3. Децентралізація проходить мляво, основні заходи відкладаються до 2020 року 

або ще далі. Зростання чисельності об’єднаних територіальних громад призводить до 

скорочення обсягів державних субвенцій, що припадають на кожну громаду. 

4. Перспектива помітного зростання ВВП країни відсувається у віддалене 

майбутнє, або його обсяг продовжує падіння. Зростання ВВП на 1 – 2% не у спромозі 

створити макроекономічні умови, реально сприятливі для динамічного розвитку 

об’єднаних територіальних громад. 

5. Гривня підтримується виключно міжнародними кредитами та, відповідно, 

інтервенціями НБУ на валютному ринку, продовжується неконтрольована інфляція і 

девальвація національної грошової одиниці. 

6. Державні інвестиції у розвиток інфраструктури (передусім, транспортної) 

забезпечують лише 10 – 15% необхідних обсягів. 

7. Інвестиційна привабливість України залишається низькою, продовжується 

відтік капіталу за кордон, рівень залучення інвестицій не зростає. 

8. Податковий тиск на підприємців залишається високим, в тіні продовжує 

працювати понад 50% малого і середнього бізнесу. 

9. Реальні доходи населення не зростають, або і зменшуються, у зв’язку із 

девальвацією гривні. 

10. В умовах суттєвої корекції тарифів на газ підвищується вірогідність 

збільшення рівня неплатежів населення, що призводить до поглиблення кризи в ЖКГ. 



11. В умовах фактичного початку у 2018 році виборчої кампанії до Верховної 

Ради України посилюватимуться популізм та спроби використовувати кошти на 

регіональний розвиток для популістичних проектів. 

Базові припущення – місцевий рівень: 

1. Продовжується сучасна практика використання місцевих природних ресурсів 

та порушення природоохоронних заходів – поступово підриваються лісові ресурси 

території, знижується природна родючість ґрунтів. 

2. Ідентичність громади визначається лише містом Корюківка на шкоду 

сільським територіям. Відповідно, утворення ОТГ не має підтримки з боку широких 

верств населення, передусім, сільського. 

3. Північний госпітальний округ з центром у місті Корюківка по факту так і не 

створюється. 
4. Бізнес-клімат у громаді перебуває на тому ж рівні. 

5. Рівень купівельної спроможності населення постійно знижується. 

6. Продовжується відтік перспективних здебільшого молодих кадрів за межі 

громади, або і взагалі за межі країни. Звужується податкова база оподаткування 

податком на доходи фізичних осіб. 

7. Відсутність реального покращення кадрового забезпечення органів місцевого 

самоврядування громади. 

8. Недостатня прозорість діяльності місцевих органів влади та її контроль з боку 
громадськості. 

9. Рівень реальної бюджетної забезпеченості громади дещо покращується 
внаслідок створення ОТГ. 

 Що відбувається. 

Населення громади продовжує скорочуватися, що передусім, відзначається у 

сільських територіях. При цьому спостерігається поступове зменшення частки дітей і 

людей працездатного віку при відповідному зростанні питомої ваги пенсіонерів. Гостро 

постає проблема оптимізації освітніх закладів, передусім шкіл. 

Через відсутність зростання рівня доходів населення та звуження бази 

оподаткування податком на доходи фізичних осіб реальні доходи бюджету об’єднаної 

територіальної громади зростають повільними темпами. Малий і середній бізнес не 

розвивається. З цих причин кількість робочих місць на території громади не зростає, а, 

можливо, й скорочується. Більшість населення живе за рахунок торгівлі, особистого 

підсобного господарства, бюджетних, пенсійних та соціальних виплат. Доходів бюджету 

ОТГ недостатньо для суттєвого покращення інфраструктури громади – локальне 

покращення благоустрою спостерігається лише на окремих територіях, що не може 

суттєво поліпшити загальний візуальний образ громади. Сільські території продовжують 

занепадати через відсутність робочих місць та реальних джерел доходів населення, їх 

фінансування відбувається за залишковим принципом. Нестача належно підготовлених 

кадрів службовців місцевого самоврядування для виконання нових функцій призводить 

до неефективного використання фінансових ресурсів об’єднаної територіальної громади, 

неспроможності ефективно освоїти кошти державних субвенцій на розвиток. Наявні 

високі ризики корупційних дій щодо використання бюджетних коштів громади та 

державних субвенцій. Продовжується поступове руйнування ресурсного потенціалу 

діяльності громади. 

Скорочення чисельності закладів соціальної інфраструктури за відсутності 

суттєвих позитивних змін у житті громади має своїм наслідком поширення скептицизму 

і несприйняття реформ децентралізації серед населення громади, зростання напруги у 

внутрігромадських стосунках. 

 

Модернізаційний сценарій 



Модернізаційний сценарій розвитку будується на припущеннях, за яких 

формуються найсприятливіші зовнішні (глобальні та національні) та внутрішні (ті, які 

громада здатна створити самостійно) фактори впливу: громада активно використовує 

наявні можливості в умовах відносно швидкого суспільно-економічного розвитку 

країни. 

Базові припущення – національний та регіональний рівень. 

1. Внаслідок тиску Заходу на РФ військове протистояння на Сході України 

припиняється. Видатки на оборону країни та підтримку збройних сил стабілізуються. 

2. Рішуче впроваджуються системні реформи: судова, податкова, медична, 

децентралізація та ін. 
3. Влада розпочинає реальну боротьбу з тотальною корупцією. 

4. ВВП країни починає помітне зростання у 2018 році. 

5. Гривня залишається стабільною. 

6. Інвестиційна привабливість країни покращується. Зменшуються обсяги 

відтоку капіталу за кордон. 

7. Державні інвестиції на розвиток інфраструктури дозволяють суттєво 

покращити стан доріг та дорожньої інфраструктури. 

8. Корюківка стає реальним центром Північного госпітального округу. 

9. Податкова реформа поступово виводить бізнес із «тіні». 

10. Реальні доходи населення поступово зростають. 

11. Соціальна політика держави мінімізує ризики росту неплатежів внаслідок 

зростання тарифів на комунальні послуги. 
12. Ефективно працює ДФРР. 

13. Регіон активно впроваджує раціональну стратегію розвитку. 

 
Базові припущення – місцевий рівень. 

1. Громада формує власну ідентичність та «якірні точки» розвитку території. 

2. Суворо дотримується правоохоронне законодавство – ліквідовуються 

наслідки наявних порушень. 

3. Сформовані базові планувальні документи громади: стратегія, зонування 
земель громади, схема планування громади, інвестиційний паспорт громади. 

4. В органі місцевого самоврядування формується команда кваліфікованих 

фахівців відповідно до нових функцій місцевого самоврядування та стратегії розвитку 

громади. 

5. Забезпечується належний рівень транспарентності діяльності місцевого 

самоврядування та бюджетної сфери громади. 

6. Громада переходить до ощадливого використання наявних ресурсів, 

передусім лісових, земельних та рекреаційних. 

7. У громаді покращується підприємницький та інвестиційний клімат – громада 

стає привабливою для інвесторів. 

8. Створюються привабливі інвестиційні пропозиції, насамперед, в аграрному 

секторі, сфері глибокої переробки сільськогосподарської продукції, а також у сфері 

рекреації. Темпи відтоку перспективних фахівців сповільнюються, розширюється 

податкова база формування бюджету громади. 

9. Органи місцевого самоврядування громади впроваджують у життя комплекс 

заходів спрямований на демонополізацію (по-можливості) економіки громади, 

передусім сфер оптової та роздрібної торгівлі і надання послуг. 

10. Громада є активним учасником впровадження Стратегії розвитку регіону та, 
відповідно, реципієнтом Державного Фонду регіонального розвитку. 

11. Громада ефективно використовує державні субвенції на розвиток 

інфраструктури. 



12. Дещо покращується інфраструктура внаслідок надходжень додаткових коштів 

до бюджету в рамках фінансової децентралізації. 
 Що відбувається. 

Громада поступово формує свій імідж як інвестиційно привабливої території, 

позиціонуючи себе, у тому числі, і як рекреаційно-оздоровчу поліську територію. 

Внаслідок ефективної політики місцевої та регіональної влади залучаються стратегічні 

інвестори у пріоритетні галузі господарства. Формуються і просуваються на інвестиційні 

ринки привабливі інвестиційні пропозиції. Існуючі на території міста Корюківка 

виробництва модернізуються та збільшують обсяги продукції. Громада здійснює 

інвентаризацію земельних угідь та формує портфель привабливих пропозицій щодо їх 

використання. Навколо стратегічних інвесторів активізується малий і середній бізнес. 

Зростають кількість робочих місць та рівень доходів населення, пожвавлюється 

внутрішній ринок. Розширення податкової бази має своїм наслідком зростання реальних 

доходів бюджету громади і її можливостей по фінансуванню інфраструктурних проектів. 

Зростає конкуренція у сферах оптової та роздрібної торгівлі, відповідно, підвищується 

якість наявної товарної пропозиції. 

Формування «якірних точок» економічного зростання активізує економічне 

життя на сільських територіях. Розвиток сільських територій громади забезпечується 

інвестиціями в аграрний сектор, підтримкою сільських обслуговуючих кооперативів та 

неаграрними видами бізнесу. Аграрний сектор громади повністю забезпечує продуктами 

харчування потреби внутрішнього ринку та вивозить їх за межі громади. 

Активна діяльність громади у залученні позабюджетних коштів, зокрема з ДФРР, 

дозволить поступово покращити інженерну та соціальну інфраструктуру. Наявність 

відчутних позитивних змін у житті громади певною мірою нівелює негативні наслідки 

від неминучої оптимізації мережі соціальної інфраструктури відповідної території. 



SWOT-аналіз Корюківської громади 

 
Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Розвинута лісова промисловість 

(лісозаготівельна, деревообробна, 

целюлозно-паперова, біоенергетика, дари 

лісу) 

2. Придатні для органічного землеробства 

земельні ресурси 
3. Працюючі очисні споруди в центрі ОТГ 

4. Ефективна система безпеки в ОТГ 

5. Задовільний стан дорожнього покриття 
6. Розвинена електромережа 

7. Досвідчені активні працівники в органах 

управління, бюджетній сфері 

8. Відкритість органів влади, залученість 

громадськості до процесу прийняття рішень 

9. Оптимізована мережа освітніх закладів з 

високоякісними послугами 

10. Наявність туристично-готельного 

комплексу з перспективами подальшого 

розвитку 

11. Посилене фінансування гуманітарної та 
соціальної сфери з місцевого бюджету 

1. Віддалене географічне розташування, на 

кордоні з Російською Федерацією 

2. Низькокваліфіковані кадри, недостатність 

фахівців робітничих та вузькоспеціалізованих 

спеціальностей 

3. Відсутність сучасних форм управління (е- 

врядування, енергоменеджмент, надання 

адміністративних послуг) 

4. Низький рівень активності, інерційність 

населення 

5. Незадоволеність мешканців якістю послуг 

територіальних представництв центральних 

органів виконавчої влади 

6. Недостатня взаємодія місцевих органів 

виконавчої влади з органами місцевого 

самоврядування 
7. Слабка система інформування населення 

8. Висока залежність бюджету від одного 

великого платника 
9. Застаріла мережа водо-, теплопостачання 

10. Забруднення природних ресурсів, 

нераціональне використання земель 

11. Неоптимізована мережа закладів культури 
12. Застаріла матеріально-технічна база освітніх 
та культурних закладів 

Можливості Загрози 

1. Зростання попиту на продовольство на 

світовому ринку, зокрема органічні продукти 

2. Зростання популярності сільського, 

зеленого туризму 
3. Розвиток енергоощадних технологій 

4. Зацікавленість інвесторів у механізмі 

енергосервісних контрактів 
5. Мораторій на експорт лісо- та 

пиломатеріалів у необробленому вигляді 

6. Продовження євроінтеграційних процесів 
та реформ в Україні 

7. Діяльність в Україні проектів міжнародної 

допомоги з підтримки ОТГ 
8. Бюджетна підтримка ОТГ 

9. Новий адміністративно-територіальний 

устрій з визначенням нових районних центрів 
10. Прогресивні норми закону «Про освіту» 

11. Збільшення державних видатків на 

гуманітарну та соціальну сфери 

12. Медична реформа 

1. Активізація військового конфлікту на сході 

України 

2. Нестабільна економічна ситуація в країні, 

інфляційні процеси 

3. Непрогнозованість зовнішніх ринків, доступу 

до ринку ЄАЕС 
4. Недосконалість законодавства у сфері 
децентралізації 

5. Урядова стратегія реформування лісового 

господарства на період до 2022 року 

6. Ризик природних катастроф, обумовлених 

геологічними особливостями 

7. Відтік кваліфікованих кадрів 
8. Корупція 

9. Нерозроблені механізми впровадження 

закону «Про освіту» 
10. Бюрократизація управління гуманітарною та 
соціальною сферами 

11. Погіршення медичних послуг в сільській 

місцевості внаслідок медичної реформи 
12. Зневіра громадян внаслідок згортання 
реформ 



SWOT-матриця Корюківської громади 

 

 

 
Сильні сторони Можливості 

 
 

5. Задовільний стан дорожнього 
покриття 

6. Розвинена електромережа 

7. Досвідчені активні працівники в 

органах управління, бюджетній сфері 

8. Відкритість органів влади, 

залученість громадськості до процесу 

прийняття рішень 

9. Оптимізована мережа освітніх 

закладів з високоякісними послугами 

11. Збільшення державних 

видатків на гуманітарну та 

соціальну сфери 

11. Посилене фінансування гуманітарної 

та соціальної сфери з місцевого 

бюджету 

10. Прогресивні норми закону 

«Про освіту» 
10. Наявність туристично-готельного 

комплексу з перспективами подальшого 

розвитку 

9. Новий адміністративно- 

територіальний устрій з 

визначенням нових районних 

центрів 

8. Бюджетна підтримка ОТГ 

7. Діяльність в Україні проектів 

міжнародної допомоги з 

підтримки ОТГ 

6. Продовження 

євроінтеграційних процесів та 

реформ в Україні 

5. Мораторій на експорт лісо- та 

пиломатеріалів у 

необробленому вигляді 

4. Зацікавленість інвесторів у 

механізмі енергосервісних 

контрактів 

4. Ефективна система безпеки в ОТГ 

3. Розвиток енергоощадних 

технологій 

3. Працюючі очисні споруди в центрі 

ОТГ 

2. Зростання популярності 
сільського, зеленого туризму 

2. Придатні для органічного 
землеробства земельні ресурси 

1. Зростання попиту на 

продовольство на світовому 

ринку, зокрема органічні 

продукти 

1. Розвинута лісова промисловість 

(лісозаготівельна, деревообробна, 

целюлозно-паперова, біоенергетика, 

дари лісу) 

