
    
 

                                               

У К Р А Ї Н А 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сімнадцята сесія сьомого скликання) 

 

25 вересня  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 21 вересня 2018 року № 340, 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 148063,0 тис. грн., в тому числі доходи 

загального фонду міського бюджету 141485,5 тис. грн., доходи спеціального 

фонду міського бюджету 6577,5 тис. грн.  згідно з додатком  1 цього рішення; 

 

- видатки міського  бюджету у сумі 156814,6 тис. грн., в тому числі 

видатки загального фонду   міського бюджету  128250,5 тис. грн., видатки 

спеціального фонду міського бюджету 28564,1 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 21185,9 тис. грн. 

згідно з додатком  2 до цього рішення; 

 

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 21185,9 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 128250,5 тис. грн. 

та  спеціальному 28564,1 тис. грн. згідно з додатком  3 до цього рішення.» 

     

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

місцевих (регіональних) програм у сумі 25258,7 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

грн

Всього в т.ч.бюджет 
розвитку

10000000 Податкові надходження 86033000 85841000 192000 0

11000000 Податки на доходи,податки на пррибуток,податки на 
збільшення ринкової вартості 58186000 58186000 0 0

11010000 Податок та збір  на доходи з фізичних осіб 58186000 58186000

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 5700000 5700000 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 2500000 2500000

18000000 Місцеві податки 21355000 21355000 0 0
18010000 Податок на майно 12860000 12860000 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 3240000 3240000

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 7617000 7617000

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 220000 220000

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 550000 550000

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 6986500 1076000 5910500 4918000

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 5000 5000 0 0

21081100 Адміністративні штрафи 5000 5000

Доходи  міського бюджету на 2018 рік 

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

до рішення сімнадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 
скликання від  25 вересня 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"

Код Всього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд



22000000 Адміністративні збори та платежі,доходи від 
некомерційної господарської діяльності 968000 968000 0 0

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 620000 620000 0 0

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 620000 620000

22080000 Надходження від орендної плати за корист. цілісними 
майновими комплексами та іншим державним майном 315000 315000 0 0

22080400 Надходження від орендної плати за корист. ціл. майн.компл. 
та ін.майном, що перебуває в комунальній  власності 315000 315000

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 5021000 103000 4918000 4918000
24060300 Інші надходження 103000 103000

24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного пункту 4918000 4918000 4918000

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 465000 0 465000 465000

33010000 Кошти від продажу землі  465000 465000 465000

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 465000 465000 465000

50000000 Цільові фонди 10000 0 10000 0

50110000 Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого 
самоврядування та місцевими органами влади 10000 0 10000

Разом 93494500 86917000 6577500 5383000
40000000 Офіційні трансферти 54568528 54568528 0 0
41000000 Від органів державного управління 54568528 54568528 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 3247000 3247000

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

3247000 3247000

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 148063028 141485528 6577500 5383000 0

Секретар міської ради                                                                                                                 С.О.Олійник



Додаток   2

ФІНАНСУВАННЯ      МІСЬКОГО      БЮДЖЕТУ     НА     2018  РІК
грн.

1 3 4
600000 8781613 -13205040
602000 8781613 -13205040

602100 8781613 7980863

602400 0 -21185903

8781613 -13205040

Секретар міської ради                                                                                     С.О.Олійник

до рішення сімнадцятої сесії Корюківської міської ради 
сьомого скликання від  25 вересня  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"

21986653

Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку(спеціального фонду)

21941953

На початок року

КОД Назва Разом Загальний 
фонд

Всього за типом боргового зобов"язання 

Фінансування за активними операціями
Зміна обсягів бюджетних коштів  

6
2194195321986653

2 5

                     Спеціальний фонд

Разом у т.ч.бюджет 
розвитку

800750 756050

21986653

21185903

21941953

21185903



Додаток   3

    
(грн)

з них

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

0100000 68180610 63108510.00 15026000 2988150 4872100 15058532 986700 0 0 14071832 14071832 83239142

0110000 41008140.78 35936040.78 15026000 2988150 4872100 14947032 986700 0 0 13960332 13960332 55955172.78

Х 0100 Х Державне управління 11797000 11797000 8326000 291000 0 191000 0 0 0 191000 191000 11988000

0110150 0150 0111 10849260 10849260 7700560 291000 151000 151000 151000 11000260

0110160 0160 0111 768040 768040 625440 768040

0110180 0180 0133 179700 179700 40000 40000 40000 219700
Х 1000 Х 11381110 11381110 6700000 1792150 0 748500 740000 0 0 8500 8500 12129610

0111010 1010 0910 11381110 11381110 6700000 1792150 748500 740000 8500 8500 12129610

Х 2000 Х 274330.78 274330.78 0 0 0 200000 0 0 0 200000 200000 474330.78

0112110 2110 274330.78 274330.78 0 0 0 200000 0 0 0 200000 200000 474330.78

0112111 2111 0726 274330.78 274330.78 200000 200000 200000 474330.78

Х 3000 Х 385000 385000 385000

0113190 70000 70000 70000

0113192 3192 1030 70000 70000 70000

0113240 3240 315000 315000 315000

0113242 3242 0190 315000 315000 315000

Х 6000 Х 9610900 5033800 0 905000 4577100 2228700 0 0 0 2228700 2228700 11839600

Первинна медична допомога 
населенню

Первинна медична допомога 
населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги

Охорона здоров’я

Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення

Житлово - комунальне 
господарство

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

Соціальний захист ветеранів війни та 
праці

Інші заклади та заходи

Видатки Корюківського міського бюджету на 2018 рік

комунальні 
послуги та 
енергоносії

          з    них

комунальні 
послуги та 
енергоносії

 видатки 
споживання

Корюківська міська рада (апарат)

Спеціальний фонд

Всього

Загальний фонд

видатки 
розвитку

Надання дошкільної освіти

оплата праці

4

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

Корюківська міська рада (апарат)

Освіта

Інша діяльність у сфері державного 
управління

Організаційне, інформаційно - 
аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, 

селищної, сільської рад

оплата 
праці

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код КПКВКМБ 
/ ТКАКБМС

Код 
ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця бюджетної 

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

видатки 
розвиткувидатки споживання 

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення

            з   них

бюджет 
розвитку

Всього
всього

до рішення сімнадцятої  сесії Корюківської міської ради 
сьомого сликання від  25 вереесня 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"



0116010 6010 746000 746000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746000

0116013 6013 0620 746000 746000 746000

0116020 6020 0620 4577100 4577100 280000 280000 280000 4857100

0116030 6030 0620 4287800 4287800 905000 1948700 1948700 1948700 6236500

Х 7000 Х 7309800 7014800 0 0 295000 11386832 54700 0 0 11332132 11332132 18696632

0117100 7100 Х 315000 200000 0 0 115000 0 0 0 0 0 0 315000

0117130 7130 0421 315000 200000 115000 315000

0117300 7300 Х 7336132 0 0 0 7336132 7336132 7336132

0117310 7310 0443 806000 806000 806000 806000

0117320 7320 0443 601500 0 0 0 601500 601500 601500

0117321 7321 0443 10000 10000 10000 10000

0117322 7322 0443 591500 591500 591500 591500

0117350 7350 0443 628000 628000 628000 628000

0117360 7360 0 0 0 0 0 5300632 0 0 0 5300632 5300632 5300632

0117362 7362 0490 4807700 4807700 4807700 4807700

0117363 7363 0490 492932 492932 492932 492932

0117400 7400 Х 6901600 6721600 0 0 180000 3100000 0 0 0 3100000 3100000 10001600

0117412 7412 0451 180000 180000 180000

0117442 7442 0456 6721600 6721600 3100000 3100000 3100000 9821600

0117600 7600 Х 93200 93200 0 0 0 950700 54700 0 0 896000 896000 1043900

0117650 7650 0490 50000 50000 45000 45000 45000 95000

Розроблення схем планування та 
забудови територій (містобудівної 
документації)

Утримання та розвиток інших 
об’єктів  транспортної  
інфраструктури

Здійснення заходів із землеустрою

Будівництво об’єктів соціально- 
культурного призначення

Будівництво медичних установ та 
закладів

Будівництво об’єктів житлово-
комунального господарства

Утримання та ефективна 
експлуатація об’єктів житлово - 

комунального господарства

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

Забезпечення діяльності водопровідно 
- каналізаційного господарства

Інші програми та заходи, 
пов’язані з економічною 

діяльністю

Виконання інвестиційних проектів

Організація благоустрою населених 
пунктів

Транспорт, транспортна 
інфраструктура, дорожнє 

господарство

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад  

(включаючи співфінансування)

Сільське, лісове, рибне 
господарство та мисливство

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально - економічного розвитку 
територій (включаючи 
співфінансування)

Будівництво та регіональний 
ровиток

Регулювання цін на послуги місцевого 
автотранспорту

Економічна діяльність

Проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки чи права на 
неї

Будівництво освітніх установ та 
закладів



0117660 7660 0490 18000 18000 18000 18000

0117670 7670 0490 833000 833000 833000 833000

0117680 7680 0490 6200 6200 6200

0117690 7690 х 37000 37000 54700 54700 91700

0117691 7691 0490 54700 54700 54700

0117693 7693 0490 37000 37000 37000

Х 8000 Х 250000 50000 0 0 0 192000 192000 0 0 0 0 442000

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

0118110 8110 0320 50000 50000 50000

0118340 8340 0540 192000 192000 192000

0118700 8700 0133 200000 200000
68180610 63108510 15026000 2988150 4872100 15058532 986700 0 0 14071832 14071832 83239142

27172469.22 27172469.22 0 0 0 111500 0 0 0 111500 111500 27283969.22
0119110 9110 0180 1124400 1124400 1124400

0119410 9410 0180 13134800 13134800 13134800
0119770 9770 0180 12839769.22 12839769.22 12839769.22

0119800 9800 0180 73500 73500 111500 111500 111500 185000

0600000 60069878 60069878 39229498 5810235 0 13505621 232500 4000 0 13273121 13253121 73575499