Медична реформа 



Слабкі сторони Можливості 

1. Віддалене географічне 

розташування, на кордоні з Російською 

Федерацією 
 

 

2. Низькокваліфіковані кадри, 

недостатність фахівців робітничих та 

вузькоспеціалізованих спеціальностей 
 

3. Відсутність сучасних форм 

управління (е-врядування, 

енергоменеджмент, надання 

адміністративних послуг) 
 

4. Низький рівень активності, 

інерційність населення 
 

 

5. Незадоволеність мешканців якістю 

послуг територіальних представництв 

центральних органів виконавчої влади 
 

6. Недостатня взаємодія місцевих 

органів виконавчої влади з органами 

місцевого самоврядування 
 

7. Слабка система інформування 
населення 

 

 

 

 

 

 

8. Висока залежність бюджету від 

одного великого платника 

8. Бюджетна підтримка ОТГ 

9. Застаріла мережа водо-, 

теплопостачання 

9. Новий адміністративно- 

територіальний устрій з 

визначенням нових районних 

центрів 

10. Забруднення природних ресурсів, 
нераціональне використання земель 

10. Прогресивні норми закону 

«Про освіту» 

11. Неоптимізована мережа закладів 

культури 

11. Збільшення державних 

видатків на гуманітарну та 

соціальну сфери 

12. Застаріла матеріально-технічна база 

освітніх та культурних закладів 

12. Медична реформа 

7.  Діяльність в Україні 

проектів міжнародної допомоги 

з підтримки ОТГ 

6. Продовження 

євроінтеграційних процесів та 

реформ в Україні 

5. Мораторій на експорт лісо- 

та пиломатеріалів у 

необробленому вигляді 

4. Зацікавленість інвесторів у 

механізмі енергосервісних 

контрактів 

3. Розвиток енергоощадних 

технологій 

2. Зростання популярності 
сільського, зеленого туризму 

1. Зростання попиту на 

продовольство на світовому 

ринку, зокрема органічні 

продукти 



Сильні сторони Загрози 

 
 

 
 

11. Погіршення медичних 

послуг в сільській місцевості 

внаслідок медичної реформи 

11. Посилене фінансування гуманітарної 

та соціальної сфери з місцевого 

бюджету 

10. Бюрократизація управління 

гуманітарною та соціальною 

сферами 

10. Наявність туристично-готельного 

комплексу з перспективами подальшого 

розвитку 

2. Придатні для органічного 
землеробства земельні ресурси 

3. Працюючі очисні споруди в центрі 

ОТГ 

4. Ефективна система безпеки в ОТГ 

5. Задовільний стан дорожнього 

покриття 

6. Розвинена електромережа 

9. Нерозроблені механізми 

впровадження закону «Про 

освіту» 

9. Оптимізована мережа освітніх 

закладів з високоякісними послугами 

8. Корупція 8. Відкритість органів влади, 

залученість громадськості до процесу 

прийняття рішень 

7. Відтік кваліфікованих кадрів 7. Досвідчені активні працівники в 

органах управління, бюджетній сфері 

6. Ризик природних катастроф, 

обумовлених геологічними 

особливостями 

5. Урядова стратегія 

реформування лісового 

господарства на період до 2022 

року 

4. Недосконалість законодавства 

у сфері децентралізації 

3. Непрогнозованість зовнішніх 

ринків, доступу до ринку ЄАЕС 

2. Нестабільна економічна 

ситуація в країні, інфляційні 

процеси 

1. Активізація військового 

конфлікту на сході України 

1. Розвинута лісова промисловість 

(лісозаготівельна, деревообробна, 

целюлозно-паперова, біоенергетика, 

дари лісу) 

12. Зневіра громадян внаслідок 

згортання реформ 



Слабкі сторони  Загрози 

1.  Віддалене географічне 

розташування, на кордоні з Російською 

Федерацією 

 

 
 

1. Активізація військового 

конфлікту на сході України 

   

2. Низькокваліфіковані кадри, 

недостатність фахівців робітничих та 

вузькоспеціалізованих спеціальностей 

 2. Нестабільна економічна 

ситуація в країні, інфляційні 

процеси 
   

3. Відсутність сучасних форм 

управління (е-врядування, 

енергоменеджмент, надання 
адміністративних послуг) 

 3. Непрогнозованість зовнішніх 
ринків, доступу до ринку ЄАЕС 

   

4.  Низький рівень активності, 
інерційність населення 

 4. Недосконалість законодавства 
у сфері децентралізації 

   

5. Незадоволеність мешканців якістю 

послуг територіальних представництв 

центральних органів виконавчої влади 

 5. Урядова стратегія 

реформування лісового 

господарства на період до 2022 
року 

   

6.  Недостатня взаємодія місцевих 

органів виконавчої влади з органами 

місцевого самоврядування 

 6. Ризик природних катастроф, 

обумовлених геологічними 

особливостями 
   

7.  Слабка система інформування 
населення 

 7. Відтік кваліфікованих кадрів 

   

8.  Висока залежність бюджету від 
одного великого платника 

 8. Корупція 

   

9.  Застаріла мережа водо-, 

теплопостачання 

 9. Нерозроблені механізми 

впровадження закону «Про 

освіту» 
   

10. Забруднення природних ресурсів, 

нераціональне використання земель 

 10. Бюрократизація управління 

гуманітарною та соціальною 

сферами 
   

11. Неоптимізована мережа закладів 

культури 

 11. Погіршення медичних 

послуг в сільській місцевості 

внаслідок медичної реформи 
   

12. Застаріла матеріально-технічна база 
освітніх та культурних закладів 

 12. Зневіра громадян внаслідок 
згортання реформ 

 



Висновки та ідентифікація пріоритетів розвитку 

 
1. Зовнішні можливості, які підтримують сильні сторони. 

В економічній сфері для громади актуальними є можливості, обумовлені 

зростанням попиту на продовольство на світовому ринку, зокрема органічні продукти та 

зростанням популярності сільського, зеленого туризму: 

- з урахуванням наявності незадіяних земельних ділянок, придатних для 

органічного землеробства даний напрям може стати одним із стратегічних для громади; 

- наявність лісових ресурсів, туристично-готельного комплексу з перспективами 

подальшого розвитку та задовільна якість дорожнього покриття створюють передумови 

для популяризації туристичного напрямку економічної активності в громаді. 

Попри конфліктну природу мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів у 

необробленому вигляді продовження його дії для громади є сигналом для зосередження 

зусиль на розвитку виробництв з високою часткою доданої вартості у лісовій 

промисловості, яка становить основу локальної економіки. 

Діяльність проектів міжнародної допомоги, які сприяють становленню та 

розвитку ОТГ в Україні має бути використана для підтримки та мотивування активних 

працівників в органах управління та бюджетній сфері громади. 

Передбачена державним бюджетом підтримка ОТГ та прогресивні норми закону 

«Про освіту» створюють підґрунтя для збереження високої якості послуг, які надаються 

освітніми закладами громади. Збільшення державних видатків на гуманітарну та 

соціальну сфери та перехід до нового адміністративно-територіального устрою, що 

передбачатиме переформатування нинішніх районів та визначення їх нових центрів є 

тим фактором, що обумовлює важливість для громади роботи над отриманням статусу 

районного центру в новій архітектурі із забезпеченням високого рівня розвитку 

гуманітарної та соціальної сфери. 

 

2. Як існуючі можливості можуть зменшити слабкі сторони. 

У громаді варто зосередити зусилля на розвитку системи управління – 

впровадженні сучасних практик, інформуванні населення, підвищенні його активності. 

При подоланні цих слабких сторін в нагоді мають стати можливості, які пропонують 

проекти міжнародної допомоги, що надають підтримку ОТГ. 

В економічній сфері важливим є зменшення рівня бюджетної залежності від 

одного платника, що є можливим через диверсифікацію галузевої структури, 

перспективи для чого створюють зростання попиту на продовольство на світовому 

ринку, зокрема органічні продукти та популярності сільського, зеленого туризму. 

Мораторій на експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді є також тим 

чинником, що дозволяє диверсифікувати економіку громади через розвиток виробництв 

з високою часткою доданої вартості у лісовій промисловості. 

Існуючі інфраструктурні проблеми, обумовлені, зокрема застарілістю мережі 

водо-, теплопостачання, а також матеріально-технічної бази освітніх та культурних 

закладів доцільно вирішувати за рахунок ресурсів державного бюджету, що 

спрямовуються на гуманітарну і соціальну сфери та розвиток громад, а також за рахунок 

започаткування механізму енергосервісних контрактів. 

 

3. Як сильні сторони можуть обмежити вплив загроз. 

Суттєвими загрозами для громади є нестабільна економічна ситуація в країні, 

інфляційні процеси, а враховуючи експортоорієнтованість на ринок ЄАЕС флагмана 

місцевої економіки додатковим негативним чинником є непрогнозованість зовнішніх 

ринків країн цього угрупування. Подолання даних загроз є можливим за рахунок 

розвитку таких сильних сторін громади, як: розвинута лісова промисловість, придатні 

для органічного землеробства земельні ресурси, наявність туристично-готельного 



комплексу з перспективами подальшого розвитку. Урядова стратегія реформування 

лісового господарства на період до 2022 року в свою чергу становить загрозу для лісової 

промисловості, що посилює актуальність диверсифікації економіки громади. 

Відтік кваліфікованих кадрів становить загрозу для всіх сфер соціально- 

економічного життя громади, що вимагатиме задіяння сильних сторін громади для 

збереження наявного кадрового потенціалу та вжиття заходів щодо їх залучення з-поза 

меж громади. 

В соціальній та гуманітарній сферах загрозами є недосконалість їх регулювання 

та погіршення доступу до послуг в сільській місцевості, що компенсується в громаді 

високоякісними послугами оптимізованої мережі освітніх закладів та посиленим 

фінансуванням з місцевого бюджету, що вимагатиме збереження даних тенденцій. 

 

4. Усунення слабких сторін задля запобігання зовнішнім загрозам. 

Активізація військового конфлікту на сході України може мати непередбачувані 

наслідки для громади, пов’язані з її географічним розташуванням на кордоні з 

Російською Федерацією. 

Однією з основних загроз у громаді є відтік кваліфікованих кадрів, що 

посилюється дією таких слабких сторін як низькокваліфіковані кадри, недостатність 

фахівців робітничих та вузькоспеціалізованих спеціальностей та низький рівень 

активності, інерційність населення. Зазначена проблема має також в основі і нестабільну 

економічну ситуацію в країні, інфляційні процеси. Непрогнозованість зовнішніх ринків, 

доступу до ринку ЄАЕС стає критичним для громади у поєднанні із високою залежністю 

бюджету від одного великого платника. 

Недосконалість законодавства у сфері децентралізації та високий рівень 

корупційності українського суспільства у поєднанні з такими слабкими сторонами як 

незадоволеність мешканців якістю послуг територіальних представництв центральних 

органів виконавчої влади та недостатня взаємодія місцевих органів виконавчої влади з 

органами місцевого самоврядування можуть стати суттєвою загрозою для місцевої 

політичної стабільності. 



 

 

СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ 
 

 
Стратегічні цілі Операційні цілі Завдання Термін виконання 

1. Створення 

середовища, 

комфортного 

для проживання 

людей 

1.1. Модернізація 

інфраструктури громади 

1.1.1. Оновлення мереж водо- та теплопостачання 2018 - 2021 

1.1.2. Розвиток транспортної інфраструктури та зв’язку 2018 - 2025 
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1.3.4. Забезпечення громадської та пожежної безпеки 2018 - 2020 

2. Забезпечення 

всебічного 

гармонійного 

розвитку 

мешканців 

громади 

2.1. Формування сучасного 

освітнього та спортивного 

простору 

2.1.1. Розвиток єдиної освітньої мережі ОТГ 2018 - 2019 

2.1.2. Осучаснення бібліотечної системи  
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 2.4. Створення умов для 

якісного дозвілля всіх вікових 

категорій населення 

2.4.1. Забезпечення можливостей для змістовного дозвілля дітей 
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2018 - 2021 
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економічного та 

трудового 

потенціалу 

громади 

3.1. Створення нових робочих 

місць, зниження рівня 

безробіття, зменшення відтоку 

працездатного населення 

3.1.1. Розвиток інфраструктури підтримки малого та середнього 
підприємництва 

2018 - 2023 

3.1.2. Полегшення доступу до фінансових ресурсів для суб’єктів 

малого та середнього підприємництва 

2020-2025 

3.1.3. Впровадження стимулів для розвитку органічного 
землеробства 

2018 - 2020 

3.1.4. Підтримка розширення традиційних виробництв та 
створення старт-апів 

2020 - 2025 

3.1.5. Удосконалення просторового планування громади 2018 - 2020 

3.2. Посилення туристичного 

сектору економіки 

3.2.1. Створення та просування бренду громади 2019 - 2021 
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ДОДАТОК 

ТЕХНІЧНІ ЗАВДАННЯ 

 

1.1. Модернізація інфраструктури громади 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Реконструкція каналізаційної насосної станції та 

каналізаційного колектора по вул. Вокзальна, 8 Б в м. 

Корюківка Чернігівської області 

2.    Номер    і     назва     завдання   

з Державної стратегії регіонального 

розвитку та відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає 

проект 

1.1. Підвищення ролі та функціональних можливостей 

міст у подальшому розвитку регіонів 

1.1.5. Розвиток інфраструктури населених пунктів, у т.ч. 