0610000 60069878 60069878 39229498 5810235 0 13505621 232500 4000 0 13273121 13253121 73575499

Х 1000 Х 55310604 55310604 36449498 5337635 0 3443082 159500 0 0 3283582 3274082 58753686

Інша економічна діяльність

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

Інші заходи, пов’язані з економічною 
діяльністю

Разом   видатків       

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

Відділ освіти, культури, молоді 
та спорту Корюківської міської 

ради

Реверсна дотація

Субвені з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально - економічного 
розвитку регіонів

Освіта

Інша діяльність

Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту Корюківської міської ради

Захист населення і територій 
від назвичайних ситуацій 
техногенного та природного 
характеру

Природоохоронні заходи за рахунок 
цільвих фондів

Міжбюджетні трансферти

Заходи із запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха

Внески до статутного капіталу 
суб’єктів господарювання

Інші субвенції з місцевого бюджету

Підготовка земельних ділянок 
несільськогосподарського 

призначення або прав на них 
комунальної власності для продажу на 
земельних торгах та проведення таких 

торгів

Членські внески до асоціації органів 
місцевого самоврядування

Резервний фонд



0611010 1010 0910 1547000 1547000 919190 163100 105000 105000 1652000

0611020 1020 0921 43379414 43379414 28943708 4377100 377775 4000 373775 373775 43757189

3003440 30034430 24492100 65205 65205 65205 3068645

0611090 1090 0960 2534890 2534890 1486500 241535 19550 19550 19550 2554440

0611100 1100 0960 3929800 3929800 2550000 291800 60000 50500 9500 3989800

0611150 1150 0990 593400 593400 421000 33400 593400

0611160 1160 3326100 3326100 2129100 230700 0 2880757 0 0 0 2880757 2880757 6206857

0611161 1161 0990 3202100 3202100 2129100 230700 24500 24500 24500 3226600

0611162 1162 0990 124000 124000 2856257 2856257 2856257 2980257

Х 4000 Х 3515374 3515374 2010000 472600 0 257526 73000 4000 0 184526 174026 3772900

0614040 4040 0824 498700 498700 310000 49600 7500 7500 506200

0614060 4060 0828 2685674 2685674 1700000 423000 250026 65500 4000 184526 174026 2935700

0614080 4080 331000 331000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331000

0614082 4082 0829 331000 331000 331000

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

0615010 5010 х 200000 200000 200000

0615011 5011 0810 182000 182000 182000

0615012 5012 0810 18000 18000 18000

0615030 5030 1043900 1043900 770000 1043900

0615031 5031 0810 1043900 1043900 770000 1043900

Інші заклади та заходи в галузі 
культури та мистецтва

Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань з олімпійських видів 

спорту
Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з неолімпійських видів 
спорту

Методичне забезпечення діяльності 
навчальних закладів

Інші програми, заклади та заходи в 
сфері освіти

Забезпечення діяльності палаців і 
будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля  та інших клубних закладів

Культура і мистецтво

Надання спеціалізованої освіти 
школами естетичного виховання 

(музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, 

хоровими, мистецькими)

Забезпечення діяльності інших 
закладів у сфері освіти

Інші програми та заходи у сфері 
освіти

Утримання та навчально - 
тренувальна робота комунальних 

дитячо - юнацьких спортивних 
товариств

Розвиток дитячо - юнацького та 
резервного спорту

Забезпечення діяльності музеїв і 
виставок

Фізична культура і спорт
Проведення спортивної роботи в 

регіоні

Інші заходи в галузі культури і 
мистецтва

в тому числі за рахунок освітньої 
субвенції

Надання дошкільної освіти

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

Надання позашкільної освіти 
позашкільними закладами освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми



Х 7000 Х 0 0 0 0 0 9805013 0 0 0 9805013 9805013 9805013

0617300 7300 0 0 0 0 0 9805013 0 0 0 9805013 9805013 9805013

0617320 7320 0 0 0 0 0 8700045 0 0 0 8700045 8700045 8700045

0617321 7321 0443 8700045 8700045 8700045 8700045

0617360 0 0 0 0 0 1104968 0 0 0 1104968 1104968 1104968

0617363 7363 0490 1104968 1104968 1104968 1104968

128250488 123178388 54255498 8798385 4872100 28564153 1219200 4000 0 27344953 27324953 156814641

Секретар міскої ради С.О.Олійник

Виконання інвестиційних проектів
Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо 
соціально - економічного розвитку 

територій (включаючи 
співфінансування)

Будівництво і регіональний розвиток

Будівництво освітніх установ та 
закладів 

Всього   видатків       

Економічна діяльність

Будівництво об’єктів соціально-
культурного призначення



Додаток   4

(грн)

Всього
У т.ч. 

бюджет 
розвитку

Всього
У т.ч. 

бюджет 
розвитку

Всього
У т.ч. 

бюджет 
розвитку

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

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

0118830 8830
Довгострокові кредити 

індивідуальним  забудовникам 
на селі та їх повернення

30000 8000 38000

0 -8000 -8000

30000 0 30000

0118831 8831 1060 Надання кредиту 30000 8000 38000 30000 8000 38000

0118832 8832 1060 Повернення кредиту

-8000 -8000

0 -8000 -8000

Всього 30000 38000 -8000 -8000 30000 30000

Секретар міської ради                                                                                                                                   С.О.Олійник

Спеціальний фонд 

Разом Разом Загальний 
фонд 

Спеціальний фонд 

Кредитування -всього

Разом 

до рішення сімнадцятої сесії Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 25 вересня 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

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

типовою відомчою / ТПКВКМБ / 
 ТКВКБМС  

Надання кредитів Повернення кредитів 

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код КПКВКМБ    /     
ТКВКБМС Код ФКВКБ

Спеціальний фонд 
Загальний 

фонд 
Загальний 

фонд 



(грн)

Дотації

Реверсна дотація Медична субвенція Інші субвенції

загальний фонд загальний фонд загальний фонд загальний фонд спеціальний фонд

0119110 0119410 0119770 0119800 019800

1124400 73500 111500 1309400
994100 994100

13134800 11765669.22 24900469.22

80000 80000

1124400 13134800 12839769.22 73500 111500 27283969.22

Секретар міської ради                                                                                                                        С.О.Олійник

Додаток   5

Обласний бюджет

                Міжбюджетні трансферти з міського бюджету на 2018 рік

Субвенця з місцевого бюджету державному 
бюджетуна виконання програм соціально - 

економічного розвитку регіонів

до рішення  сімнадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 
скликання від 25 вересня  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"

Субвенції

ВСЬОГО:

Назва бюджету адміністративно-
територіальної одиниці

Сільський бюджет Олександрівська 
с/р

Корюківський районний бюджет 

Державний бюджет

РАЗОМ



Додаток  6

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

(грн)

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код КПКВКМБ /   
ТКВКБМС Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця бюджетної програми або 

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

відомчою\тимчасовою класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету

Назва обєктів  відповідно до проектно-кошторисної документації 
тощо

Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об"єктів на 

майбутні роки

Всього видатків 
на завершення 

будівництва 
об"єктів на 

майбутня роки

Разом видатків на поточний рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0100000
Корюківська міська рада 
(апарат) 13960332

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 151000

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 
управління Капітальні видатки 40000

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки 8500

0112111 2111 0726

Первинна медична допомога 
населенню, що надається центрами 
первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги Капітальні видатки 200000

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 1948700

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

0117321 7321 0443
Будівництво освітніх установ та 
закладів 

Встановлення резервного бойлера для системи 
гарячого водопостачання Корюківського дошкільного 
навчального закладу № 1 "Дельфін" художньо-
естетичного напрямку Корюківської міської ради 
Чернігівської області. Реконструкція. Робочий проект. 
Проходження будекспертизи 10000

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 628000

0117362 7362 0490

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад  
(включаючи співфінансування) Капітальні видатки 1035700

0117362 7362 0490

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад  
(включаючи співфінансування)

Будівництво артезіанської свердловини для питного 
водопостачання з використанням енергоощадного 
обладнання в м.Корюківка Чернігівської області 3772000

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально - економічного розвитку 
територій (включаючи 
співфінансування) Капітальні видатки 356400

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально - економічного розвитку 
територій (включаючи 
співфінансування)

Реконструкція приміщення Корюківського дошкільно-
навчального закладу № 4 "Веселка" еколого-
натуралістичного напряму Корюківської міської ради 
м.Корюківка Чернігівської області 136532

0117442 7442 0456
Утримання та розвиток інших об’єктів 
транспортної інфраструктури Капітальні видатки 3100000

011760 7650 0490

Проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки чи права на 
неї Капітальні видатки 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 833000

0600000
Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту Корюківської міської ради 13253121

до рішення сімнадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 
скликання від  25 вересня  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"



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 373775

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 8700045

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 67968
Всього бюджет розвитку: 27213453

Секретар міської ради                                                                                                              С.О.Олійник



Код програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевих бюджетів

Код КПКВКМБ /   
ТКВКБМС

Код ФКВКБ

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

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

Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний 
фонд Всього

1 2 3 4 5 6 7 8

0100000 Корюківська міська рада (апарат) 17854530.78 7404200 25258730.78

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 40000 109000

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 274330.78 200000 474330.78

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 274330.78 200000 474330.78

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

746000 746000

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно - 
каналізаційного господарства

«Розвиток житлово-комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» 
на 2018рік"

746000 746000

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"

4577100 280000 4857100

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"

4047800 1788700 5836500

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
"Комплексна програма профілактики правопорушень на 
2018 рік"

40000 160000 200000

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"

628000 628000

0117412 7412 0451
Регулювання цін на послуги місцевого 
автотранспорту "Перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2018 рік"

180000 180000

0117442 7442 0456
Утримання доріг та розвиток транспортної 
інфрастуктури  

«Розвиток житлово-комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Корюківської міської 
ради» на 2018рік

6721600 3100000 9821600

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"

833000 833000

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

28500 11500 40000

до рішення сімнадцятої сесії Корюківської 
міської ради сьомого скликання від 25 
вересня  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"

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

Додаток 7



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 17854530.78 7404200 25258730.78

               Секретар міської ради                                                                                                      С.О.Олійник



 
                                                        УКРАЇНА 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сімнадцята сесія сьомого скликання) 

  

25 вересня   2018 року 

м.Корюківка 
 

Про внесення змін  

до міських Програм  
 

 Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 11 вересня 

2018 року № 334  та  21 вересня 2018 року № 341 , враховуючи рекомендації 

постійної комісії 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 міської Програми на 2018 рік «Підтримка та 

модернізація матеріально-технічної бази закладів первинної медико-

санітарної допомоги на території Корюківської територіальної громади на 

2018 рік», затвердженої рішенням п’ятнадцятої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 07 серпня 2018 року, а саме: 

1.1. Підпункт 9.1 пункту 9 Паспорту програми «Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, необхідний для реалізації Програми 642,0 тис.грн.», 

замінити на «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації 

Програми 842,0 тис.грн.».  