об’єднаних територіальних громад 

3. Мета та завдання проекту Метою проекту є введення 0,4705 км напірного 

колектора. Завдання проекту захист ґрунтів та водних 

ресурсів від забруднень, покращення екологічного та 

санітарно-епідемічного стану міста, покращення якості 

надання послуг населенню з водопостачання та 

водовідведення. 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

м. Корюківка 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

12810 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

На даний час залізобетонні конструкції підземної 

частини будівлі під дією агресивного середовища і 

через великий термін служби втратили фізичну 

міцність. Ізоляція підземної частини КНС втратила свої 

захисні властивості і пропускає ґрунтові води в 

приймальне приміщення. Технологічне обладнання 

морально і фізично зношене і високоенергозатратне. 

Обладнання на каналізаційних очисних спорудах також 

фізично зношене, морально застаріле і енергозатратне. 

Для вдосконалення існуючої технології біологічної 

очистки необхідна заміна системи аерації з 

впровадженням нових технологічних рішень і 

використання нових матеріалів з великим терміном 

експлуатації. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Реконструкція системи дає змогу зменшити кількість 

аварійних ситуацій на даній ділянці мережі, що 

позитивно впливає на екологічну ситуацію в місті 

(забруднення ґрунтів та поверхневих вод). 

8. Основні заходи проекту Реконструкція каналізаційної насосної станції та 

каналізаційного колектора по вул. Вокзальна, 8 Б в м. 

Корюківка Чернігівської області 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2018-2020 

10. Обсяг фінансування проекту, 1 рік 2 рік 3 рік Разом 



тис. грн. 450,00 1000,00 1000,00 2450,00 

11. Джерела фінансування проекту Державний, місцевий бюджет 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Корюківська міська рада, КП «Корюківкаводоканал» 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

- 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізуватися за рахунок коштів 

державного розвитку (далі – 

проект) 

Капітальний ремонт водопостачання та водовідведення 

в с.Наумівка 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає проект 

1.2. Створення умов для поширення позитивних 

процесів розвитку міст на інші території, розвиток 

сільської місцевості 

1.1.5. Розвиток інфраструктури населених пунктів, у 

т.ч. об’єднаних територіальних громад 

3. Мета та завдання проекту Вдосконалення існуючої системи водопостачання та 

водовідведення, необхідний ремонт з впровадженням 

нових технологічних рішень і використання нових 
матеріалів з великим терміном експлуатації. 

4. Територія на яку проект 
матиме вплив 

с. Наумівка 

5. Кількість населення, на яке 
поширюється проект 

860 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

- Необхідність ремонту обладнання, яке фізично 

зношене, застаріле і енергозатратне. 

- Необхідність будівництва нової артезіанської 

свердловини та водонапірної башти. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекти, 

інновації проекту 

Проект має соціальну спрямованість, оскільки 

направлений на створення комфортних умов 

проживання та забезпечення населення якісною 

питною водою. Позитивний екологічний ефект полягає 

в припиненні руйнування зелених насаджень і газонів 

с. Наумівки внаслідок частих ремонтів водогону. 

В результаті реалізації проекту очікується економічні 

ефекти: а) економія на витратах на поточний ремонт – 

80 тис. грн. на рік; б) зростання надходжень за спожиту 

воду в результаті підключення нових абонентів 

(абонплата та плата за підключення до мережі 

водопостачання). 

8. Основні заходи проекту - Ремонт мережі водогону; 

- Будівництво артсвердловини 400 м з потужністю не 

менше 25 куб на годину. 

9. Період реалізації проекту з 
(місяць/рік) – до (місяць/рік) 

2018-2021 

10. Обсяг фінансування проекту, 
тис.грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

200,00 500,00 5000,00 5700 

11. Джерела фінансування 
проекту 

Місцевий бюджет, державний бюджет 

12. Учасники реалізації проекту Корюківска міська рада 



13. Інша інформація щодо 
реалізації проекту 

 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Оновлення матеріально-технічної бази суб’єктів, що 

здійснюють надання комунальних послуг, їхнє технічне 

переоснащення 

2.    Номер     і     назва     завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

відповідної стратегії розвитку 

регіону, якому відповідає проект 

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного 

життєвого середовища для людини незалежно від місця 

її проживання 

1.1.5. Розвиток інфраструктури населених пунктів, у т.ч. 

об’єднаних територіальних громад 

3. Мета та завдання проекту Зміцнення матеріально-технічної бази комунальних 

підприємств, придбання спецтехніки для надання 

населенню Корюківської ОТГ якісних послуг в сфері 

благоустрою. 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

17426 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

На сьогодні в громаді однією з нагальних проблем є не 

досить задовільний стан матеріально-технічної бази 

комунальних підприємств, що не дозволяє якісно та 

своєчасно надавати житлово-комунальні послуги 

населенню громади. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

- Сприяння оновленню основних фондів у галузі 

житлово-комунального господарства. 

- Створення умов  для ефективного та надійного 

функціонування житлово-комунального 

господарства територіальної громади; 

- Сталість результату (по завершенню проекту КП 

мають бути незалежні від інвестицій міського 

бюджету). 

8. Основні заходи проекту - придбання спецтехніки для Корюківська ЖЕК 

(сміттєвоз); 

- придбання спецтехніки для КП «Благоустрій» 

(трактори, навісне). 

- КП «Корюківкаводоканал» (дорожне обладнання, 

асенізатор, кран) 

- КП «Убідьске» (навісне обладнання) 

- КП «Батьківщина» (навісне обладнання) 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2018-2020 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

2000,00 4000,00 5000,00 11 000,00 

11. Джерела фінансування проекту Міський бюджет, державний бюджет 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Корюківська міська рада 



13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізуватися за рахунок коштів 

державного розвитку (далі – 

проект) 

Поточний та капітальний ремонти комунальних доріг 

Корюківської ОТГ 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає проект 

1.2. Створення умов для поширення позитивних 

процесів розвитку міст на інші території, розвиток 

сільської місцевості 

1.1.5. Розвиток інфраструктури населених пунктів, у 

т.ч. об’єднаних територіальних громад 

3. Мета та завдання проекту Відновлення дорожнього покриття, покращення руху 

транспортних засобів, створення комфортних умов 

проживання та пересування мешканців села 

4. Територія на яку проект матиме 
вплив 

Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 
поширюється проект 

17 426 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Проблема полягає у тому, що дорожнє покриття 

перебуває незадовільному стані, що погіршує безпеку 

під час руху транспортних засобів та сприяє створенню 

аварійних ситуацій. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекти, 

інновації проекту 

Проект має соціальну спрямованість, оскільки 

направлений на покращення безпеки водіїв та 

пішоходів, створення комфортних умов проживання та 

пересування мешканців села 

8. Основні заходи проекту Виконання якісного ремонту з використанням 

сучасних будівельних матеріалів, виконання 

двошарових ремонтів асфальтового покриття, 

поліпшення стану ґрунтових доріг за рахунок грунто- 

щебеневого покриття 

9. Період реалізації проекту з 
(місяць/рік) – до (місяць/рік) 

2018 – 2025 

10. Обсяг фінансування проекту, 
тис.грн. 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік 6 рік 7 рік Разом 

10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 70000 

11. Джерела фінансування 
проекту 

Місцевий бюджет, державний бюджет 

12. Учасники реалізації проекту Корюківска міська рада 

13. Інша інформація щодо 
реалізації проекту 

 

 

Назва програми і проекту: Ремонт дороги з твердим покриттям по вулиці 
Заводській. 

Номер і назва завдання: 1.1. Підвищення ролі та функціональних можливостей 

міст у подальшому розвитку регіонів 

1.1.5. Розвиток інфраструктури населених пунктів, у 

т.ч. об’єднаних територіальних громад 
Мета та завдання проекту: Модернізація інфраструктури громади. 



 Поліпшення якості дорожнього покриття по вулиці 
Заводській. 

Територія, на яку проект матиме 
вплив: 

Село Сядрине Корюківського району. 

Кількість населення, на яке 
поширюватиметься проект 

753 осіб 

Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект: 

Дорога з твердим покриттям по вулиці Заводській села 

Сядрине протяжністю 0,800 км перебуває в критичному 

стані та потребує ремонту. Ремонт дороги є одним із 

чинників покращення соціально-економічного рівня 

життя населення Сядринського старостинського округу, 

а також знизить рівень загрози дорожньо-транспортних 

пригод. 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту: 

- Підвищення рівня благоустрою села Сядрине. 

- Забезпечення села Сядрине якісним дорожнім 

покриттям. 
- Зниження ризиків дорожньо-транспортних пригод. 

Основні заходи проекту: Ремонт дорожнього покриття. 

Період реалізації проекту 
з (місяць/рік) – до (місяць/рік): 

2019-2020 роки 

Обсяг фінансування проекту, тис. 

грн. 

2019 2020 2021 Разом 

200,00   200,00 

Джерела фінансування проекту: Місцевий бюджет 10% , ДФРР 70%, бізнес 20% 

Учасники реалізації проекту та їх 
функції: 

Корюківська міська рада 

Інша інформація щодо проекту за 
потреби: 

Спонсором в реалізації проекту є ТОВ «ПП Біомас». 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Сприяння поширенню швидкісного Інтернету в 

сільській місцевості 

2.    Номер     і     назва     завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

відповідної стратегії розвитку 

регіону, якому відповідає проект 

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого 

середовища для людини незалежно від місця її 

проживання 

1.1.5. Розвиток інфраструктури населених пунктів, у т.ч. 

об’єднаних територіальних громад 

3. Мета та завдання проекту Покращення умов для дозвілля молоді, вільний доступ 

до інформації, ефективне використання вільного часу 

для підростаючого покоління та жителів сіл. 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

5 000 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

У наш час кожен мешканець потребує доступу до 

новітніх технологій та інновацій у сфері інформатизації. 

Через складнощі пов’язані з дозвіллям 

існує проблема відтоку молоді з сіл. На території 

громади основними провайдерами є "Укртелеком", 



 "Інтертелеком" та "Смартком", також мешканці 

користуються 3G інтернетом від Київстар, Lifecell та 

Vodafone. На сьогодні на території сіл більшості 

населених пунктів громади практично відсутній доступ 

молоді та інших категорій громадян до вільного 

користування інтернетом. Якість інтернету теж на 

низькому рівні. За браком коштів не кожен може 

дозволити собі придбати комп’ютерну техніку та її 

налаштування інтернет-зв’язку. В селах працюють філії 

сільські клуби, на базі яких силами проекту планується 

створити безкоштовні інтернет-центри. Інтернет–центр 

створить можливості у пошуку інформації для різних 

соціальних верств населення. Також планується 

підключити якісний інтернет для старости, та 

встановити комп'ютер з підключенням до мережі 

інтернет в адміністративному приміщенні, де працює 

староста, для вільного доступу мешканців. Також 

планується організувати безкоштовні Wi-Fi точки в 

парках, скверах. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Створено 10 центрів доступу до інтернету в сільській 

місцевості 

8. Основні заходи проекту - придбання та встановлення комп'ютерного обладнання 

(30 од.) 

- вибір провайдера та заключення договорів. 

- підключення безпровідникового інтернету 

- встановлення сучасних засобів передачі інформації 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2018-2020 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

50 200 250 500 

11. Джерела фінансування проекту Міський бюджет, інші джерела 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Корюківська міська рада, провайдери 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 
 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізуватися за рахунок коштів 

державного розвитку (далі – 

проект) 

Поточний ремонт дороги в с. Наумівка по вул. 

Шевченка (3 км.), вул. Орловського (0,8 км.), вул.. 

Садовій (0,6 км.) Корюківської міської ради 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає проект 

1.2. Створення умов для поширення позитивних 

процесів розвитку міст на інші території, розвиток 

сільської місцевості 

1.1.5. Розвиток інфраструктури населених пунктів, у 

т.ч. об’єднаних територіальних громад 



3. Мета та завдання проекту Відновлення дорожнього покриття протяжністю 4500 

м, покращення руху транспортних засобів, створення 

комфортних умов проживання та пересування 
мешканців села 

4. Територія на яку проект 
матиме вплив 

с. Наумівка 

5. Кількість населення, на яке 
поширюється проект 

1280 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Проблема полягає у тому, що дорожнє покриття 

перебуває у край незадовільному стані, що погіршує 

безпеку під час руху транспортних засобів та сприяє 

створенню аварійних ситуацій. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекти, 

інновації проекту 

Проект має соціальну спрямованість, оскільки 

направлений на покращення безпеки водіїв та 

пішоходів, створення комфортних умов проживання та 

пересування мешканців села 

8. Основні заходи проекту Ліквідація існуючих глибоких ям шляхом засипання їх 

щебенем з розливом бітуму, та подальшим ямковим 
ремонтом загальною площею 400 м2. 

9. Період реалізації проекту з 
(місяць/рік) – до (місяць/рік) 

07/2018 – 12/2019 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис.грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

400 - - 400 

11. Джерела фінансування 
проекту 

Місцевий бюджет, державний бюджет 

12. Учасники реалізації проекту Корюківска міська рада 

13. Інша інформація щодо 
реалізації проекту 

 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Забезпечення регулярних автобусних маршрутів, що 

будуть проходити у межах ОТГ. 

2.    Номер     і     назва     завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

відповідної стратегії розвитку 

регіону, якому відповідає проект 

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного 

життєвого середовища для людини незалежно від місця 

її проживання 

1.1.5. Розвиток інфраструктури населених пунктів, у т.ч. 

об’єднаних територіальних громад 

3. Мета та завдання проекту Забезпечення жителів громади в пасажирських 

перевезеннях 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

17426 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Існуюча система транспортного сполучення не 

задовольняє потреби мешканців населених пунктів 

громади, та не дає можливості вчасно відвідувати 

підприємства, установи, організації, лікарні тощо. 

Проектом передбачається проведення конкурсів на 



 визначення автомобільного перевізника для роботи у 

межах ОТГ. 