    Розділ програми  «Програмні заходи та обсяги фінансування» викласти 

в новій редакції: 

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 

140 000 

Придбання медобладнання та основних засобів 165 000 



Придбання житла 200 000 

Разом 842 000 

 

2.Внести зміни до міської Програми на 2018 рік  «Розвиток житлово-

комунального господарства та благоустрою населених пунктів Корюківської 

міської ради на 2018 рік», затвердженої рішенням дванадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 21 грудня 2017 року, а 

саме: 

2.1.Пункт 4.2 «Благоустрій» розділу ІV «Заходи Програми та їх 

фінансове забезпечення» доповнити абзацом такого змісту: «Придбання 

матеріалів та ремонт водопровідних та каналізаційних систем».  

 

3.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:  

 3.1.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, пункт 35,38 викласти в новій редакції та доповнити пунктом 56: 
     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 

  35 

 

Виготовлення ПКД та реконструкція ПЛІ-

0,4 кВ. вуличного освітлення по вул. 

Вокзальна та вул. Шкільна  в с. Воловики 

Корюківського району Чернігівської 

області. 

361,339 199,654 161,685 

38 Виготовлення ПКД та реконструкція ПЛІ -

0,4 кВ вуличного освітлення вул. Туніка та 

вул. Шевченка в с. Рейментарівка  

Корюківського району Чернігівської 

області 

452,230 0,000 452,230 

56 Капітальний ремонт дороги по вул. 

Передзаводська в м. Корюківка 

Корюківського району Чернігівської 

області 

    1466,701 0,000       1466,701 

           3.2. Пункт 5 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 та доповнити пунктом 10. 

                                                                                                 тис.грн. 



№ 

п/п 

 

Найменування об’єкта Обсяг фінансування на 2018 рік 

5. 

 

Приготування суміші 150,000 

10. Придбання щебеню 

 

200,000 

          3.3. Пункт 1,підпункт 1.3. розділу «Капітальні видатки» 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’єкту, робіт та заходів, 

що здійснюватимуться за планом 

(програмою) 

Обсяг фінансування на 2018 рік за 

рахунок міського бюджету 

1. 

 

Капітальні видатки по комунальному 

підприємству Корюківської міської ради- 

КП «Корюківкаводоканал», в.т.ч. 

810,000 

1.3. інші 330,000 

Після пункту 56 Переліку цифри «139727,670», «85093,776», 

«54633,894» змінити цифрами «141628,940», «85275,43», «56353,510»; 

Після пункту 9 розділу «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» 

Переліку цифри «6640,000» змінити цифрами «6890,000»;  

Після підпункту 3.1. розділу «Капітальні видатки» Переліку цифри 

«13014,000» змінити цифрами «13344,000». 

У пункті «Загалом про програмі» цифри «139727,670», «6640,000», 

«13014,000» змінити цифрами «141628,940», «6890,000», «13344,000».  

  

 4. 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 



                                                            

 
                                                         УКРАЇНА 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сімнадцята сесія сьомого скликання) 

 

25 вересня  2018 року 

м.Корюківка 
 

Про внесення змін до рішення п’ятої 

сесії сьомого скликання  від 30 березня 2017 року 

«Про затвердження Положення про 

цільовий фонд Корюківської міської ради» 
 

 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. Внести зміни до рішення п’ятої сесії сьомого скликання  від 30 

березня 2017 року «Про затвердження Положення про цільовий фонд 

Корюківської міської ради», а саме: 

1.1. Доповнити пункт 2 Положення підпунктом 2.6.1. наступного 

змісту: 

«2.6.1. Внески фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних 

осіб, які виявили бажання приєднатися до вуличного водогону в                             

м. Корюківка вул. Молодіжна, збудованого КП «Корюківкаводокнал», у 

розмірі співвідношення вартості основних фондів, які прийняті в 

експлуатацію, до кількості планових підключень споживачів (5425,94 грн.) з 

урахуванням 50% суми сукупного індексу інфляції за період з наступного 

місяця після введення об’єкта в експлуатацію по місяць, що передує 

зверненню на підключення до вуличного водогону». 

1.2. Підпункт 3.2.8. викласти в новій редакції, а саме: 

         «3.2.8. Кошти, визначені в пункті 2.6., 2.6.1., спрямовуються на 

розвиток інженерної інфраструктури Корюківської міської ради». 

   2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста. 

 

Міський голова         Р.Р.Ахмедов 



 

У К Р А Ї Н А 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 (сімнадцята сесія сьомого скликання)  

 

25 вересня 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 

«Батьківщина» від 12.09.2018 р., КП «Благоустрій» від 12.09.2018р. №182 та 

від 13.09.2018р. №184, враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

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

розвитку міста, керуючись статтями 26, 60  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,   

 

міська рада вирішила: 
 

1. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  «БАТЬКІВЩИНА» КОРЮКІВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ комп’ютер у комплекті вартістю 4686 (чотири тисячі 

шістсот вісімдесят шість) гривень 00 копійок, інвентарний номер 101460145. 
 

2. Вилучити зі статутного капіталу, припинити право господарського 

відання та передати з балансу КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«БЛАГОУСТРІЙ» КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  на баланс 

Корюківської міської ради трактор SM-404В, первісною балансовою 

вартістю 198800 (сто дев’яносто вісім тисяч вісімсот) гривень, 00 копійок. 

 

3. Вилучити зі статутного капіталу, припинити право господарського 

відання та передати з балансу КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«БЛАГОУСТРІЙ» КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на баланс, до 

статутного капіталу КОРЮКІВСЬКОЇ ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ 

КОНТОРИ та закріпити за підприємством на праві господарського відання 

транспортні засоби, а саме: 

3.1. Трактор SM-404С, 2016 року випуску, первісною балансовою 

вартістю 198800 (сто дев’яносто вісім тисяч вісімсот) гривень, 00 копійок. 



3.2. Напівпричіп тракторний 1ПТС-0,5Д, 2016 року випуску,  

первісною балансовою вартістю 24900 (двадцять чотири тисячі дев’ятсот) 

гривень, 00 копійок. 

 

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

«Батьківщина» (Гусейнов В.З.), КП «Благоустрій» (Селюк А.М.), 

Корюківській ЖЕК (Жоголко А.О.) здійснити прийняття - передачу майна, 

вказаного в пунктах 1-3 рішення, відповідно до вимог чинного законодавства 

України. 
 

5. КП «Батьківщина» (Гусейнов В.З.), КП «Благоустрій» (Селюк А.М.), 

Корюківській ЖЕК (Жоголко А.О.) внести зміни до Статутів підприємств, 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 
 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                           Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 У К Р А Ї Н А 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

( сімнадцята сесія сьомого скликання) 

 

25 вересня  2018 року 

м. Корюківка 

 
 

Про приведення мережі закладів освіти  

міста Корюківка у відповідність до вимог  

Концепції «Нова українська школа» 

  

З метою забезпечення ефективності навчально - виховного  процесу та 

раціонального використання коштів міського бюджету, у зв’язку з малою 

кількістю учнів,  відповідно до пункту 8 Положення «Про загальноосвітній 

навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 серпня 2010 року № 778, розпорядження Кабінету Міністрів України від 

14.12.2016 р.№ 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики  

у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 

період до 2029 року», ст.ст. 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України,     

ч. 6 статті 11 Закону України «Про загальну середню освіту», керуючись ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1.Привести мережу закладів освіти міста Корюківка  у відповідність до 

вимог Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

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

саме припинити діяльність юридичної особи - Корюківська  загальноосвітня 

школа І ступеня № 3 Корюківської міської ради Чернігівської області (Код 

ЄДРПОУ 33369997) шляхом ліквідації.  

 

        2. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до  Корюківської 

загальноосвітньої школи І ступеня №3 Корюківської міської ради 

Чернігівської області - два місяці з дня оприлюднення повідомлення про 

рішення щодо припинення шляхом ліквідації   Корюківської загальноосвітньої 

школи І ступеня № 3  Корюківської міської ради Чернігівської області. 



3. Затвердити склад ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи   

Корюківської  загальноосвітньої школи І ступеня № 3 Корюківської міської 

ради  Чернігівської області, що додається. 

 

4.Ліквідаційній комісії провести відповідні дії щодо ліквідації 

юридичної особи Корюківської загальноосвітньої школи І ступеня №3 

Корюківської міської ради Чернігівської області згідно вимог чинного 

законодавства. 

 

5.  Рішення чотирнадцятої сесії сьомого скликання Корюківської міської 

ради від 24 травня 2018 року  «Про приведення мережі закладів освіти міста 

Корюківка у відповідність до вимог Концепції «Нова українська школа» 

вважати таким, що втратило чинність.  

 

 

Міський голова                                                                   Р.Р. Ахмедов 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення  сімнадцятої сесії  

Корюківської  міської ради сьомого  скликання  

від 25 вересня 2018 року  

 «Про приведення мережі закладів освіти  

міста Корюківка у відповідність до вимог  

Концепції «Нова українська школа» 

 

 

СКЛАД 

ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи 

Корюківської  загальноосвітньої школи І ступеня № 3 

 

Савченко 

Олександр 

Миколайович  

Перший заступник  міського голови,  

голова комісії  

РНОКПП 

2672606652 

Дзюба Олена 

Миколаївна 

 

Головний спеціаліст Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту  Корюківської 

міської ради,  секретар комісії   

РНОКПП 

2850708824 

Долбіна  

Людмила 

Михайлівна 

Провідний спеціаліст Відділу земельних 

ресурсів та комунального майна 

Корюківської  міської  ради, член комісії  

РНОКПП 

2955305582 

Чубара Тетяна 

Михайлівна 

Головний бухгалтер централізованої 

бухгалтерії Відділу освіти, культури, 

молоді  та спорту  Корюківської  міської 

ради, член комісії 

РНОКПП 

2742106268 

Костюк 

Валентина 

Павлівна 

Начальник господарчої групи Відділу 

освіти, культури, молоді та спорту  

Корюківської міської ради, член комісії 

РНОКПП 

2585707329 

 

Ліквідаційна комісія знаходиться за адресою:  

15300, Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Бульварна, 6. 

 

 

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 

 

( сімнадцята сесія сьомого скликання) 

 

25 вересня  2018 року 

м. Корюківка 

 
 

Про організацію роботи груп продовженого  

дня при закладах загальної середньої освіти  

Корюківської міської ради  

у 2018 – 2019 навчальному році 

  

Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 14 Закону України  

«Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України  

від 25 червня 2018 року № 677 «Про затвердження Порядку створення груп  

продовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої 

освіти», з метою організації навчальної, виховної та пізнавальної діяльності 

учнів, формування в учнів ключових компетентностей, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з гуманітарних питань, 

законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, 

депутатської етики та регламенту, керуючись ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1.Організувати роботу груп продовженого дня  при закладах загальної 

середньої освіти Корюківської міської ради  у 2018 – 2019 навчальному році 

згідно з додатком. 

 

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

забезпечити контроль за функціонуванням  груп продовженого дня  при 

закладах загальної середньої освіти Корюківської міської ради у 2018 - 2019 

навчальному році. 

 

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 



 

 

Додаток  

до рішення сімнадцятої сесії  

Корюківської  міської ради сьомого  скликання  

від 25 вересня 2018 року  

 «Про організацію роботи груп продовженого 

 дня при закладах загальної середньої освіти  

                                                   Корюківської міської ради  у 2018 – 2019 навчальному році» 

 

 

Секретар міської ради                                                    С.О.Олійник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Назва навчального закладу кількість 

груп 

кількість 

учнів 

1 Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 6 180 

2 Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 3 90 

3 Наумівська ЗОШ І-ІІІ ст. 1 30 

4 Сядринська ЗОШ І-ІІІ ст. 1 30 

5 Корюківська ЗОШ І ст. № 2 2 60 

Всього  13 390 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сімнадцята сесія сьомого скликання) 

 

25 вересня 2018 року  

м. Корюківка 

 

Про внесення змін до рішення 

шостої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 25.05.2017 року 

«Про плату за землю на 2018 рік» 

 

 Розглянувши листи ДП «Корюківське лісове господарство», ДП 

«Холминське лісове господарство», враховуючи Закон України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України 

щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських 

господарств», рекомендації постійної комісії з питань агропромислового 

комплексу, екології, природокористування та земельних відносин 

Чернігівської обласної ради від 11.09.2018 року «Про оподаткування лісових 

земель», лист Менської об’єднаної державної податкової інспекції Головного 

управління ДФС у Чернігівській області від 12.09.2018 р. № 163/10/25-10, 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, керуючись ст. 271, 273, 274, 277 

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

самоврядування в Україні", 

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1. Внести зміни до рішення шостої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 25.05.2017 року «Про плату за землю на 2018 рік», 

доповнивши пункт 1.7. рішення текстом наступного змісту: 

«Встановити з 15 серпня 2018 року по Корюківській міській раді для 

підприємств, установ та інших суб’єктів господарювання, що мають у 

користуванні лісові землі ставки земельного податку у розмірі 0,1 % 

відсотка: 

- від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області (у 

випадках відсутності проведеної нормативної грошової оцінки лісових 

земель); 

- від нормативної грошової оцінки лісових земель». 



2. Оприлюднити дане рішення в порядку визначеному чинним 

законодавством України. 

 

 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 

 

(сімнадцята сесія сьомого скликання) 

 

25 вересня 2018 року  

м. Корюківка 

 

Про внесення змін до рішення  

чотирнадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 24.05.2018 року 

«Про плату за землю на 2019 рік» 

 

 Розглянувши листи ДП «Корюківське лісове господарство»,                      

ДП «Холминське лісове господарство», враховуючи Закон України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України 

щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських 

господарств», рекомендації постійної комісії з питань агропромислового 

комплексу, екології, природокористування та земельних відносин 

Чернігівської обласної ради від 11.09.2018 року «Про оподаткування лісових 

земель», лист Менської об’єднаної державної податкової інспекції Головного 

управління ДФС у Чернігівській області від 12.09.2018 р. № 163/10/25-10, 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища,  керуючись ст. 271, 273, 274, 277 

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

самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а : 
 

 1. Внести зміни до рішення чотирнадцятої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 24.05.2018 року «Про плату за землю на                        

2019 рік», а саме ставки податку для земель лісогосподарського призначення 

викласти в новій редакції згідно додатку. 

 2. Оприлюднити дане рішення в порядку визначеному чинним 

законодавством України. 

 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 



 

Додаток 

до рішення сімнадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого 

скликання   від 25 вересня 2018 р.  

 

СТАВКИ 

земельного податку 

 

Код 

області 

25 

Код 

району 

9 

Код 

згідно з 

КОАТУУ 

7422410100 

Корюківська міська рада 

Вид цільового призначення земель2 Ставки податку3 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 

нормативну 

грошову оцінку 

яких проведено 

(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки за 

межами населених 

пунктів, нормативну 

грошову оцінку яких не 

проведено 

код2 найменування2 для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

для 

юридичних 

осіб 

для фізичних 

осіб 

09 Землі лісогосподарського призначення 

09.01 Для ведення лісового господарства 

і пов'язаних з ним послуг 

0,1  -  0,1 -  

09.02 Для іншого лісогосподарського 

призначення 

 0,1   -  0,1  -  

09.03 Для цілей підрозділів 09.01 - 09.02 

та для збереження та використання 

земель природно-заповідного 

фонду 

-    -  -   - 

 

 

 

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 

 

(сімнадцята сесія сьомого скликання) 

 

25 вересня 2018 року  

м. Корюківка 

 

Про внесення змін  

до деяких рішень міської ради 

 

Розглянувши звернення громадян, та додані матеріали, заслухавши 

висновки постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища та постійної комісії міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку 

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

Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1. Внести зміни до рішення виконкому Корюківської міської ради від 28 

грудня 1999 року за №332 «Про приватизацію земельних ділянок», яке 

затверджено рішенням дванадцятої сесії Корюківської міської ради двадцять 

четвертого скликання від 26 грудня 2003 року «Про затвердження рішень 

виконкому міської ради «Про приватизацію земельних ділянок»» у частині 

адреси земельної ділянки, виклавши її в новій редакції, а саме: 

«Хмельницького Б., 5а, м.Корюківка» замість «Б.Хмельницького,5,                              

м. Корюківка» у зв’язку з впорядкуванням адресного господарства. 

 

2.Внести зміни до рішення п’ятнадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 07.09.2018 року «Про дозвіл на виготовлення 

документації із землеустрою» у частині адреси земельної ділянки, виклавши її в 

новій редакції, а саме: «вул. Білого генерала, 78, с. Сядрине» замість «вул. 

Білого генерала, 43, с. Сядрине» у зв’язку з впорядкуванням адресного 

господарства. 

 

3.Виключити з п. 1 рішення чотирнадцятої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 24.05.2018 року «Про дозвіл на виготовлення 

документації із землеустрою» у частині надання дозволу 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.) площею 

орієнтовно 0,10 га, яка розташована за адресою: вул. Дудка, 85, м. Корюківка 

Шевченка Валентина Георгійовича (зареєстрований за адресою: вул. Дудка, 85, 

м. Корюківка) та додати до п. 3 рішення чотирнадцятої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 24.05.2018 року «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» у частині надання дозволу 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.) площею орієнтовно 

0,10 га, яка розташована за адресою: вул. Дудка, 85, м. Корюківка Шевченку 

Валентину Георгійовичу (зареєстрований за адресою: вул. Дудка, 85,                       

м. Корюківка) у зв’язку з поданою заявою. 

 

4. Внести зміни до рішення виконкому Корюківської міської ради від 28 

грудня 1998 року за №280 «Про приватизацію земельних ділянок», яке 

затверджено рішенням чотирнадцятої сесії Корюківської міської ради двадцять 

четвертого скликання від 26 грудня 2003 року про затвердження рішення 

виконкому міської ради від 28.12.1998 року №280 у частині адреси земельної 

ділянки, виклавши її у новій редакції, а саме: 

«вул. Кошового, 45-А, м. Корюківка» замість «вул. Франка-Кошового,                                       

м. Корюківка» у зв’язку з впорядкуванням адресного господарства. 