В рамках проекту передбачається відшкодування 

коштів перевізнику з бюджету громади за надані 

послуги. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

- комфортне пересування в межах громади 

- підвищення рівня довіри до влади 

8. Основні заходи проекту - прийняття відповідного рішення міською радою 

- проведення конкурсів з визначення автомобільних 

перевізників для роботи 

- запуск автобусних маршрутів 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019-2021 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

200,0 150,0 100,0 450,0 

11. Джерела фінансування проекту Кошти місцевого бюджету 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Корюківська міська рада 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 
 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Капітальний ремонт мосту по вул. Новій в м. Корюківка 

Чернігівської області 

2.    Номер     і     назва     завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

відповідної стратегії розвитку 

регіону, якому відповідає проект 

1.1. Підвищення ролі та функціональних можливостей 

міст у подальшому розвитку регіонів 

1.1.5. Розвиток інфраструктури населених пунктів, у т.ч. 

об’єднаних територіальних громад 

3. Мета та завдання проекту Мета проекту: забезпечити безперешкодний зв’язок між 

населеними пунктами Ріпкинського, Городнянського, 

Сновського, Корюківського, Менського та 

Семенівського районів. Створити комфортні умови для 

пересування пасажирів та водіїв легкового та 

вантажного автотранспорту шляхом реконструкції 

мостової споруди по вул. Новій (об’їздна дорога міста 

Корюківка). 

Завдання проекту – здійснити капітальний ремонт 

мосту по вул. Новій м. Корюківка Чернігівської області, 

підвищити рівень безпеки пішоходів, водіїв та 

пасажирів автотранспорту, підвищити доступність до 

інших населених пунктів. 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 17426 



поширюватиметься проект  

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Міст є частиною важливого прикордонного 

транспортного коридору, який сполучає 5 районів 

Чернігівської області загальною чисельністю населення 

близько 130 тисяч чоловік. 

По  мосту  рухається приватний, вантажний та 

громадський транспорт, зокрема міські, міжміські та 

міжобласні маршрути (всього понад 60 рейсів на добу) 

На теперішній час  існуючий міст  не відповідає 

сучасним вимогам умов нормальної експлуатації і 

безпеки руху транспортних засобів та пішоходів. За 

тривалий період експлуатації в несучих елементах і 

опорах прольотної будови виникли численні дефекти і 

пошкодження, які впливають на несучу здатність як 

прольотних будов так і споруди мосту в цілому та на 

даний час досягли критичного стану. На загальний стан 

мостової споруди впливає збільшення  постійних 

навантажень на конструкції внаслідок влаштування за 

період  експлуатації  додаткових   шарів 

асфальтобетонного покриття на проїзній частині та 

пошкодження цього покриття в місцях деформаційних 

швів. 

Проектом передбачається виконати комплекс заходів, 

які дозволять забезпечити довговічність 

конструктивних елементів мосту, збільшити його 

вантажопідйомність та підвищити пропускну здатність 

мосту. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Ремонт мосту дасть змогу належно функціонувати 

закладам освіти, медицини, поліпшиться доступність до 

цих закладів та історико-культурних об’єктів. 

Реалізація проекту створить умови для розвитку малого 

та середньго бізнесу. Всі матеріальні продукти, створені 

за час реалізації проекту, стануть комунальною 

власністю територіальної громади міста. Розвиток 

комунальної інфраструктури матиме позитивні 

тенденції. 
Інновації 

Інноваційність проекту полягає у об'єднанні зусиль 

держави та органу місцевого самоврядування задля 

спільної реалізації інвестиційного проекту. 

Комплекс заходів за проектом включає використання 

сучасних матеріалів та новітніх технологій у 

дорожньому господарстві. 

8. Основні заходи проекту Капітальний ремонт мосту по вул. Новій в м. Корюківка 

Чернігівської області 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

1 рік 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

2639,125 - - 2639,125 

11. Джерела фінансування проекту Державний, місцевий бюджет 



12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Корюківська міська рада 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

Міст через р. Бреч знаходиться на об’їздній дорозі міста 

Корюківка, є частиною прикордонного транспортного 

коридору автомобільної дороги Т25-12 Ріпки-Городня- 

Сновськ-Корюківка-Семенівка та автомобільної дороги 

Т25-36 Мена-Сахутівка-Корюківка. 

Міст розташований на ділянці дороги ІІ технічної 

категорії. В ході технічного обстеження мосту виявлено 

нагальну необхідність у здійсненні його реконструкції 

та модернізації. 

Повна довжина моста складає 32,0 м. Габарит проїзжої 

частини - 8,0 м з двома тротуарами шириною: лівий - 

1,0 м, правий - 1,0 м. Схема мосту 2х12,0 м. Міст 

розташований на прямій ділянці траси. 

При капітальному ремонті мосту необхідно виконати 

наступні види ремонтних робіт: замінити дорожній одяг 

на мостовому переході, виконати покриття з 

гідроізоляції тротуарів та водовідводів, замінити 

прольотні будови, провести роботи по ремонту 

пошкоджених свай відповідно до розробленого проекту. 

 

1.Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 
розвитку (далі проект) 

Відновлення вуличного освітлення в с.Рейментарівка 

та Довга Гребля 

Корюківського району Чернігівської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає проект 

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного 

життєвого середовища для людини незалежно від 

місця її проживання 

1.1.5. Розвиток інфраструктури населених пунктів, у 

т.ч. об’єднаних територіальних громад 

3.Мета та завдання проекту Покращення інфраструктури Рейментарівського 

старостинського округу. 

Завдання проекту: Відновити вуличне освітлення в 

населених пунктах округу, що забезпечить безпеку та 

комфорт у пересуванні мешканців сіл. 

Враховуючи викладене, вважаємо за доцільне 

відновити вуличне освітлення для покращення життя 

населення. 

4.Територія, на яку проект матиме 
вплив 

Село Рейментарівка та Довга Гребля 

5.Кількість населення, на яке 
поширюється проект 

250 чол. 

6.Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Відсутнє вуличне освітлення в населених пунктах несе 

незручності для пересування, проїзду та безпеки 

мешканців у вечірній час. 

7.Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 
інновації проекту 

При реалізації проекту будуть створенні безпечні 

умови для комфортного проживання населення та 
покращення інфраструктури округу 

8.Основні заходи проекту Відновлення освітлення вулиць в населених пунктах. 



9.Період реалізації проекту з 
(місяць/рік) –до (місяць/рік) 

червень 2018 р. – листопад 2018 р. 

10.Обсяг фінансування проекту, 

тис.грн. 

1 рік 2 рік 3 рік разом 

500 - - 500 

11.Джерела фінансування Державний бюджет, місцевий бюджет 

12.Учасники реалізації проекту та 
їх функції 

ДФРР, Корюківська міська рада 

13.Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Модернізація вуличного освітлення населених пунктів 

громади 

2.    Номер    і     назва     завдання  

з Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

відповідної стратегії розвитку 

регіону, якому відповідає проект 

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного 

життєвого середовища для людини незалежно від місця 

її проживання 

1.1.5. Розвиток інфраструктури населених пунктів, у т.ч. 

об’єднаних територіальних громад 

3. Мета та завдання проекту Підвищення рівня надання якісних послуг населенню 

щодо забезпечення вуличного освітлення шляхом 

впровадження енергоефективних технологій на 

території міста Корюківка та сільських населених 

пунктів Корюківської ОТГ. 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

17426 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Як частина м. Корюківка (окрім центральних вулиць), 

так і більшість сіл у нічний час поглинула пітьма. 

Відсутність нічного освітлення вулиць негативно 

впливає на рівень безпеки громадян, особливо на 

вулицях з інтенсивним рухом автомобільного 

транспорту та, рухом вантажного транспорту і 

спеціальної техніки до сільськогосподарських 

товариств. Також, відсутність нічного освітлення 

негативно впливає і на рівень комфортності під час 

вечірнього і нічного пересування до робочих місць, 

закладів торгівлі, культури чи дозвілля, сприяє 

погіршенню криміногенної ситуації, що впливає як на 

фізичний, так і на психологічний стан громадян. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

- Приведення мереж зовнішнього освітлення населених 

пунктів громади до належного технічного стану, що 

дозволить підвищити ефективність, економічність та 

надійність їх функціонування. 

- Заощадження бюджетних коштів на утримання 

об’єктів освітлення. 

- Зменшення травматизму серед населення, 



 забезпечення безпеки пересування по вулицях села в 

темну пору доби. 

- Зменшення кількості хуліганських витівок та 

пограбувань. 

- Підвищення рівня життя населення громади. 

8. Основні заходи проекту - підготовка проектно-кошторисної документації; 

- встановлення ефективних енергозберігаючих 

світильників з світлодіодними лампами та вузлів обліку 

й управління; 

- забезпечення належного утримання та збереження 

побудованих та реконструйованих ліній освітлення. 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019-2021 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

800 800 800 2400 

11. Джерела фінансування проекту Державний бюджет, місцевий бюджет 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Корюківська міська рада 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 
 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Створення безбар’єрного середовища життєдіяльності 

мало мобільної групи населення по Корюківській ОТГ. 

2.    Номер     і     назва     завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

відповідної стратегії розвитку 

регіону, якому відповідає проект 

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного 

життєвого середовища для людини незалежно від місця 

її проживання 

1.2.2. Створення безпечних умов проживання населення 

3. Мета та завдання проекту Посилення соціального захисту людей з обмеженими 

фізичними можливостями та створення сприятливих 

умов для їх життєдіяльності. 

Забезпечення та здійснення умов для безперешкодного 

доступу мало мобільної категорії населення до об’єктів 

житлового, адміністративного, соцкультпобутового 

призначення та інженерно-транспортної 

інфраструктури. 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

475 людей з інвалідністю - мешканців Корюківської 

ОТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Проектом передбачено формування умов для вільного 

доступу людей з обмеженими фізичними 

можливостями до об’єктів житлових будинків, готелів, 

закладів соціального захисту населення, лікарень, 

закладів торгівлі, закладів культури та інш. 



7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Забезпечення безперешкодного доступу інвалідів та 

мало мобільної групи населення до об’єктів житлового, 

адміністративного, соціального, культурного 

призначення та транспортної інфраструктури. 

8. Основні заходи проекту - облаштування елементами доступності (пандус, 

поручні) до об’єктів житлового, адміністративного, 

соцкультпобутового призначення та інженерно- 

транспортної інфраструктури 

- приведення зупинок громадського транспорту у 

відповідність до діючих норм доступності 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019-2021 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

500 500 500 1500 

11. Джерела фінансування проекту Кошти місцевого бюджету, кошти донорів 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Корюківська міська рада 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 
 



1.2. Розвиток системи управління громадою 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Завершення процедури об’єднання 

2.    Номер    і     назва     завдання   

з Державної стратегії регіонального 

розвитку та відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає 

проект 

3.1. Децентралізація влади, реформування місцевого 

самоврядування та адміністративно-територіального 

устрою 

1.1 1. Підтримка взаємодії громад з метою вирішення 

спільних проблем 

3. Мета та завдання проекту Проведення комплексу заходів щодо приєднання 

територій до Корюківської ОТГ в рамках 

перспективного плану затвердженого Чернігівською 

обласною радою. 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Корюківський район без врахування території 

Холминської ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

22000 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Наразі Корюківська ОТГ об’єднала на всі території, які 

входять до перспективного плану об’єднання громад 

Чернігівської області, що потребуватиме у 2020 році 

приведення у відповідність цієї процедури 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Приєднання Домашлинської, Олександрівської, 

Рибинської, Савинківської, Охрамієвіцької, 

Прибинської,  Б-Слобідської,  Перелюбської, 

Шишківської сільських рад до Корюківської ОТГ. 

8. Основні заходи проекту - Здійснення заходів юридичного характеру 

(перереєстрація власності, рішення сесій тощо); 

- Здійснення оновлення матеріальної бази рад що 

об’єднались (комп’ютеризація та приєднання до 

програмного комплексу ОТГ) 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2020-2021 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік Разом 

500 500 1000 

11. Джерела фінансування проекту Місцевий бюджет 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Корюківська міська рада, Корюківська районна рада, 

Корюківська РДА 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

Створення місцевого радіомовлення 



розвитку (далі – проект)  

2. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії регіонального 

розвитку та відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає 

проект 

3.5. Інституційне забезпечення регіонального розвитку 

1.1.3. Сприяння реалізації статутної діяльності 

інститутів громадянського суспільства області, 

налагодження системного діалогу органів виконавчої 

влади з громадськістю, підвищення якості підготовки 

рішень з важливих питань державного, регіонального та 

суспільного життя з урахуванням громадської думки 

3. Мета та завдання проекту Створення місцевого радіомовлення 

Забезпечення вільний доступ мешканців громади до 

отримання інформаційного контенту в рамках FM 

радіомовлення 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

17426 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Низька поінформованість, 

відбуваються в громаді 

щодо процесів які 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

- стимулюватиме розвиток громадського суспільства 

- ініціюватиме публічної дискусії щодо місцевих 

проблем 

- підвищить компетенцію громадськості щодо питань 

місцевого самоврядування 

-FM радіомовлення задовольнить потреби населення 

ОТГ в доступі до локального інформаційного контенту 

за забезпечить оперативне інформування громадян про 

процеси які відбуваються в громаді 

8. Основні заходи проекту - Реєстрація місцевої телерадіоорганізації (Комунальне 

підприємство) 

- Розроблення необхідного пакету документів 

(прорахунок частоти,отримання ліцензії тощо) 

- Отримання необхідних дозволів 

- Придбання та встановлення спеціального обладнання. 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2020 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

600,0   600,0 

11. Джерела фінансування проекту Кошти місцевого бюджету, кошти донорів 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Корюківська міська рада 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 
 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

Реконструкція адмінприміщення Корюківської ЖЕК під 

Центр надання адміністративних послуг по вул. 

Шевченка, 87 м. Корюківка Чернігівської області 



розвитку (далі – проект)  

2. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії регіонального 

розвитку та відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає 

проект 

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного 

життєвого середовища для людини незалежно від місця 

її проживання 

1.1.3. Сприяння реалізації статутної діяльності 

інститутів громадянського суспільства області, 

налагодження системного діалогу органів виконавчої 

влади з громадськістю, підвищення якості підготовки 

рішень з важливих питань державного, регіонального та 

суспільного життя з урахуванням громадської думки 

3. Мета та завдання проекту Покращення доступності та якості надання 

адміністративних послуг для фізичних осіб, юридичних 

осіб, які звертаються за отриманням адміністративних 

послуг у м. Корюківка шляхом створення сучасного 

ЦНАП на основі кращого вітчизняного та зарубіжного 

досвіду. 