 

5. Внести зміни у рішення тринадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 05.03.2018 року «Про закріплення майна міської 

комунальної власності» а саме: 

5.1. Пункт 7 рішення тринадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 05.03.2018 року «Про закріплення майна міської комунальної 

власності» викласти в новій редакції, а саме: 

«7. Вилучити з статутного капіталу та балансу КОРЮКІВСЬКОЇ ЖИТЛОВО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ КОНТОРИ і припинити їх господарське відання 

основними фондами, а саме:  

- Адмінбудівля (адреса: 15300, Чернігівська область, місто Корюківка,                            

вулиця Костюк Г., будинок 16), площею 176,1 кв.м, балансовою вартістю 

944431 (дев’ятсот сорок чотири тисячі чотириста тридцять одна) гривня 00 

копійок, в тому числі вартість проектно–кошторисної документації – 115059 

(сто п’ятнадцять тисяч п’ятдесят дев’ять) гривень 00 копійок та вартість 

незавершеного будівництва – 658114 (шістсот п’ятдесят вісім тисяч сто 

чотирнадцять) гривень 75 копійок; 

- будівля пилорами, 1990 року будівництва, площею 115,2 кв.м., первісною 

балансовою вартістю 41990 (сорок одна тисяча дев’ятсот дев’яносто) гривень 

40 копійок; 

- столярний цех, 1990 року будівництва, площею 260,3 кв.м., первісною 

балансовою вартістю 94879 (дев’яносто чотири тисячі вісімсот сімдесят 

дев’ять) гривень 35 копійок; 

- гараж, 1987 року будівництва, площею 312,9 кв.м., первісною балансовою 

вартістю 114052 (сто чотирнадцять тисяч п’ятдесят дві) гривні 05 копійок; 



- прохідна, 1987 року будівництва, площею 8,1 кв.м., первісною балансовою 

вартістю 6751 (шість тисяч сімсот п’ятдесят одна) гривня 35 копійок;  

- паркан (дощатий), 1987 року будівництва, довжиною 260 м.п., первісною 

балансовою вартістю 28123 (двадцять вісім тисяч сто двадцять три) гривні 36 

копійок;  

- ворота металеві, 1987 року встановлення, площею 5 кв.м., первісною 

балансовою вартістю 2382 (дві тисячі триста вісімдесят дві) гривні 21 копійка;  

- змощення асфальтове, площею 10 кв.м., первісною балансовою вартістю 1328 

(одна тисяча триста двадцять вісім) гривень 54 копійки;  

- комплектна трансформаторна підстанція (КТП-393-160 КВА), 1986 року 

введення в експлуатацію, первісною балансовою вартістю 18813 (вісімнадцять 

тисяч вісімсот тринадцять) гривень 56 копійок.». 

 

6. 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: 

6.1. 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;  

- державний реєстратор – 1.». 

 6.2. Доповнити Положення про юридичний відділ виконавчого апарату 

Корюківської міської ради та її виконавчого комітету пунктом 2.2. наступної 

редакції: 

 «2.2. Державний реєстратор та 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.» 

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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 та 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 

 

(сімнадцята сесія сьомого скликання) 

 

25 вересня 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 «Спеціаліст І категорії – 1» замінити словами «Державний 

реєстратор – 1». 

 

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

регуляторної політики, депутатської етики та  регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                      Р.Р.Ахмедов 



 
У К Р А Ї Н А 

 

                                     КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА                       

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сімнадцята сесія сьомого  скликання) 

 

25 вересня 2018 року  

м. Корюківка 

 

Про розірвання та поновлення   

договорів оренди (суборенди) землі 

  

 Розглянувши звернення фізичних 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 30.07.2015 р.                          

з Грищенко Наташею Анзорівною, яка розташована за адресою:                                      

вул. Садова, 4-Є, м. Корюківка,  площею 0,1000 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:002:1504, шляхом його розірвання за 

згодою сторін. 

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

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

межах населених пунктів Корюківської міської ради). 

 

2.Припинити договір оренди земельної ділянки від 26.03.2014 р.                          

з Дуденком Петром Павловичем, яка розташована за адресою:                                         

вул. 8-го Березня, 22-А, м. Корюківка,  площею 0,0722 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:002:1404, шляхом його розірвання за 

згодою сторін. 

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

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

межах населених пунктів Корюківської міської ради). 

 

3.Припинити договір оренди земельної ділянки від 05.07.2005 р.                          

з Скуратович Тамарою Олексіївною, яка розташована за адресою:                                         



вул. Бібліотечна, 4а, м. Корюківка,  площею 0,1000 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:003:0122 у зв’язку з продажем житлового 

будинку, шляхом його розірвання за згодою сторін. 

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

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

межах населених пунктів Корюківської міської ради). 

 

4.Припинити договір оренди земельної ділянки від 24.05.2018 р.                          

з Михайленко Віктором Івановичем, яка розташована за адресою:                                         

вул. Вокзальна, 48,  м. Корюківка,  площею 0,1000 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:001:1414 у зв’язку з даруванням житлового 

будинку з господарськими будівлями, шляхом його розірвання за згодою 

сторін. 

4.1.Перевести земельну ділянку вказану в п. 4 даного рішення до 

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

межах населених пунктів Корюківської міської ради). 

 

5.Припинити договір оренди земельної ділянки від 26.03.2014 р.                          

з Гоптарем Валерієм Віталійовичем, яка розташована за адресою:                                         

вул. Патріотів, 5-А, м. Корюківка,  площею 0,1000 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:002:1412, шляхом його розірвання за 

згодою сторін. 

5.1.Перевести земельну ділянку вказану в п. 5 даного рішення до 

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

межах населених пунктів Корюківської міської ради). 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Міський голова                                                                          Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                      У К Р А Ї Н А                 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сімнадцята сесія сьомого скликання) 

 

25 вересня 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.): 

- Грищенко Наташі Анзорівні (зареєстрована за адресою:                                 

_____________, м. Обухів) площею 0,1000 га, яка розташована за адресою: 

вул. Садова, 4-Є, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1504. 

- Гоптар Світлані Олексіївні (зареєстрована за адресою:                             

_____________, м. Корюківка) площею 0,1000 га, яка розташована за 

адресою: вул. Патріотів, 5-А, м. Корюківка, кадастровий номер 

7422410100:01:002:1412. 

 

- для будівництва індивідуальних гаражів, (КВЦПЗ 02.05.): 

 - Івасенку Григорію Васильовичу (зареєстрований за адресою:                             

______________, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,01 га, яка розташована 

за адресою: вул. Кошового, 8-А, м. Корюківка. 

 

- для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади 

та місцевого самоврядування (КВЦПЗ 03.01.): 



- Корюківській міській раді (юридична адреса: вул. Бульварна, 6,                    

м. Корюківка) площею орієнтовно 0,20 га, яка розташована за адресою:                   

вул. Вокзальна, 12, 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.): 

- Вдовиченку Олександру Миколайовичу (зареєстрований за адресою:                         

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

адресою: пров. Бібліотечний, м. Корюківка. 

- Маро Тетяні Георгіївні (зареєстрована за адресою:                                             

_____________, с. Бреч) площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована за 

адресою: вул. Лісового П., 48, с. Бреч. 

 

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

- Єфіменку Івану Володимировичу (зареєстрований за адресою:                  

_____________, с. Воловики) площею 0,30 га, яка розташована за адресою: 

вул. Шкільна, 46А, с. Воловики 

 

3. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) для передачі її оренду або спільну сумісну оренду: 

 

- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

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

 

- Боднарському Василю Івановичу (зареєстрований за адресою:                           

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

за адресою: вул. Шевченка, 47, с. Лубенець. 

- Лось Любові Миколаївні (зареєстрована за адресою:                           

_______________, м. Корюківка) та Демяненко Ірині Віталіївні 

(зареєстрована за адресою: _______________, м. Корюківка) площею 

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

гетьмана, 55, м. Корюківка. 

- Постоляко Ганні Василівні (зареєстрована за адресою:                           

______________, м. Чернігів) та Литвиненку Миколі Миколайовичу 

(зареєстрований за адресою: _______________, м. Корюківка) площею 

орієнтовно 0,10 га, яка розташована за адресою: вул. Шевченка, 106,                    

с. Наумівка. 

- Макаренко Ніні Василівні (зареєстрована за адресою:                                                      

_____________, м. Корюківка), Пискун Альоні Дмитрівні (зареєстрована за 

адресою: вул. Свободи, 33, м. Корюківка) та Макаренку Анатолію 

Дмитровичу (зареєстрований за адресою: _______________, м. Київ) площею 

орієнтовно 0,10 га, яка розташована за адресою: вул. Свободи, 33, м. 

Корюківка. 

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



- Корюківській районній спілці споживчих товариств  (юридична 

адреса: вул. Вокзальна, 14, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,20 га, яка 

розташована за адресою: вул. Дудка, 46/4, м. Корюківка. 

 

- для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості, (КВЦПЗ 11.02.): 

 - Публічному акціонерному товариству акціонерному банку 

«Укргазбанк» (юридична адреса: вул. Богдана Хмельницького, 16-22, м. Київ, 

код ЄДРПОУ 23697280) площею 4,1011га, яка розташована за адресою:                 

вул. Садова, 4, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:0188. 

 

4. 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.  

 

5. 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. 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Міський голова                                                                             Р.Р. Ахмедов  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    
 У К Р А Ї Н А   
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сімнадцята сесія сьомого скликання) 

 

25 вересня 2018 року  

м. Корюківка 

 

Про передачу земельної ділянки  

у комунальну власність  

 

 Розглянувши документацію із землеустрою 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 Корюківській міській раді (юридична адреса:                                 

вул. Бульварна, 6, м. Корюківка, код ЄДРПОУ 04061760) технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право комунальної власності для 

будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого 

самоврядування (КВЦПЗ 03.01.) площею 0,2770 га, по вул. Вокзальна, 8а,                  

м. Корюківка.   

1.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради зареєструвати право 

комунальної власності на земельну ділянку площею 0,2770 для будівництва та 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 

по вул. Вокзальна, 8а, м. Корюківка, кадастровий номер 

7422410100:01:001:1457.  

 

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 

 

(сімнадцята сесія сьомого скликання) 

 

25 вересня 2018 року  

м. Корюківка 

 

Про передачу земельної ділянки  

у постійне користування 

  

 Розглянувши клопотання районного комунального спеціалізованого 

лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» 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 районному комунальному спеціалізованому 

лісогосподарському підприємству «Корюківкаліс»  проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки загальною площею 0,5000 га у постійне 

користування для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг, по 

вул. Шевченка, 241а, м. Корюківка.   

 

1.1.Передати районному комунальному спеціалізованому 

лісогосподарському підприємству «Корюківкаліс» у постійне користування 

земельну ділянку площею 0,5000 га, для ведення лісового господарства і 

пов’язаних з ним послуг по вул. Шевченка, 241а, м. Корюківка, кадастровий 

номер земельної ділянки 7422410100:01:001:1430. 

  

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 

 

(сімнадцята сесія сьомого скликання) 

 

 

25 вересня 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 розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 
енергії (КВЦПЗ 14.02.), площею 0,0030 га, по пров. Вокзальний, 13-А,             

м. Корюківка. 

 

1.1. Надати ТОВ «КОРФАД» (юридична адреса: пров. Вокзальний, 13,  
м. Корюківка, код ЄДРПОУ 40234039) в оренду земельну ділянку площею 

0,0030 га, кадастровий номер 7422410100:01:001:1455, за адресою:                             

пров. Вокзальний, 13-А, м. Корюківка,  терміном на 20 (двадцять) років, для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (КВЦПЗ 14.02.). Цільове 

призначення – розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії, категорія 
земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку енергетики, оборони та 

іншого призначення. Встановити орендну плату у розмірі - 6 (шість) % 



(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 

 

(сімнадцята сесія сьомого скликання) 

 

25 вересня 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 Рижук Людмилі Борисівні 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. Соборна, 100, м. Корюківка. 

1.1. Передати Рижук Людмилі Борисівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

вул. Соборна, 100, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1458, 

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 _____________. 

 

2. Затвердити Мотчаному Віталію Олексійовичу 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. Пушкіна, 5, м. Корюківка. 

2.1. Передати Мотчаному Віталію Олексійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

вул. Пушкіна, 5, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1453, 

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 __________. 

 

3. Затвердити Іваненку Дмитру Миколайовичу 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 0,0602 га, по вул. Ткаченко В., 41, м. Корюківка. 

3.1. Передати Іваненку Дмитру Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0602 га, по 

вул. Ткаченко В., 41, м. Корюківка, кадастровий номер 

7422410100:01:002:1724, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. Зареєстрований за адресою: вул. __________________,                    

м. Корюківка, ідентифікаційний номер ______________. 

 

4. Затвердити Кузюрі Наталії Федорівні 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. Дудка, 50, м. Корюківка. 

4.1. Передати Кузюрі Наталії Федорівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

вул. Дудка, 50, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1447, 

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 Скуратовичу Павлу Євгеновичу 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. Бібліотечна, 4а, м. Корюківка. 

5.1. Передати Скуратовичу Павлу Євгеновичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

вул. Бібліотечна, 4а, м. Корюківка, кадастровий номер 



7422410100:01:003:0122, 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. Київ, ідентифікаційний номер _________________. 

 

6. Затвердити Хомко Валентині Іванівні 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. Шевченка, 191, м. Корюківка. 

6.1. Передати Хомко Валентині Іванівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

вул. Шевченка, 191, м. Корюківка, кадастровий номер 

7422410100:01:001:1449, 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 Сипливій Світлані Василівні 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 0,0833 га, по вул. Мічуріна, 16, м. Корюківка. 

7.1. Передати  Сипливій Світлані Василівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0833 га, по 

вул. Мічуріна, 16, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1288, 

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 ___________. 

 

8. Затвердити Ричкаль Таїсії Петрівні 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, 109, с. Сахутівка. 

8.1. Передати  Ричкаль Таїсії Петрівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

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

вул. Шевченка, 109, с. Сахутівка, кадастровий номер 

7422489200:06:000:0107, 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. Сахутівка,                     

ідентифікаційний номер _______________. 



 

9. Затвердити Лобан Ярославі 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. Дружби, 16, м. Корюківка. 

9.1. Передати Лобан Ярославі Володимирівні  безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

вул. Дружби, 16, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1450, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою:                          

_____________, м. Корюківка, ідентифікаційний номер ____________. 

 

10. Затвердити Новику Валентину 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 0,0742 га, по вул. Першотравнева, 11-А,                              

м. Корюківка. 

10.1. Передати Новику Валентину Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0742 га, по                                  

вул. Першотравнева, 11-А, м. Корюківка, кадастровий номер 

7422410100:01:001:1452, 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 Халіману Івану Івановичу 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 0,0846 га, по пров. Пушкіна, 7, м. Корюківка. 

11.1. Передати Халіману Івану Івановичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0846 га, по                                  

пров. Пушкіна, 7, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1451, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:                        

______________, м. Корюківка, ідентифікаційний номер _____________. 

 

12. Затвердити Пискун Тамарі Борисівні 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. Дудка, 75, м. Корюківка. 

12.1. Передати Пискун Тамарі Борисівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

вул. Дудка, 75, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1285, 

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 ____________. 

 

13. Затвердити Ткаченку Олександру Миколайовичу 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. Тосенка, 5, 

с. Лубенець. 

13.1. Передати Ткаченку Олександру Миколайовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 

0,2500 га, по вул. Тосенка, 5, с. Лубенець, кадастровий номер 

7422481500:02:000:0013, 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. Лубенець, 

ідентифікаційний номер ______________. 

 

14. Затвердити Ковалевській Ганні Іванівні  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 пров. Садовий, 1-й, 12, м. Корюківка. 

14.1. Передати Ковалевській Ганні Іванівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

пров. Садовий, 1-й, 12, м. Корюківка, кадастровий номер 

7422410100:01:002:1729, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

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

ідентифікаційний номер _____________. 

 

15. Затвердити Грищенку Олексію 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 0,1000 га, по                                     

вул. Червонохутірська, 32, м. Корюківка. 



15.1. Передати  Грищенку Олексію Михайловичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 

0,1000 га, по вул. Червонохутірська, 32, м. Корюківка, кадастровий номер 

7422410100:01:003:1282, 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 ________________. 

 

16.  Затвердити Лисенко Вікторії 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. Калинова, 18, м. Корюківка. 

16.1. Передати Лисенко Вікторії Володимирівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

вул. Калинова, 18, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1281, 

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 _______________. 

 

17. Затвердити Якушину Олександру Олексійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва 

індивідуальних гаражів (КВЦПЗ 02.05.), площею 0,0033 га, по                                     

вул. Кошового, гараж №106, м. Корюківка. 

17.1. Передати Якушину Олександру Олексійовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва індивідуальних гаражів площею 

0,0033 га, по вул. Кошового, гараж №106, м. Корюківка, кадастровий номер 

7422410100:01:002:1730, цільове призначення - для будівництва 

індивідуальних гаражів, категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. Зареєстрований за адресою: _______________,                                 

м. Корюківка, ідентифікаційний номер _____________. 

 

18. Затвердити Нечаєвій Ользі Володимирівні  проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва, (КВЦПЗ 01.05.), площею 0,1000 га, по вул. Богдана 

Хмельницького, 53-А, с. Тютюнниця.                       

18.1. Передати Нечаєвій Ользі Володимирівні  безоплатно у власність 

земельну ділянку для індивідуального садівництва площею 0,1000 га, по                  

вул. Богдана Хмельницького, 53-А, с. Тютюнниця, кадастровий номер 

7422489200:01:000:0116, цільове призначення - для індивідуального 

садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення. 

Зареєстрована за адресою: _____________, с. Тютюнниця, ідентифікаційний 

номер _______________. 



 

19. Затвердити Пружині Олександру Володимировичу 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., 34, с. Бреч. 

19.1. Передати Пружині Олександру Володимировичу 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., 34, с. Бреч, кадастровий номер 

7422481500:01:000:0185, 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 _______________. 

 

20. Затвердити Амшинському Анатолію Григоровичу 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. Франка, 59-б, м. Корюківка. 

20.1. Передати Амшинському Анатолію Григоровичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 

0,1000 га, по вул. Франка, 59-б, м. Корюківка, кадастровий номер 

7422410100:01:002:1731, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

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

ідентифікаційний номер ________________. 

 

21. Затвердити Гончаренку Сергію Михайловичу 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., 72, с. Бреч. 

21.1. Передати Гончаренку Сергію Михайловичу 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., 72, с. Бреч, кадастровий номер 

7422481500:01:000:0186, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

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

ідентифікаційний номер ______________. 

 

22. Затвердити Мостовичу Віктору Володимировичу проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 



будівництва індивідуальних гаражів (КВЦПЗ 02.05.), площею 0,0028 га, по                                     

вул. Франка, гараж №93, м. Корюківка. 

22.1. Передати Мостовичу Віктору Володимировичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва індивідуальних гаражів площею 

0,0028 га, по вул. Франка, гараж №93, м. Корюківка, кадастровий номер 

7422410100:01:002:1725, цільове призначення - для будівництва 

індивідуальних гаражів, категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. Зареєстрований за адресою: _______________,                                 

м. Корюківка, ідентифікаційний номер ____________. 

 

23. Затвердити Самойлову Андрію Сергійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.), площею 0,0548 га, по                                     

вул. Кошового, 39 Л, м. Корюківка. 

23.1. Передати Самойлову Андрію Сергійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

0,0548 га, по вул. Кошового, 39 Л, м. Корюківка, кадастровий номер 

7422410100:01:002:1732, цільове призначення – для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення. Зареєстрований за адресою: _____________,                                 

м. Корюківка, ідентифікаційний номер ________________. 

 

24. Затвердити Рак Тамарі Сергіївні 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. Пушкіна, 9, м. Корюківка. 

24.1. Передати Рак Тамарі Сергіївні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по вул. Пушкіна, 9, 

м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1459, цільове 

призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:                     

_____________, м. Корюківка, ідентифікаційний номер ________________. 

 

25. Затвердити Логвин Наталії Миколаївні та Логвину Роману 

Сергійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у спільну сумісну 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0846 га, 

по вул. Єсеніна, 6, м. Корюківка. 