Завдання проекту: 

1. Виконання вимог Закону України «Про 

адміністративні послуги» та нормативно-правових актів 

Кабінету Міністрів України, прийнятих на його 

виконання. 

2. Розширення мережі центрів надання 

адміністративних послуг. 

3. Створення для фізичних, юридичних осіб, які 

звертаються за отриманням адміністративних послуг, 

комфортних умов для отримання адміністративних 

послуг та облаштування необхідної кількості робочих 

місць для адміністраторів ЦНАП. 

4. Покращення іміджу органів місцевого 

самоврядування, органів виконавчої влади, а також 

зменшення проявів корупції, шляхом надання якісних 

адміністративних послуг через ЦНАП. 

5. Запровадження сучасних електронних сервісів та 

«електронного урядування» в роботу органів місцевого 

самоврядування. 

Враховуючи викладене, вважаємо за доцільне 

створення сучасного ЦНАП, як єдиного засобу 

вирішення проблем, пов’язаних із реформуванням 

системи надання адміністративних послуг, 

забезпечуючи прозорість, відкритість, зрозумілість дій 

та вчинків влади. 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

17426 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Місто   Корюківка   -   центр   об'єднаної територіальної 

громади. Існуюча в місті та громаді система надання 

адміністративних послуг характеризується проблемами 

об’єктивного і суб’єктивного характеру, що створюють 

труднощі  для  суб’єктів  звернень  та  перешкоджають 



 підвищенню якості надання адміністративних послуг. 

Відсутність механізму погашення пікових навантажень 

на окремі суб’єкти надання адміністративних послуг, 

створює соціальну напругу та невдоволення населення. 

Реалізація проекту насамперед спрямована  на 

задоволення потреб суб’єктів звернень, пов’язана із 

виконанням  положень Закону України «Про 

адміністративні послуги», забезпечення доступності та 

покращення якості надання адміністративних послуг. 

Підвищення якості надання кожної окремо, так і 

комплексу адміністративних послуг планується за 

такими критеріями: доступність, зручність, прозорість, 

своєчасність, відкритість, повага до особи. 

Цільовими групами даного проекту є фізичні, юридичні 

особи, які звертаються за отриманням адміністративних 

послуг, суб’єкти надання адміністративних послуг – 

органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи, уповноважені 

відповідно до закону надавати адміністративні послуги. 

Враховуючи вимоги чинного законодавства та 

соціально-економічний аспект міста та громади з 

населенням 17426 мешканців, вбачається критична 

ситуація у реалізації на місцевому рівні реформи 

державного управління, пов'язаної із децентралізацією 

влади та реформуванням системи надання 

адміністративних послуг, організаційним 

забезпеченням надання адміністративних послуг 

органів виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг, перелік яких визначено 

розпорядженням Кабінету Міністрів України № 523-р 

від 16.05.2014. 

Найоптимальніший спосіб вирішення цієї проблеми 

пропонується цим проектом. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

В роботі ЦНАП відбудуться якісні та структурні зміни. 

Інноваційним впровадженням для фізичних осіб, 

юридичних осіб стане можливість отримання 

адміністративних послуг в одному приміщенні. 

Впровадження процесу спрощення надання 

адміністративних послуг – оптимізація кількості 

документів та процедурних дій для отримання 

адміністративних послуг в свою чергу стане підґрунтям 

для надання електронних адміністративних послуг 

суб’єктам звернень. 

8. Основні заходи проекту Реконструкція адмінприміщення Корюківської ЖЕК під 

Центр надання адміністративних послуг по вул. 

Шевченка, 87 м. Корюківка Чернігівської області 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

1 рік 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

3412,624 - - 3412,624 



11. Джерела фінансування проекту Державний, місцевий бюджети 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Корюківська міська рада 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

Необхідність реалізації проекту пов’язана із 

виконанням положень Закону України «Про 

адміністративні послуги», забезпечення доступності та 

покращення якості надання адміністративних послуг. 

Діюча система надання адміністративних послуг 

характеризується деякими недоліками та проблемами 

об'єктивного характеру, що перешкоджають 

доступності, підвищенню якості надання таких послуг 

та створюють труднощі для суб’єктів звернень – 

фізичних осіб, юридичних осіб, які звертаються за 

отриманням адміністративних послуг. 

Суб’єкти надання адміністративних послуг - органи 

виконавчої влади, інші державні органи, органи 

місцевого самоврядування, їх посадові особи, 

уповноважені відповідно до закону надавати 

адміністративні послуги, територіально розміщені в 

різних частинах міста. 

Реалізація проекту насамперед спрямована на 

задоволення потреб суб’єктів звернень, пов’язана із 

виконанням положень Закону України «Про 

адміністративні послуги», забезпечення доступності та 

покращення якості надання адміністративних послуг. 

Підвищення якості надання кожної окремо, так і 

комплексу адміністративних послуг планується за 

такими критеріями: доступність, зручність, прозорість, 

своєчасність, відкритість, повага до особи. 

Проектною документацією передбачено реконструкцію 

адмінприміщення Корюківської ЖЕК під Центр 

надання адміністративних послуг: утеплення фасаду, 

цоколя, заміна віконних та дверних блоків, благоустрій 

прилеглої території, санітарно-технічні та 

електротехнічні рішення. Реконструкція здійснюється в 

одну чергу. 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Реалізація партисипативного бюджетування шляхом 

запровадження щорічного конкурсу проектів 

громадських та благодійних організацій 

2.    Номер    і     назва     завдання   

з Державної стратегії регіонального 

розвитку та відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає 

проект 

3.2. Удосконалення системи стратегічного планування 

регіонального розвитку на загальнодержавному та 

регіональному рівні 

1.1.4. Формування механізмів залучення мешканців для 

вирішення місцевих проблем, сприяння створенню 

органів самоорганізації населення, покращення доступу 

до публічної інформації 

3. Мета та завдання проекту - підвищення громадської активності жителів громади 



 - активізація діяльності місцевих громадських та 

благодійних організацій на вирішення нагальних 

проблем громади 

- формування проектного підходу щодо реалізації 

ініціатив громадських та благодійних організацій 

- визначення актуальних потреб жителів громади 

реагування на них 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

17426 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

У громаді активно функціонують громадські 

організації. Заходи та ініціативи, які вони реалізують у 

громаді, часто потребують додаткового фінансування. 

Грантове фінансування є непостійним, пріоритети 

оголошених конкурсів можуть не відповідати 

задуманим проектам. Відповідно реалізовується 

максимальна долученість громадян до реалізації змін у 

громаді та забезпечить сталість результатів проектів. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

- сформувати фонд конкурсу громадських організацій 

- проведення тренінгів з проектного менеджменту серед 

представників громадських організацій 

8. Основні заходи проекту Проектом передбачається: 

- формування механізму конкурсу громадських 

організацій, його пріоритетів та вимог до заявників 

- формування фонду конкурсу з бюджету громади 

- оголошення щорічного конкурсу проектів 

громадських організацій 

- проведення серії тренінгів та семінарів щодо 

підготовки проектів на конкурс 

- підбиття підсумків конкурсу, фінансування проектів – 

переможців. 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019-2021 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

300,0 300,0 300,0 900,0 

11. Джерела фінансування проекту Кошти місцевого бюджету, кошти донорів 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Корюківська міська рада 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 
 



1.3. Підвищення безпеки життєдіяльності 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 
розвитку (далі – проект) 

Забезпечення збору та переробки твердих побутових 

відходів 

2.    Номер    і     назва     завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає проект 

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого 

середовища для людини незалежно від місця її 

проживання 

1.2.3. Формування екологічної свідомості та екологічної 

культури громадян 

3. Мета та завдання проекту Створити умови для залучення мешканців громади до 

роздільного збору сміття, покращення екологічної 
ситуації на території Корюківської ОТГ 

4. Територія, на яку проект 
матиме вплив 

Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 
поширюватиметься проект 

17 426 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Для запровадження сортування сміття в кожному 

населеному пункті ОТГ необхідно провести роботу по 

облаштуванню контейнерних майданчиків для 
роздільного збору відходів. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 
інновації проекту 

Створення 45 майданчиків для роздільного збирання 

ТПВ 

8. Основні заходи проекту - закупівля металевих євро-контейнерів для роздільного 

збору твердих 

- побутових відходів; 

- будівництво майданчика для розміщення контейнерів 

для збору твердих побутових відходів; 

- закупівля пластикових євро-контейнерів для 

роздільного збору твердих побутових відходів; 
- придбання та встановлення вуличних урн. 

9. Період реалізації проекту з 
(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2018-2025 

10. Обсяг фінансування проекту, 
тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

540 540 540 540 540 540 540 540 4320 

11. Джерела фінансування 
проекту 

Місцевий бюджет, інвестори 

12. Учасники реалізації проекту та 
їх функції 

Корюківська міська рада 

13. Інша інформація щодо проекту 
(за потреби) 

 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Енергоефективна реновація загальноосвітніх навчальних 

закладів ОТГ 

2. Номер і назва завдання 1.3. Підвищення ефективності використання внутрішніх 



з Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

відповідної стратегії розвитку 

регіону, якому відповідає проект 

факторів розвитку регіонів 

2.1.4. Підвищення енергоощадності в усіх секторах 

3. Мета та завдання проекту Необхідність оптимізації споживання енергоносіїв, 

скорочення видатків на потреби енергозабезпечення та 

зменшення питомих витрат паливно-енергетичних 

ресурсів 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

1784 учні 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Для вирішення питання енергоефективності будівель до 

максимально можливого рівня необхідно 

завершити роботи по заміні вікон та дверей та провести 

утеплення фасадів будівель навчальних закладів. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

- Забезпечення нормативного температурного режиму на 

рівні 18-22º С; 

- Збереження здоров’я учнів. 

- Створення комфортних умов для роботи педагогічного 

колективу та технічного персоналу НЗ. 

- Зміцнення матеріально-технічної бази. 

- Скорочення видатків на потреби енергозабезпечення та 

зменшення питомих витрат паливно-енергетичних 

ресурсів. 

8. Основні заходи проекту - заміна вікон та дверей; 

- утеплення фасаду; 

- капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень 

закладів. 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2018-2025 

10. Обсяг фінансування проекту, 
тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

25000 25000 25000 75000 

11. Джерела фінансування проекту Державний бюджет, місцевий бюджет. 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Корюківська   міська   рада - фінансує, відділ освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради – 

замовник 

- ДНЗ Веселка 

- ДНЗ Дельфін 

- Корюківська ЗОШ №4 

- Корюківська гімназія 

- Корюківська школа мистецтв 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 
 

 

1.Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 
реалізуватися за рахунок коштів 

Проведення протиповеневих та культуротехнічних 

заходів на річці Сустра в селі Рейментарівка 
Корюківського району Чернігівської області 



державного фонду регіонального 
розвитку (далі проект) 

 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 
відповідає проект 

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого 

середовища для людини незалежно від місця її 

проживання 

1.2.2. Створення безпечних умов проживання населення 

3.Мета та завдання проекту Підвищення рівня питної води в колодязях жителів села 

Рейментарівки 

Збереження річки та покращення її екологічного стану, 

підвищення рівня інвестиційної привабливості території 

4.Територія, на яку проект матиме 
вплив 

Рейментарівський старостинський округ 

5.Кількість населення, на яке 
поширюється проект 

250 осіб 

6.Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Даний проект спрямований на вирішення проблем з 

розчищенням русла річки та її берегів, побудовою 

дамби, для забезпечення регулювання рівня води. 
Вирішення проблеми забору води при пожежогасінні. 

7.Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Створення умов для забору води при пожежогасінні. 

Підвищення рівня питної води в колодязях жителів села 

Рейментарівки 

Збереження річки та покращення її екологічного стану, 

підвищення рівня інвестиційної привабливості території 

8.Основні заходи проекту Побудова дамби для регулювання рівня води. 

Розчищення та поглиблення русла річки Сустра та її 

берегів. 

9.Період реалізації проекту з 
(місяць/рік) –до (місяць/рік) 

вересень 2019 р. – лютий 2020 р. 

10.Обсяг фінансування проекту, 

тис.грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

1500 2000 - 3500 

11.Джерела фінансування, 
тис.грн. 

Державний бюджет, Корюківська міська рада, залучення 
інвестиційних коштів 

12.Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

ДФРР, Корюківська міська рада, кошти інвесторів 

13.Інша інформація щодо проекту 
(за потреби) 

В наявності проектно-кошторисна документація 2014 
року 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Очищення ставків в с. Тютюнниця та с. Костючки 

2.    Номер    і     назва     завдання   

з Державної стратегії регіонального 

розвитку та відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає 

проект 

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого 

середовища для людини незалежно від місця її 

проживання 

1.2.1. Збереження та охорона навколишнього природного 

середовища для майбутніх поколінь 

3. Мета та завдання проекту Створення середовища для відпочинку та благоустрій 

населених пунктів. 



4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

с. Тютюнниця, с. Костючки 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

320 осіб 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Очистка ставків від мулу та аварійних проблем 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

 

8. Основні заходи проекту  

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2018 – 2022 рік 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік Разом 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1 000,00 

11. Джерела фінансування проекту Державний, місцевий бюджет 

12. Учасники реалізації проекту та 
їх функції 

Корюківська міська рада 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 
 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Створення та розвиток місцевої пожежної охорони 

2.    Номер    і     назва     завдання   

з Державної стратегії регіонального 

розвитку та відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає 

проект 

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого 

середовища для людини незалежно від місця її 

проживання 

1.2.2. Створення безпечних умов проживання населення 

3. Мета та завдання проекту Захист населення та підприємств від виникнення 

надзвичайних ситуацій. Оперативне реагування та 

подолання наслідків пожеж, стихійних лих тощо. 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

17426 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

В рамках проекту планується створити КЗ «Місцева 

пожежна охорона» Корюківської міської ради з чотирма 

МПК в селах Наумівка, Сядрине, Сахутівка,\ та Забарівка 

а також ініціювати створення добровільних пожежних 

дружин. Після створення КЗ «МПО» планується 

відносити пожежний інвентар, провести ремонт та 

оновлення автомобільно-рятувальної техніки. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

З метою реагування на надзвичайні ситуації як 

техногенного, так природного характеру (пожежі, повені, 

аварії комунікацій,дорожньо-транспортні аварії) в 



 громаді діятиме власна Місцева пожежна охорона. 