25.1. Передати Логвин Наталії Миколаївні (зареєстрована за адресою: 

____________, м. Корюківка, ідентифікаційний номер ____________) та 

Логвин Роману Сергійовичу (зареєстрований за адресою: вул. Єсеніна, 6,                 

м. Корюківка, ідентифікаційний номер 3506002517) безоплатно у спільну 

сумісну власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 

0,0846 га, по вул. Єсеніна, 6, м. Корюківка, кадастровий номер 



7422410100:01:002:1734, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  

 

26. Затвердити Яворському Володимиру 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 0,0952 га, по                                    

вул. Вознесенська, 1/1, м. Корюківка. 

26.1. Передати Яворському Володимиру Олександровичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 

0,0952 га, по вул. Вознесенська, 1/1, м. Корюківка, кадастровий номер 

7422410100:01:001:1448, 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. 

 

27. Затвердити Симоненку Федосію Афанасійовичу 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. Хмельницького Б., 49, с. Тютюнниця. 

27.1. Передати Симоненку Федосію Афанасійовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 

0,2500 га, по вул. Хмельницького Б., 49, с. Тютюнниця, кадастровий номер 

7422489200:01:000:0114, 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, ідентифікацій номер __________________. 

 

28. 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 

 

(сімнадцята сесія сьомого  скликання) 

 

25 вересня 2018 року  

м. Корюківка 

 

Про надання погодження на оформлення  

земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності 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 передачу у власність громадянам земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства: 

1.1.Мірошниченко Ірині Петрівні земельної ділянки площею 1,0000 га 

за межами с. Бреч, Корюківського району з кадастровим номером 

7422481500:07:000:0986 для ведення особистого селянського господарства. 

 

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 

 

(сімнадцята сесія сьомого скликання) 

 

25 вересня 2018 року 

м. Корюківка 

 

Про затвердження звіту з експертної 

оцінки земельної ділянки 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 рішенням 

восьмої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 09.08.2017 року 

«Про збільшення вартості продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення» ст. 12, 79-1, 127, 134-139 Земельного 

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

Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а :   

   

 1. Затвердити звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

вільної від забудови площею 0,2000 га для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, 

що знаходиться за адресою: Чернігівська область, м. Корюківка,                               

вул. Садова, 6, кадастровий номер 7422410100:01:002:1709, право власності 

якої пропонується для продажу на земельних торгах у формі аукціону. 

Ринкова вартість земельної ділянки визначена у сумі 167 360 грн. 00 коп. (сто 

шістдесят сім тисяч триста шістдесят гривень 00 коп.) 

 

1.1. Встановити: 

 1.1.1. Стартову ціну продажу земельної ділянки в розмірі                                    

184 096 грн. 00 коп. 

 1.1.2. Крок земельних торгів щодо продажу земельної ділянки на 

аукціоні в розмірі 4,99 % від стартової ціни продажу земельної ділянки, що 

становить 9 186 грн. 39 коп. 

 1.1.3. Гарантійний внесок у розмірі 5% відсотків від стартової ціни 

земельної ділянки, що становить 9 204 грн. 80 коп. 



1.2. Продати у власність земельну ділянку вільну від забудови на 

земельних торгах у формі аукціону, яка розташована за адресою:                              

Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Садова, 6, площею 0,2000 га. 

 

1.3. Забезпечити організацію та проведення земельних торгів у формі 

аукціону з набуття права власності на земельну ділянку та оформлення 

договору купівлі-продажу земельної ділянки з переможцем аукціону. 

 

1.4. Гарантій внесок, сплачений переможцем, зарахувати до купівельної 

ціни. 

 

1.5. Власнику земельної ділянки виконувати обов’язки згідно з вимогами 

статті 91 Земельного кодексу України. 

 

1.6. Витрати по укладенню договору купівлі-продажу земельної ділянки 

покласти на переможця торгів.  

 

 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 

 

(сімнадцята сесія сьомого скликання) 

 

25 вересня 2018  року 

м. Корюківка 

 

Про визначення земельної ділянки,  

право власності якої пропонується для 

продажу окремим лотом на конкурентних  

засадах (земельних торгах) 

 

 Розглянувши клопотання ТОВ «КОРФАД» щодо відведення земельної 

ділянки у власність на конкурентних засадах (земельних торгах), враховуючи 

дані затвердженої містобудівної документації «Генеральний план                                   

м. Корюківка Чернігівської області», висновки постійної комісії міської ради 

з питань  житлово-комунального господарства, регулювання земельних 

відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 

керуючись ст.ст. 12, 79-1, 134-139 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а :     

 

1. Визначити та затвердити земельну ділянку несільськогосподарського 

призначення, вільну від забудови, право власності якої пропонується для 

продажу окремим лотом на конкурентних засадах (земельних торгах), для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, 

(КВЦПЗ 11.02.), яка розташована за адресою: пров. Індустріальний, 1-Ж,                                                  

м. Корюківка, площею орієнтовно 0,17 га. 

 

1.1. Дати дозвіл Корюківській міській раді на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення, вільної від забудови, право власності якої пропонується для 

продажу окремим лотом на конкурентних засадах (земельних торгах), для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, 

(КВЦПЗ 11.02.), яка розташована за адресою: пров. Індустріальний, 1-Ж,                    

м. Корюківка, площею орієнтовно 0,17 га. 



1.2. Виконавчому апарату міської ради забезпечити виконання заходів 

щодо укладення договорів на виконання робіт по виготовленню та 

погодженню в установленому законодавством порядку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки та експертної грошової оцінки, право 

власності якої пропонується для продажу на земельних торгах з переможцем 

конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою та 

експертної грошової оцінки. 

 

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 

 

(сімнадцята сесія сьомого скликання) 

 

25 вересня 2018  року 

м. Корюківка 
 

Про продаж земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення 

на території Корюківської міської ради 

 

Розглянувши звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок, 

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, 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 знаходиться нежитлова 

будівля, яка належить ФОП Миснику Віталію Миколайовичу на праві 

приватної власності згідно договору купівлі-продажу від 20.03.2014 року, 

серія та номер 278. Земельна ділянка розташована за адресою: вул. Дудка, 35, 

м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1032, 

площею 205 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 12 046 грн. 00 коп. 

(дванадцять тисяч сорок шість гривень 00 коп.) без урахування ПДВ. 

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

рішення, у сумі 13 250 грн. 60 коп. (тринадцять тисяч двісті п’ятдесят гривень 

60 коп.) без урахування ПДВ. 

 



 1.2. Продати земельну ділянку, вказану в п.1 цього рішення, за                          

13 250 грн. 60 коп. (тринадцять тисяч двісті п’ятдесят гривень 60 коп.) без 

урахування ПДВ. 

 

 1.3. Встановити авансовим внеском кошти в сумі 1 395 грн. 07 коп. (одна 

тисяча триста дев’яносто п’ять гривень 70 коп.), які сплачені ФОП Мисником 

Віталієм Миколайовичем відповідно до договору №4 від 10.09.2018 р. на 

рахунок Корюківської міської ради в рахунок оплати ціни земельної ділянки 

площею 205 м2, що розташована за адресою: вул. Дудка, 35, 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 Мисником Віталієм Миколайовичем за його рахунок та враховуючи 

вимоги п. 1.1.– 1.4. цього рішення. 

 

1.6. Повний розрахунок з ФОП Мисником Віталієм Миколайовичем 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 31.03.2016 

р. з ФОП Мисником Віталієм Миколайовичем з дня укладання договору                    

купівлі – продажу земельної ділянки, яка розташована за адресою:                         

вул. Дудка, 35, м. Корюківка, площею 205 м2. 

 

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

несільськогосподарського призначення, на якій знаходиться будівля млина, 

яка належить ТОВ «КОРФАД»  на праві приватної власності згідно договору 

купівлі-продажу від 27.04.2018 року, серія та номер 589. Земельна ділянка 

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

кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1268, площею                  

2831 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 95 238 грн. 00 коп. 

(дев’яносто п’ять тисяч двісті тридцять вісім  гривень 00 коп.) без урахування 

ПДВ. 

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

рішення, у сумі 104 761 грн. 80 коп. (сто чотири тисячі сімсот шістдесят одна 

гривня 80 коп.) без урахування ПДВ. 

 

 2.2. Продати земельну ділянку, вказану в п. 2 цього рішення, за                          

104 761 грн. 80 коп. (сто чотири тисячі сімсот шістдесят одна гривня 80 коп.) 

без урахування ПДВ. 



 2.3. Встановити авансовим внеском кошти в сумі 18 449 грн. 34 коп. 

(вісімнадцять тисяч чотириста сорок дев’ять гривень 34 коп.), які сплачені 

ТОВ «КОРФАД» відповідно до договору №5 від 10.09.2018 р. на рахунок 

Корюківської міської ради в рахунок оплати ціни земельної ділянки площею 

2831 м2, що розташована за адресою: пров. Індустріальний, 1-Д, м. Корюківка. 

 

  2.4. 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. 

  

2.5. Договір купівлі-продажу земельної ділянки укласти з                            

ТОВ «КОРФАД» за його рахунок та враховуючи вимоги п. 2.1.– 2.4. цього 

рішення. 

 

2.6. Повний розрахунок з ТОВ «КОРФАД» за придбання земельної 

ділянки, вказаної в п. 2 даного рішення, повинен бути підтверджений 

довідкою Корюківської міської ради про зарахування до місцевого  бюджету 

всієї суми  коштів.  

 

2.7.  Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 05.03.2018 р. 

з ТОВ «КОРФАД» з дня укладання договору купівлі – продажу земельної 

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

площею 2831 м2. 

 

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

несільськогосподарського призначення, на якій знаходяться нежитлові будівлі, 

які належать ТОВ «КОРФАД» на праві приватної власності згідно договору 

купівлі-продажу від 08.06.2017 року, серія та номер 917. Земельна ділянка 

розташована за адресою: вул. Дудка, 46-Г, м. Корюківка, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:003:1277, площею 7000 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 222 675 грн. 00 коп. (двісті двадцять дві тисячі 

шістсот сімдесят п’ять гривень 00 коп.) без урахування ПДВ. 