Реагування (надання допомоги під час НС, проведення 

першочергових заходів) на території населених пунктів 

Корюківської громади в часовому факторі, що становить 

до 15 хв. В рамках діяльності місцевої пожежної охорони 

буде досягнуто більшого рівня збереження життя і 

здоров’я людей, мінімізація збитків під час виникнення 

надзвичайних ситуацій, своєчасне та якісне проведення 

невідкладних відновлювальних робіт і заходів, 

спрямованих на ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх 

наслідків 

8. Основні заходи проекту - створення КЗ «Місцева пожежна охорона»; 

- проведення ремонту приміщень, де розміщатимуться 

місцеві пожежні команди; 

- ремонт та оновлення автомобільно-рятувальної техніки; 

- закупівля інвентарю; 

- страхування працівників закладу; 

- створення добровільних пожежних дружин 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2018-2020 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 Всього 

500 800 900 2200 

11. Джерела фінансування проекту Бюджетні кошти та інші джерела фінансування 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Корюківська міська рада, ДСНС України в Чернігівській 

області 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 
 



2.1. Формування сучасного освітнього та спортивного простору 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Реконструкція Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 з 

енергоефективними заходами та створенням нового 

освітнього простору по вул. Шевченка, 54 в м. 

Корюківка, Чернігівської обл., з виділенням черговості: 

І черга – зовнішнє утеплення (2018); 

ІІ черга – заміна покриття, зовнішніх вікон та дверей 

(2018); 

ІІІ черга – внутрішнє опорядження та заміна інженерних 

мереж з улаштуванням ІТП (2019). 

2.    Номер     і     назва     завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

відповідної стратегії розвитку 

регіону, якому відповідає проект 

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого 

середовища для людини незалежно від місця її 

проживання 

1.4.1. Підвищення якості та рівного доступу населення до 

загальної середньої освіти 

3. Мета та завдання проекту Метою проекту крім енергоефективних заходів є 

кардинальна зміна моделі надання освітніх послуг 

громади, концентрація ресурсів місцевого бюджету на 

забезпеченні якісного освітнього процесу у тому числі 

завдяки оптимізації кількісних характеристик. 

Завданням проекту є перетворення наявної 

загальноосвітньої школи на: 

- освітній простір де хочеться вчитися; 

- школа, де стимулюється творчість та креатив; 

- заклад де діти з різними можливостями мають рівні 

права; 

- автономний навчальний заклад з широкими 

повноваженнями; 

- місце, де комфортно навчатись та працювати; 

- спортивний простір тощо. 

Новий освітній простір Корюківської ОТГ - це школа 

лідерів. 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

700 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Сьогодні двом третинам учнів загальноосвітніх шкіл не 

цікаве навчання в школі, кожен другий випускник 

отримує знання для ЗНО не в школі, а на приватних 

курсах. Загальноукраїнські проблеми підсилюють ще й 

реалії Полісся - це мала наповнюваність класів, 

розгалужена мережа ЗОШ, освітня інфраструктура 

побудована до початку 90-х була розрахована на 

зростання учнів, а натомість є більше ніж у двічі 

скорочення чисельності осіб, які отримують освітні 

послуги. Величезною проблемою поліського регіону є 

недостатність кваліфікованого молодого вчителя. Значна 

частина вчителів, особливо в сільській місцевості та у 

малих містах є пенсійного або передпенсійного віку. 

Корюківська громада об’єднала 40 населених пунктів, на 



 її території функціонує 8 шкіл (ще 4 школи буде в 

громаді в результаті доприєднання згідно перспективного 

плану). На сьогодні загальна кількість учнів у громаді 

перевищує 1,7 тис. чол., а в результаті доприєднання 

територій кількість учнів зросте до майже 2 тис. чол., 

крім того школа надаватиме послуги для сусідньої 

(Холминської) громади. 

На сьогодні є нагальна необхідність створення нового 

освітнього середовища громади на базі Корюківської 

ЗОШ №1, яка в перспективі стане основною школою 

Корюківської ОТГ та надаватиме якісні освітні послуги 

для понад 1,1 тисячі учнів з міста Корюківка та більше 

ніж 50 сіл. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Показники 

успішності 

проекту 

На 

почато 

к    
проект 

у 

На завершення бюджетного року Джерела 

інформації 

про 
показники 

1 рік 

проект 
у 

2 рік 

проект 
у (за 

наявно 

3 рік 

проект 
у (за 

наявно 

1 рік 

після 
завершен 

ня 

2 рік 

після 
завершен 

ня 

3 рік 

після 
завершен 

ня 
    сті) сті) проекту проекту проекту  

 споживання 719 550 500  450 450 450 енергоаудит 
 теплової       та 
 енергії       енергомоніт 
 (Гкалл)       оринг 
 споживання 34 000 33 000 31 000  30 000 30 000 30 000 енергоаудит 
 електроенер       та 
 гії (кВт год)       енергомоніт 
        оринг 
 споживання 1250 1250 1100 

 
1200 1200 1200 енергоадуит 

 води (кб. м)        

8. Основні заходи проекту Проект заплановано реалізувати протягом двох років з 

01.01.2018 р. по 31.12.2019 р. 

В 2018 році планується виконати І та ІІ чергу проекту, а 

саме зовнішнє утеплення та заміну покриття, зовнішніх 

вікон та дверей, в 2019 році - ІІІ-тю чергу - внутрішнє 

опорядження та заміна інженерних мереж з 

улаштуванням ІТП 

Для виконання проекту передбачені наступні види робіт: 

Перша черга – зовнішнє утеплення: 

- Демонтаж існуючого опорядження стін із плиток 

керамічних по всій площі фасаду та демонтажем 

виступаючих декоративних елементів із подальшим 

вирівнюванням стін сухими будівельними сумішами; 

- Утеплення стін мінераловатними плитами по системі 

скріпленої ізоляції «Cerezit»; 

- Утеплення цокольної частини зовнішніх стін; 

- Відновлення асфальтобетонного вимощення навколо 

будівлі; 

- Улаштування пандусу для доступу маломобільних груп 

населення біля центрального входу. 

Друга черга – заміна покриття, зовнішніх вікон та дверей: 

- Демонтаж існуючого покриття азбестоцементних листів 

із подальшим улаштуванням покриття із металевої 

черепиці; 

- Улаштування огорожі по периметру покрівлі; 

- Улаштування ПВХ системи водовідведення з покрівлі; 

- Улаштування утеплення горищного перекриття плитами 

мінеральної вати; 



 Третя черга – внутрішнє опорядження та заміна 

інженерних мереж з улаштуванням ІТП: 

- Внутрішнє опорядження приміщень з частковим 

переплануванням навчальних аудиторій; 

- Заміну існуючого покриття підлоги; 

- Заміну внутрішніх віконних та дверних блоків; 

- Встановлення індивідуального теплового пункту; 

- Заміну теплової ізоляції трубопроводів системи 

опалення; 

- Заміну приладів системи опалення із промиванням 

системи; 

- Заміну системи вентиляції з утилізацією тепла 

викидного повітря; 

- Заміну систем внутрішнього освітлення та силового 

електрообладнання із застосуванням енергоощадних 

технологій; 

- Улаштування системи відеонагляду в приміщеннях 

навчального закладу; 

- Улаштування локальної мережі передавання даних з 

доступом до глобальної мережі інтернет; 

- Заміну системи звукофікації. 

Технічні рішення, прийняті в проекті, відповідають 

вимогам екологічних, санітарно-гігієнічних, 

вибухонебезпечних, протипожежних норм та правил, а 

також забезпечують безпечну для життя і здоров'я людей 

та навколишнього природного середовища експлуатацію 

об’єкту при виконанні передбачених проектом заходів. 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2018-2019 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

25000,00 43000,00 0 68000,00 

11. Джерела фінансування проекту Державний бюджет, місцевий бюджет 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 
 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Будівництво спортивної школи в м. Корюківка 

2.    Номер     і     назва     завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

відповідної стратегії розвитку 

регіону, якому відповідає проект 

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого 

середовища для людини незалежно від місця її 

проживання 

1.3.4. Розвиток спортивної інфраструктури для занять 

фізичною культурою і спортом 

3. Мета та завдання проекту Метою проекту є з будівництва спортивної школи в м. 

Корюківка. Досягнення цієї мети дозволить розв'язати 



 такі основні завдання: 1) забезпечити молодь та дітей 

ОТГ можливістю протягом всього року займатися 

ігровими видами спорту; 2) забезпечити можливість 

проведення спортивних змагань різних рівнів; 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

17 426 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

На даний час Корюківська ДЮСШ не має свого 

приміщення, а тому в повній мірі неможливо забезпечити 

нормальні умови для занять. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Будівництво спортивної школи, розширення мережі 

секцій, залучення більшої кількості учнів до занять 

спортом. 

8. Основні заходи проекту - Розробка ПКД 

- Пошук інвестора 

- Будівництво спортивної школи 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

3 роки 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

4 000,00 4 000,00 4 000,00 12 000,00 

11. Джерела фінансування проекту Міський бюджет, державний бюджет, інвестори 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Корюківська міська рада, Відділ освіти, культури, молоді 

та спорту Корюківської міської ради 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 
 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Будівництво спортивного майданчика зі штучним 

покриттям для міні-футболу у с. Сядрине 

2.    Номер     і     назва     завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

відповідної стратегії розвитку 

регіону, якому відповідає проект 

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого 

середовища для людини незалежно від місця її 

проживання 

1.3.4. Розвиток спортивної інфраструктури для занять 

фізичною культурою і спортом 

3. Мета та завдання проекту Будівництво спортивного майданчика зі штучним 

покриттям для міні-футболу забезпечить надання якісних 

послуг населенню, розвиток мережі спортивних та 

фізкультурно-оздоровчого способу життя в громаді . 

Сучасне футбольне поле має стати початком відродження 

спортивної інфраструктури, наддасть імпульс 

популяризації в фізичної культури та спорту. Футбольне 

поле стане справжнім осередком здорового способу 

життя для жителів громади. Це буде база для тренувань 

команд, проведення змагань. 

4. Територія, на яку проект матиме Корюківська ОТГ 



вплив  

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

17426 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

В останні роки спостерігається зниження зацікавленості 

молоді у спортивному житті не лише громади, а в цілому 

по всій України. Цьому сприяє розвиток цифрових 

інновацій, які перебирають на себе увагу і зацікавленість 

дітей у боротьбі за позаурочний час , а занедбана 

спортивна інфраструктура, також не додає балів 

спортивній стороні, спостерігається зростання хвороб, 

пов'язаних з недостатньою руховою активністю. Тому, за 

для осучаснення спортивних майданчиків громади та 

залучення більшої кількості населення зайняттям 

спортом, зокрема футболом, було написано проект. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Створення сучасного майданчика для проведення 

тренувань та змагань з футболу. 

8. Основні заходи проекту - улаштування піщано-щебеневої основи під штучне 

покриття; 

- улаштування штучного покриття; 

- встановлення металевої огорожі з захисним покриттям 

навколо поля; 

- встановлення футбольних воріт. 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019-2020 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

750,00 750,00 0 1 500,00 

11. Джерела фінансування проекту Державний, місцевий бюджет 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Корюківська міська рада 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 
 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Будівництво міського стадіону 

2.    Номер     і     назва     завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

відповідної стратегії розвитку 

регіону, якому відповідає проект 

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого 

середовища для людини незалежно від місця її 

проживання 

1.3.4. Розвиток спортивної інфраструктури для занять 

фізичною культурою і спортом 

3. Мета та завдання проекту Метою проекту є створення сучасного спортивного 

комплексу та залучення жителів громади до здорового 

способу життя, занять спортом 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Корюківська ОТГ 



5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

17426 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

У нашому місті немає сучасного спортивного 

майданчика, де б можна було займатися спортом, 

проводити міські, районні, обласні заходи. Даний проект 

допоможе вирішити проблему розвитку спортивної 

інфраструктури, залучення жителів громади до занять 

спортом, а також створити сучасний стадіон для 

проведення спортивних та інших заходів. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Створення стадіону 

8. Основні заходи проекту - Розробка ПКД 

- Пошук інвестора 

- Будівництво об’єкту 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2 роки 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

6000,00 5000,00  11 000,00 

11. Джерела фінансування проекту Місцевий бюджет, державний бюджет, приватний капітал 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Корюківська міська рада 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 
 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізуватися за рахунок коштів 

державного розвитку (далі - 

проект) 

Поточний ремонт стадіону с. Наумівка Корюківської 

міської ради 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає проект 

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого 

середовища для людини незалежно від місця її 

проживання 

1.3.4. Розвиток спортивної інфраструктури для занять 

фізичною культурою і спортом 

3. Мета та завдання проекту Відновлення та осучаснення стадіону для створення 
комфортних умов для занять спортом мешканців села 

4. Територія на яку проект 

матиме вплив 

с. Наумівка, с.Турівка, с. Переділ 

5. Кількість населення, на яке 
поширюється проект 

1408 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Проблема полягає у тому, що гравієві бігові доріжки 

перебувають у край незадовільному стані, що 

унеможливлює повноцінне заняття бігом, існуючі лавки 

для сидіння розташовані на відстані 1 м від футбольного 

поля, що створює небезпеку для гравців, волейбольна 

площадка перебуває в незадовільному стані. Разом 

занедбаний стан стадіону не сприяє популяризації 
здорового способу життя та занять спортом серед 



 молоді. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекти, 

інновації проекту 

Проект має соціальну спрямованість, оскільки 

направлений на створення комфортних умов для занять 

спортом для молоді та всіх мешканців села що 

сприятиме залученню насамперед молоді до здорового 

способу життя 

8. Основні заходи проекту Оновлення гравійного покриття бігових доріжок, 

створення гравійного покриття на волейбольній 

площадці та заміна щогл, переніс лавок для сидіння в 

більш безпечне місце, вирівнювання існуючого 

асфальтового покриття для створення тенісного корту, 

будівництво приміщення для роздягання/перевдягання. 