 3.1. Визначити ціну продажу земельної ділянки, вказаної в п. 3 цього 

рішення, у сумі 244 942 грн. 50 коп. (двісті сорок чотири тисячі гривень 50 

коп.) без урахування ПДВ. 

 

 3.2. Продати земельну ділянку, вказану в п. 3 цього рішення, за                               

244 942 грн. 50 коп. (двісті сорок чотири тисячі гривень 50 коп.) без 

урахування ПДВ. 

                      

 3.3. Встановити авансовим внеском кошти в сумі 20 471 грн. 85 коп. 

(двадцять тисяч чотириста сімдесят одна гривня 85 коп.), які сплачені ТОВ 

«КОРФАД» відповідно до договору №6 від 10.09.2018 р. на рахунок 



Корюківської міської ради в рахунок оплати ціни земельної ділянки площею 

7000 м2, що розташована за адресою: вул. Дудка, 46-Г, м. Корюківка. 

 

  3.4. 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. 

  

3.5. Договір купівлі-продажу земельної ділянки укласти з                            

ТОВ «КОРФАД» за його рахунок та враховуючи вимоги п. 3.1.– 3.4. цього 

рішення. 

 

3.6. Повний розрахунок з ТОВ «КОРФАД» за придбання земельної 

ділянки, вказаної в п. 3 даного рішення, повинен бути підтверджений 

довідкою Корюківської міської ради про зарахування до місцевого  бюджету 

всієї суми  коштів.  

 

3.7.  Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 24.05.2018 р. 

з ТОВ «КОРФАД» з дня укладання договору купівлі – продажу земельної 

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

7000 м2. 

 

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 

 

(сімнадцята сесія сьомого скликання) 

 

25 вересня 2018 року  

м. Корюківка 

 

Про припинення та передачу  

права постійного користування  

земельними ділянками 

 

 Розглянувши клопотання юридичних осіб, 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, 92, 141 Земельного 

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

Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а :    

 

1.У зв’язку з продажем нежитлової будівлі, овочесховища з складом 

паливно-мастильних матеріалів, припинити право постійного користування 

земельною ділянкою, яка перебуває у постійному користуванні 

Корюківського споживчого товариства, яка розташована за адресою:                           

пров. Вокзальний, 8-А, м. Корюківка площею 0,0962 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:001:1405. 

 

2.Припинити право постійного користування земельною ділянкою, яка 

перебуває у постійному користуванні Корюківської районної ради, яка  

розташована за адресою: пров. Лесі Українки, ІІІ-й, 8, м. Корюківка площею 

0,1000 га, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1682. 

2.1.Передати у постійне користування Корюківському районному 

комунальному спеціалізованому лісогосподарському підприємству 

«Корюківкаліс» земельну ділянку для будівництва та обслуговування 

будівель закладів комунального обслуговування площею 0,1000 га, яка 

розташована за адресою: пров. Лесі Українки, ІІІ-й, 8, м. Корюківка. 

Кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1682. 

 

3.Припинити право постійного користування земельною ділянкою, яка 

перебуває у постійному користуванні Корюківської районної ради, яка  



розташована за адресою: пров. Лесі Українки, ІІІ-й, 9, м. Корюківка площею 

0,1000 га, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1683. 

3.1.Передати у постійне користування Корюківському районному 

комунальному спеціалізованому лісогосподарському підприємству 

«Корюківкаліс» земельну ділянку для будівництва та обслуговування 

будівель закладів комунального обслуговування площею 0,1000 га, яка 

розташована за адресою: пров. Лесі Українки, ІІІ-й, 9, м. Корюківка. 

Кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01: 002:1683. 

 

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 

 

(сімнадцята сесія сьомого скликання) 

 

25 вересня 2018 року                

м. Корюківка 

 

Про внесення змін 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»  

 

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 2018рік», а саме: 

 - пункти 1 плану викласти в новій редакції:  

№ 

з/

п 

Вид проекту Назва проекту Мета 

прийняття 

Термін 

підготовки 

Розробник 

проекту 

1 Рішення 

виконкому 

Корюківської 

міської ради 

Про тарифи на 

перевезення 

пасажирів на 

міських та 

приміських 

автобусних 

маршрутах  

Оптимізація 

тарифів на 

послуги з 

перевезення 

пасажирів 

по місту та 

селам 

громади 

Жовтень-

грудень  

Виконавчий 

апарат міської 

ради, ФОП 

Кадинський В.В. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста.  

 

Міський голова                                                                    Р.Р.Ахмедов                                      



 

                                                
                                                       У К Р А Ї Н А      

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сімнадцята  сесія сьомого скликання) 

 

25 вересня   2018 року  

м. Корюківка 

 

Про  звернення депутатів   

Корюківської міської ради 

 

 

 Відповідно до ст.ст.25 26 Закону України "Про місцеве самоврядування 
в Україні",  

міська рада в и р і ш и л а : 

   

 1. Схвалити текст звернення  депутатів Корюківської міської ради, що 
додається.  

 

 2. Направити звернення  депутатів Корюківської міської ради до 

Корюківської районної ради. 
  

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  

комісію  міської ради  з гуманітарних питань, законності, правопорядку, 
надзвичайних  ситуацій, регуляторної  політики, депутатської етики  та 

регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                      Р.Р.Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 



 

Звернення депутатів Корюківської міської ради 

до Корюківської районної ради щодо закриття Соснівського, 

П.Слобідського та Брецького фельдшерських пунктів 

 

Шановні  депутати   Корюківської  районної   ради ! 

 
 

Звертаємося  до  Вас  із  проханням  підтримати  рішення  про  закриття  

Соснівського, П. Слобідського  та  Брецького  фельдшерсько-акушерських 
пунктів, які  розташовані  на  території  Корюківської  ОТГ  та  

підпорядковані  Корюківському  ЦПМСД  Корюківської   районної  ради.  

Дане  питання  виникло в  зв’язку  з  тим,  що  06.02.2018р. був  

підписаний  спільний  наказ  МОЗ  України  та  Міністерства  регіонального  
розвитку, будівництва  та  ЖКГ  України  № 178/24 «Про  затвердження   

Порядку   формування   спроможних  мереж  надання  первинної  медичної  

допомоги»,  відповідно до  якого була  сформована  спроможна   мережа  
надання  первинної  медичної  допомоги  в  Корюківському  районі.  

Згідно  Порядку  до  спроможної  мережі   ввійшли  4  амбулаторії   

(Корюківська,  Наумівська, Холминська  і  Сядринська  )   6  пунктів  

здоров’я (Олександрівський, Перелюбський, Козилівський, Рибинський,  
Савинківський, Сахутівський ( населення  не  менше  750  осіб)   та  11  ФП 

(населення  не  менше 300  осіб). 

Така  спроможна  мережа  Корюківського  району  була  затверджена  
розпорядженням  голови  Чернігівської  ОДА  № 320 від  06.06.2018р. «Про 

затвердження  Плану  спроможних  мереж  надання  первинної  медичної  

допомоги   Чернігівської  області». Решта 7 ФП-ів ( Соснівський,  

П.Слобідський,  Брецький, Тютюнницький, Хотіївський, Рейментарівський, 
Домашлинський та  Камківський)  розташовані  в  населених  пунктах  з 

населенням менше  300  осіб і, відповідно до  Порядку  формування  

спроможних мереж, не  ввійшли  до  спроможної  мережі  ПМД  
Корюківського  району та не  можуть фінансуватися  за кошти державного  

бюджету. Дані   ФП-и або підлягають закриттю, або ж  повинні 

фінансуватися з місцевих  бюджетів. 

Згідно  листа  голови  Корюківської  ОТГ  Ахмедова Р.Р. №735/04-03        
від 12.06.2018р.Корюківська ОТГ  не  має  можливості  фінансувати   

Соснівський , П.Слобідський  та  Брецький ФП, відповідно  ці  ФП-и  

підлягають  закриттю. Оскільки  дані  ФП-и  являються  структурними  

підрозділами   КНП  «Корюківський  ЦПМСД»  Корюківської  районної  
ради, то і рішення про  їх  закриття  повинно  прийматися  на  сесії  

Корюківської  районної  ради. 

В  зв’язку  з  вищевикладеним,  звертаємся  з  проханням   винести  
дане  питання  на  чергову  сесію  районної  ради  та  вирішити  його  

позитивно.   

Сподіваємось  на   Вашу  підтримку   та  співпрацю. 



 

Ухвалено на пленарному засіданні   

сімнадцятої сесії  Корюківської міської ради   
сьомого скликання  25 вересня 2018 року 

 

 


	У К Р А Ї Н А
	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
	Корюківський район

	Дод 1
	Дод 2
	Дод 3
	дод 4
	дод 5
	Дод 6
	Дод 7
	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
	Корюківський район
	У К Р А Ї Н А (1)
	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
	Корюківський район

	У К Р А Ї Н А (2)
	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
	Корюківський район

	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА (1)
	Корюківський район (1)
	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА (2)
	Корюківський район (2)
	СТАВКИ земельного податку

	У К Р А Ї Н А (3)
	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
	Корюківський район

	У К Р А Ї Н А (4)
	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
	Корюківський район

	У К Р А Ї Н А (5)
	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
	Корюківський район

	У К Р А Ї Н А (6)
	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
	Корюківський район
	Про дозвіл на виготовлення
	документації із землеустрою
	1. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на земельну ділянку:


	У К Р А Ї Н А (7)
	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
	Корюківський район

	У К Р А Ї Н А (8)
	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
	Корюківський район

	У К Р А Ї Н А (9)
	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
	Корюківський район

	У К Р А Ї Н А (10)
	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
	Корюківський район

	У К Р А Ї Н А (11)
	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
	Корюківський район

	У К Р А Ї Н А (12)
	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
	Корюківський район

	У К Р А Ї Н А (13)
	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
	Корюківський район

	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА (3)
	Корюківський район (3)
	У К Р А Ї Н А (14)
	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
	Корюківський район

	У К Р А Ї Н А (15)
	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
	Корюківський район

	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА (4)
	Корюківський район (4)