9. Період реалізації проекту з 
(місяць/рік) – до (місяць/рік) 

07/2018 – 12/2020 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис.грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

200 200. 200 600 

11. Джерела фінансування 

проекту 

Місцевий бюджет, державний бюджет 

12. Учасники реалізації проекту Корюківска міська рада 

13. Інша інформація щодо 
реалізації проекту 

 



2.2. Надання якісних медичних та соціальних послуг 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Будівництво 

Наумівка 

сільської лікарської амбулаторії в с. 

2.    Номер    і     назва     завдання   

з Державної стратегії регіонального 

розвитку та відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає 

проект 

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого 

середовища для людини незалежно від місця її 

проживання 

1.3.1. Підвищення якості та доступності надання 

первинної медичної допомоги 

3. Мета та завдання проекту Надання якісних медичних послуг жителям громади 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Корюківська ОТГ (Наумівський старостинський округ) 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

3 000 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Для доступу до якісного медичного обслуговування 

необхідно забезпечити створення лікарських амбулаторій 

у селах громади, в т.ч. Наумівському старостинському 

округу 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

- Розширення мережі лікарських закладів Корюківської 

ОТГ 

- Створення сучасної лікарської амбулаторії в с. Наумівка 

8. Основні заходи проекту - Розробка ПКД на будівництво сільської лікарської 

амбулаторії у селі Наумівка; 

- Пошук інвестора; 

- Будівництво амбулаторії. 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

5500,00 0,00 0,00 5500,00 

11. Джерела фінансування проекту Державний бюджет, міський бюджет 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Корюківська міська рада 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

 



2.3. Створення умов для культурного розвитку мешканців громади 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Підтримка народних промислів і ремесел 

2.    Номер    і     назва     завдання   

з Державної стратегії регіонального 

розвитку та відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає 

проект 

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого 

середовища для людини незалежно від місця її 

проживання 

1.5.3. Патріотичне виховання населення, відродження, 

збереження та розвиток народних традицій, фольклору, 

народної творчості та художніх промислів 

3. Мета та завдання проекту Популяризація народних промислів і ремесел, ковальства, 

виробів з дерева, збору лікувальних трав тощо. 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

5000 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Проект повинен стати засобом просування народних 

промислів та ремесел. В більшості сіл ще зберігаються 

старовинні вишивки, лозоплетіння, гончарства, 

різьблення по дереву, ковальства. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Популяризація народних промислів і ремесел. 

Створення умов для професійного спілкування майстрів. 

Надання можливості талановитим народним майстрам 

проявити свої творчі здібності та реалізувати продукцію. 

8. Основні заходи проекту Конкурсний відбір майстрів народних промислів і 

ремесел Корюківської ОТГ. Проведення навчань з питань 

просування продукції для відібраних майстрів. 

Проведення майстер-класів для навчання всіх охочих. 

Проведення ярмарку народних промислів та ремесел. 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019-2021 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

50,0 50,0 50,0 150,0 

11. Джерела фінансування проекту Кошти місцевого бюджету, кошти донорів 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Корюківська міська рада 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Ремонт сільського клубу с. Сахутівка 



2. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії регіонального 

розвитку та відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає 

проект 

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого 

середовища для людини незалежно від місця її 

проживання 

1.5.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів 

3. Мета та завдання проекту Створення сучасного простору для культурного дозвілля 

населення 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

с. Сахутівка 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

300 осіб 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Для організації дозвілля молоді с. Сахутівка необхідно 

створити сучасний простір. Цього можна досягти шляхом 

реконструкції сільського клубу. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Після реалізації проекту з’явиться можливість проводити 

культурні, мистецькі та інші заходи. Залучати дітей та 

підлітків до роботи в гуртках. 

8. Основні заходи проекту Капітальний ремонт ганку, частково ремонт покрівлі, 

фарбування фасаду та побудова пандуса сільського клубу 

с. Сахутівка 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2018 – 2021 рік 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

200,00 300,00 300,00 1 000,00 

11. Джерела фінансування проекту Місцевий бюджет, державний бюджет 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Корюківська міська рада 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 
 



2.4. Створення умов для якісного дозвілля всіх вікових категорій населення 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Будівництво комплексу дитячих та спортивних 

майданчиків на території Корюківської ОТГ 

2.    Номер    і     назва     завдання   

з Державної стратегії регіонального 

розвитку та відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає 

проект 

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого 

середовища для людини незалежно від місця її 

проживання 

1.3.4. Розвиток спортивної інфраструктури для занять 

фізичною культурою і спортом 

3. Мета та завдання проекту Забезпечення дозвілля жителів громади шляхом 

залучення дітей до ігор на свіжому повітрі, занять 

спортом, залучення підлітків та дорослих до здорового 

способу життя, занять спортом 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

17 426 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Створення 

дорослих 

умов для змістовного дозвілля дітей та 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Створення 30 дитячих та спортивних майданчиків на 

території Корюківської ОТГ 

8. Основні заходи проекту - Встановлення дитячих майданчиків 

- Встановлення спортивних майданчиків 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019-2021 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

200,00 200,00 200,00 600,00 

11. Джерела фінансування проекту Місцевий бюджет, Державний бюджет 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Корюківська міська рада 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

 



3.1. Створення нових робочих місць, зниження рівня безробіття, зменшення відтоку 

працездатного населення 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Розвиток   системи «єдиного вікна» для потенційних 

інвесторів 

2.    Номер     і     назва     завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

відповідної стратегії розвитку 

регіону, якому відповідає проект 

1.3. Підвищення ефективності використання внутрішніх 

факторів розвитку регіонів 

2.2.2. Розвиток інфраструктури підтримки 

підприємництва 

3. Мета та завдання проекту - Поліпшення інвестиційного клімату 

- Покращення умов для діяльності інвесторів 

- Чітке розмежування функцій між державними 

установами 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

17426 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Проблемою для інвесторів є довготривала процедура 

отримання дозволів, погоджень для підготовки і 

реалізації інвестиційних проектів. Існуючий в Україні 

порядок потребує суттєвого покращення. Для цього 

необхідно провести належний аналіз існуючої ситуації, 

виробити пропозиції щодо її покращення, погодити з 

зацікавленими установами і затвердити на місцевому 

рівні (погодивши на обласному) порядок підготовки 

інвестиційних проектів за принципом «єдиного 

інвестиційного вікна» 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Створено зручну для інвестора систему «єдине 

інвестиційне вікно» 

8. Основні заходи проекту - Вивчення існуючої ситуації 

- Підготовка звіту і пропозицій 

- Збір і аналіз пропозицій від органів, які здійснюють 

дозвільно-погоджувальні функції 

- Розроблення, погодження і затвердження порядку 

підготовки інвестиційних проектів за принципом 

«єдиного інвестиційного вікна» 

- Створення умов для належного забезпечення роботи 

установи, відповідальної за надання послуг за принципом 

«єдиного інвестиційного вікна» 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2018-2020 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

0 100 200 300 

11. Джерела фінансування проекту Бюджети різних рівнів, кошти МТД, інші джерела 



 фінансування не заборонені законодавством 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Корюківська міська рада, Чернігівська обласна рада, 

Чернігівська ОДА, громадські організації та Асоціації 

підприємців 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 
 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Бізнес-інкубатор 

2.    Номер     і     назва     завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

відповідної стратегії розвитку 

регіону, якому відповідає проект 

1.3. Підвищення ефективності використання внутрішніх 

факторів розвитку регіонів 

2.2.2. Розвиток інфраструктури підтримки 

підприємництва 

3. Мета та завдання проекту - Підвищення підприємницького потенціалу регіону, 

- Покращення якості послуг, що надаються бізнес- 

інкубаторами. 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

300 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Поряд з формуванням сприятливого для малого бізнесу 

інвестиційно-фінансового середовища, сприятливої 

податкової політики необхідний розвиток інфраструктури 

підтримки підприємництва. Важливим елементом такої 

інфраструктури є бізнес-інкубатори, ефективність яких в 

розвитку підприємництва підтверджена успішним 

закордонним досвідом, насамперед, у країнах східної 

Європи з подібними до наших економічними та 

політичними умовами. 

В рамках проекту планується створити Корюківський 

бізнес-інкубатор, робота якого буде спрямована на 

надання підприємцям-початківцям  комплексу 

інформаційно-консультаційних, навчально- 

просвітницьких послуг, а також ресурсну підтримку 

(обладнане робоче місце, надання у використання офісної 

техніки, конференц-зали, кімнати для переговорів тощо). 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

- запровадження практики бізнес-інкубаторів 

- покращено якість консалтингових послуг, 

представляючи гнучкі і практичні бізнес-рішення, що 

відповідають потребам МСБ 

- збільшено кількість малих підприємств, працюючих у 

громаді. 

- підвищено рівень зайнятості. 

- створено нові робочі місця, покращено добробут 

населення. 



8. Основні заходи проекту - ремонт приміщення для бізнес-інкубатору; 

- закупівля комп'ютерної техніки; 

- фінансова підтримка; 

- рекламна компанія; 

- поступове розширення послуг бізнес-інкубатора; 

- постійний моніторинг діяльності. 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019-2023 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

200 20 20 240 

11. Джерела фінансування проекту Кошти 

структур. 

бюджету ОТГ. Кошти МТД та приватних 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

ФОП, громадські організації 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 
 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Інформаційна підтримка диверсифікації виробництва 

сільських домогосподарств 

2.    Номер     і     назва     завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

відповідної стратегії розвитку 

регіону, якому відповідає проект 

1.2. Створення умов для поширення позитивних процесів 

розвитку міст на інші території, розвиток сільської 

місцевості 

3.1.3. Розвиток виробництва екологічно чистих продуктів 

харчування та органічного землеробства 

3. Мета та завдання проекту Допомога господарствам сільського населення у 

розширенні їхньої економічної спроможності шляхом 

виробництва нетрадиційних та малопоширених видів 

агропродукції, вирощування нових сортів рослин 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

4500 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Господарства населення, як правило, займаються 

виробництвом традиційними для даної місцевості видами 

діяльності. Це призводить до збільшення на ринку 

пропозиції однотипної продукції і, як наслідок падіння 

заготівельних цін, а, значить, і падіння доходів 

виробників такої продукції. 

Водночас інший асортимент продукції завозиться з інших 

регіонів за більш високими цінами, ніж ті, що могли б 

бути у випадку вирощування такої продукції у громаді. 

Виходом із ситуації могла б стати диверсифікація 

місцевого сільськогосподарського виробництва, в першу 

чергу господарствами населення як основними 

виробниками трудомісткої продукції. Оскільки селяни, як 



 правило, є доволі консервативними у запровадженні 

новацій (незнання  нової продукції, особливостей її 

виробництва, незнання ринку нової продукції, боязнь 

можливих втрат тощо), то є потреба у наданні 

інформаційно-консультаційних та дорадчих послуг для 

підвищення рівня диверсифікації діяльності господарств 

населення. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Звіт про оцінку можливих напрямків диверсифікації 

діяльності господарств населення. 

Проведення 10 семінарів для, щонайменше, 200 

мешканців сіл. 

8. Основні заходи проекту - здійснення оцінки можливих напрямків диверсифікації 

діяльності господарств населення; 

- формування групи лекторів для проведення 

інформаційної кампанії відповідно до обраних напрямків; 

- проведення 10 інформаційних семінарів за обраними 

напрямками у сільській місцевості (щонайменше, 200 

учасників). 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019-2021 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

100 20,00 10,0 130,00 

11. Джерела фінансування проекту Міжнародні донори 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Громадські організації, Корюківська міська рада 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 
 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Створення сільськогосподарського обслуговуючого 

кооперативу з переробки молока в старостинських 

округах Корюківської ОТГ 

2.    Номер     і     назва     завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

відповідної стратегії розвитку 

регіону, якому відповідає проект 

1.2. Створення умов для поширення позитивних 

процесів розвитку міст на інші території, розвиток 

сільської місцевості 

3.1.4. Покращення доступу агровиробників до ринків 

збуту 

3. Мета та завдання проекту - Забезпечення у старостинських округах Корюківської 

ОТГ відповідності цін на молоко витратам на його 

виробництво. 

- Розвиток молочного скотарства. 

- Підвищення рівня самозайнятості населення. 

- Створення організованого ринку збуту молока. 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

5000 



6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Для власників особистих селянських господарств 

старостинських округів молоко є одним із головних 

джерел доходів. Проте, селяни зустрічаються з 

труднощами під час збуту своєї продукції: вони 

отримують низьку ціну, або – не маючи каналу збуту, 

використовують значну частину молока для годівлі 

домашньої худоби. Тобто відсутня система, яка б 

дозволяла місцевим жителям збувати продукцію на 

справедливих умовах, чи навіть переробляти. Тому 

проектом пропонується створення молочарського 

обслуговуючого кооперативу, встановлення обладнання 

для зберігання молока, налагодження збуту молока. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

- Збільшення доходів домогосподарств. 

- Збільшення кількості робочих місць. 

- Збільшення поголів’я ВРХ. 

- Покращення стану пасовищ. 

- Збільшення надходжень до бюджету громади. 

8. Основні заходи проекту - створення ініціативної групи; 

- реєстрація кооперативу; 

- створення матеріальної бази кооперативу (придбання 

обладнання); 

- укладання договорів на збут продукції. 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2020-2021 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

150 150 150 450 

11. Джерела фінансування проекту Кошти місцевого бюджету, кошти донорів 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Корюківська міська рада 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 
 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Розроблення містобудівної документації сільських 

населених пунктів Корюківської об’єднаної 

територіальної громади 

2.    Номер     і     назва     завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

відповідної стратегії розвитку 

регіону, якому відповідає проект 

3.2. Удосконалення системи стратегічного планування 

регіонального розвитку на загальнодержавному та 

регіональному рівні 

1.1.6. Підтримка розробки містобудівної документації 

та впровадження нових технологічних можливостей для 

ведення містобудівного кадастру 

3. Мета та завдання проекту Забезпечення ефективного перспективного планування 

розвитку громади, раціонального використання 

земельних ресурсів, життєвого середовища для 

громадян та умов для сталого економічного та 

соціального розвитку об’єднаної громади. 

4. Територія, на яку проект матиме Корюківська ОТГ 



вплив  

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

17426 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Для повноцінного функціонування об’єднаної громади 

має бути проведено значні інфраструктурні зміни, які 

неможливі без наявної містобудівної документації. 

Мета: забезпечення сучасних підходів до розвитку 

населених пунктів Корюківської об’єднаної 

територіальної громади, вироблення довгострокової 

стратегії планування та забудови території, створення 

умов для інвестиційної діяльності фізичних та 

юридичних осіб, врахування законних приватних, 

громадських та державних інтересів під час проведення 

містобудівної діяльності. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Розробка Схеми планування території Корюківської 

об’єднаної територіальної громади, виготовлення 

генеральних планів та планів зонування територій у 

складі генеральних планів 38 сільських населених 

пунктів Корюківської ОТГ у перспективі дасть змогу: 

- забезпечити ефективне перспективне планування 

розвитку Корюківської об’єднаної територіальної 

громади; 

- створити сприятливі умови для розвитку 

інфраструктури міста та сіл громади, економічного та 

соціального зростання; 

- створити умови для підвищення інвестиційної 

привабливості громади; 

- створити сприятливе життєве середовище для 

мешканців громади; 

- впорядкувати систему землекористування в 

населених пунктах об’єднаної територіальної громади: 

- створити умови для забезпечення законних прав 

громадян, фізичних та юридичних осіб на їх зайняття 

містобудівною діяльністю. 

8. Основні заходи проекту - проведення топографічної зйомки території населених 

пунктів; 

- надання розробнику оновленої картографічної основи, 

складеної відповідно до вимог законодавства; 

- виконання робіт з врахуванням набору профільних 

геопросторових даних в єдиній системі класифікації та 

кодування об’єктів будівництва для формування бази 

даних містобудівного кадастру; 

- узгодження проекту містобудівної документації з 

органами місцевого самоврядування, що представляють 

інтереси суміжних територіальних громад, в частині 

врегулювання питань щодо територій спільних 

інтересів; 

- проведення громадських слухань щодо погодження 

проекту генерального плану і плану зонування 

території; 

- розгляду проекту містобудівної документації 



 архітектурно-містобудівною радою; 

- подання проекту містобудівної документації з 

планування територій на регіональному рівні 

експертній організації для проведення експертизи; 

- подання на затвердження завершеного проекту 

містобудівної документації на сесійному засіданні 

міської ради. 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

3 роки 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 Всього 

1 000,00 1000,00 1000,00 3000,00 

11. Джерела фінансування проекту Місцевий бюджет 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Корюківська міська рада 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 
 



3.2. Посилення туристичного сектору економіки 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Формування бренду громади, туристичної спеціалізації 

та туристичних продуктів 

2.    Номер    і     назва     завдання   

з Державної стратегії регіонального 

розвитку та відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає 

проект 

1.3. Підвищення ефективності використання внутрішніх 

факторів розвитку регіонів 

2.3.1. Туристична промоція області та просування 

туристичних брендів 

3. Мета та завдання проекту Розробка туристичних маршрутів, визначення атракцій 

з їх маркуванням. 

Просування пізнаваності території 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Вся Україна 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Корюківська ОТГ має багато історичних пам’яток, 

рекреаційних та природних 

об’єктів. Разом з цим більшість цих об’єктів є 

маловідомими для широкого 

загалу туристів. Популяризація туристичних 

можливостей громади може стати першим кроком до 

активного залучення туристів. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

- Розроблення туристичних маршрутів 

(напр. піші, велосипедні, ін.), визначення атракцій з їх 

маркуванням. 

- Проведення широкого інформування потенційних 

туристичних послуг. 

8. Основні заходи проекту - створення робочої групи, визначення маршрутів, які 

мають найвищий 

потенціал з точки зору подальшого впливу на зростання 

туристичних 

потоків та створення можливостей для збільшення 

доходів мешканців 

громади від надання туристичних послуг; 

- ідентифікація фізичних осіб, підприємств, організацій, 

які потенційно 

можуть отримувати додаткові прибутки від надання 

туристичних послуг та залучення їх до всіх подальших 

заходів у рамках проекту; 

- збір інформаційних (текстових, графічних, аудіо, 

відео) матеріалів та створення на їх основі веб-сторінок 

для промоції туристичних маршрутів, у т.ч. у 

соціальних мережах; 

- виготовлення інформаційних табличок, стендів та 

вказівників до найважливіших туристичних об’єктів. 

9. Період реалізації проекту з 2019-2021 



(місяць / рік) - до (місяць / рік)  

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

120,00 120,00 120,00 360,00 

11. Джерела фінансування проекту Місцевий бюджет 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Корюківська міська рада, фізичні особи, підприємства, 

організації, які потенційно можуть отримувати 

додаткові прибутки від надання туристичних послуг. 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 
 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Будівництво парків та скверів 

2.    Номер    і     назва     завдання   

з Державної стратегії регіонального 

розвитку та відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає 

проект 

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного 

життєвого середовища для людини незалежно від місця 

її проживання 

2.3.4. Поліпшення стану рекреаційних зон 

3. Мета та завдання проекту Створення умов для дозвілля жителів міської території 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

м. Корюківка 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

12999 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Наразі в місті існує кілька паркових зон, які потребують 

оновлення та осучаснення, зокрема парк по вулиці 

Вокзальній, сквери по вулиці Бульварній 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Створення парку культури та відпочинку, дитячого 

скверу та парку дозвілля 

8. Основні заходи проекту Реконструкція доріжок, ландшафтний дизайн, 

розчищення водойм, видалення аварійних дерев 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019-2021 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

800 1000 1200 3000 

11. Джерела фінансування проекту Місцевий бюджет, кошти спонсорів та меценатів 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Корюківська міська рада 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

 

 

 

Секретар міської ради С.О.Олійник 



 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

Р І Ш Е Н Н Я 

(п’ятнадцята сесія сьомого скликання) 

07 серпня 2018 року 

м. Корюківка 

 

Про затвердження Програми підтримки 

та модернізації матеріально-технічної 

бази закладів первинної медико-санітарної 

допомоги на території Корюківської 

територіальної громади на 2018 рік 

 

З метою підвищення якості та доступності надання медичної допомоги 

населенню Корюківської територіальної громади, забезпечення зниження 

рівня захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення умов праці 

медичних працівників комунального некомерційного підприємства 

«Корюківський ЦПМСД», розглянувши рішення виконавчого комітету 

міської ради від 01 серпня 2018 року № 278, враховуючи рекомендації 

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

економічного та культурного розвитку міста, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1. Затвердити Програму підтримки сталого функціонування та 

модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико- 

санітарної допомоги на території Корюківської територіальної громади на 

2018 рік, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста. 

 
 

Міський голова Р.Р.Ахмедов 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання 

від 07 серпня 2018 року 

 

 

 

 

 

 
Програма 

підтримки сталого функціонування та модернізації 

матеріально - технічної бази закладів 

первинної медико-санітарної допомоги 

на території Корюківської територіальної громади 

на  2018 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м.Корюківка 

2018 



ПАСПОРТ 

 

Програми підтримки сталого функціонування та модернізації 

матеріально - технічної бази закладів первинної медико-санітарної 

допомоги на території Корюківської територіальної громади на 2018 рік 
 

 
 

1. Ініціатор розроблення програми Корюківська міська рада 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа органу 

виконавчої влади про 

розроблення програми 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

Бюджетний кодекс України 

3. Розробник програми Виконавчий апарат Корюківської 
міської ради 

4. Співрозробники програми Виконавчий апарат Корюківської 

міської ради, КНП Корюківський 
ЦПМСД» 

5. Відповідальний виконавець 

програми 

Виконавчий комітет Корюківської 

міської ради 

6. Учасники програми КНП«КорюківськийЦПМСД» 

7. Термін реалізації програми 2018 рік 

8. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Міський бюджет 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідний для 
реалізації Програми, всього: 

 

642 000 грн. 

9.1. у тому числі кошти міського 
бюджету 

 

642 000 грн. 



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

 

Трансформація охорони здоров’я внесла значні зміни у роботу закладів 

по усій країні, в тому числі і у Корюківському районі. І мова не лише про 

перехід на нову модель фінансування. Медзаклад також змінює підхід до 

роботи з пацієнтами і дбає про сервіс. Підписання договору між КНП 

«Корюківський ЦПМСД» КРР та  НСЗУ гарантує оплату медичної послуги  

за ринковим тарифом, а місцева влада має забезпечити фізичну доступність 

отримання медичних послуг –відповідну інфраструктуру. 

В районі медико-санітарна допомога представлена роздробленими 

структурами, що функціонально, організаційно та фінансово поєднані зі 

спеціалізованою амбулаторною допомогою. Недостатнє фінансове 

забезпечення первинної ланки медико-санітарної допомоги не дозволяло 

сформувати необхідну матеріально-технічну та кадрову забезпеченість на 

належному рівні. 

Відповідно до спільного наказу МОЗ та Мінрегіону України від 

06.02.2018 року № 178/24 «Про затвердження Порядку формування 

спроможних мереж надання первинної медичної допомоги», зареєстрованому 

у Міністерстві юстиції України 21.02.2018 року за № 215/31667, була 

сформована мережа первинної медичної допомоги в Корюківському районі. 

Деякі ФПи з причини невідповідності граничної чисельності населення не 

ввійшли до складу мережі закладів. Їх утримання можливе тільки за 

фінансової підтримки місцевих громад. 

Потребує фінансової підтримки як забезпечення технічним  

оснащенням існуючих амбулаторій та ФПів для надання якісної первинної 

медико-санітарної допомоги, яка наразі є недостатньою внаслідок 

технологічної відсталості закладів, так і кадрове забезпечення, перш за все, 

через відсутність необхідних житлово-побутових умов для проживання як 

лікарів, так і інших медичних спеціалістів. 
Для вирішення питання забезпечення сталого функціонування КНП 

«Корюківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Корюківської 

районної ради виникла необхідність у розробці та затвердженні даної 

Програми. 

 

2. Мета та основні завдання Програми 

 

Метою програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, 

інвалідності та смертності населення шляхом формування та налагодження 

ефективного функціонування системи надання доступної і якісної первинної 

медичної допомоги, зокрема: 

- забезпечення права жителів Корюківської територіальної громади на 

своєчасну невідкладну допомогу при нещасних випадках, гострих 

захворюваннях, тощо; 

- забезпечення права жителів Корюківської територіальної громади на 

лікувально- профілактичну допомогу; 



- попередження, лікування, локалізацію та ліквідацію масових інфекційних 

захворювань; 

- запобігання демографічній кризі, забезпечення здоров'я майбутніх поколінь 

і профілактики спадкових захворювань; 
- заохочення материнства; 

- контроль за охороною здоров'я дітей; 

- санітарно-епідемічне благополуччя території району . 

 

3. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми 

- надання фінансової підтримки органами місцевого самоврядування для 

належного і стабільного функціонування закладів первинної медицини; 

- інформаційна підтримка й супроводження перетворень, сприяння 

формуванню позитивного ставлення населення, медичної громадськості, 

владних структур різних рівнів до змін у галузі охорони здоров’я; 

- 100%  охоплення  підписанням  декларацій  населення району для повної 

забезпеченості надання первинної медичної допомоги. 

 

4.Фінансове забезпечення програми 

 

Фінансування програми здійснюватиметься відповідно до 

законодавства за рахунок коштів Корюківської ОТГ, а також зацікавлених 

суб’єктів підприємницької діяльності усіх форм власності, громадських 

організацій та інших джерел, не заборонених Законодавством України. 
Одержувачем коштів є комунальне некомерційне підприємство 

«Корюківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Корюківської 

районної ради. 
 

5. Програмні заходи та обсяги фінансування: 
грн. 

Цілі фінансування Міський бюджет 

Оплата праці 160 000 

Оплата енергоносіїв 80 000 

Придбання медикаментів та перев’язувальних 
матеріалів 

15 000 

Придбання туберкуліну 82 000 

Придбання господарських матеріалів та оплата 
послуг 

5 000 

Придбання медобладнання та основних засобів 300 000 

Разом 642 000 
 

Обсяг фінансування Програми може уточнюватись виходячи з 

конкретних завдань та реальних можливостей. 



6. Очікувані результати виконання Програми: 

 

Виконання визначених завдань дасть змогу досягти поставленої мети за 

такими індикаторами: 

- досягнення показника оснащення закладів сімейної медицини 

медичним обладнанням ; 

- збільшення питомої ваги чисельності населення, якому надається 

первинна медична допомога на засадах сімейної медицини ; 

- щорічне збільшення частки звернень населення до сімейних лікарів з 

профілактичною метою; 
- покращення результатів проведення профілактичних щеплень; 

- досягнення показника медичної допомоги, що починається і 

закінчується на рівні ПМСД ; 
- зниження кількості занедбаних первинних форм онкозахворювань; 

- зниження кількості первинних деструктивних форм туберкульозу; 

- зниження показника смертності від інфаркту міокарда; 

- зниження показника малюкової смертності. 

 

7. Контроль за виконанням Програми: 

 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації завдань 

основними та безпосередніми учасниками Програми. 

Контроль за виконанням завдань здійснюється постійною комісією 

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

культурного розвитку міста. 

 
 

Секретар міської ради С.О.Олійник 



 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

(п’ятнадцята сесія сьомого скликання) 

07 серпня 2018 року 

м. Корюківка 

 

Про направлення залишку 

спеціального фонду 

міського бюджету 

 

Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

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

керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а: 

 

1. Направити залишок коштів спеціального фонду міського бюджету в 

частині власних надходжень, який утворився станом на 01.01.2018 року по 

КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі 

72041,65 грн. на оплату послуг по спилюванню аварійних дерев. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

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

та культурного розвитку міста. 

 
 

Міський голова Р.Р.Ахмедов 
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