
    
 

                                               

У К Р А Ї Н А 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дев’ятнадцята позачергова сесія сьомого скликання) 

 

07 грудня  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»  

 

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 160377,8 тис. грн., в тому числі доходи 

загального фонду міського бюджету 148716,9 тис. грн., доходи спеціального 

фонду міського бюджету 11660,9 тис. грн.  згідно з додатком  1 цього рішення; 

 

- видатки міського  бюджету у сумі 169129,4 тис. грн., в тому числі 

видатки загального фонду   міського бюджету  130213,9 тис. грн., видатки 

спеціального фонду міського бюджету 38915,5 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 26453,9 тис. грн. 

згідно з додатком  2 до цього рішення; 

 

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 26453,9 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 130213,9 тис. грн. 

та  спеціальному 38915,5 тис. грн. згідно з додатком  3 до цього рішення.» 

     

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

місцевих (регіональних) програм у сумі 25624,6 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 89743000 89551000 192000 0

11000000 Податки на доходи,податки на пррибуток,податки на 
збільшення ринкової вартості 60751000 60751000 0 0

11010000 Податок та збір  на доходи з фізичних осіб 60751000 60751000

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 6245000 6245000 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) 

3145000 3145000 0

14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами госп. роздр. торг. 
підакцизних товарів 2500000 2500000

18000000 Місцеві податки 21955000 21955000 0 0
18010000 Податок на майно 13260000 13260000 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 8017000 8017000

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 8675000 8675000
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 825000 825000

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 7400000 7400000

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 7036500 1126000 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 дев’ятнадцятої позачергової сесії Корюківської 
міської ради сьомого скликання від  07 грудня 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 1018000 1018000 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 365000 365000 0 0

22080400 Надходження від орендної плати за корист. ціл. майн.компл. 
та ін.майном, що перебуває в комунальній  власності 365000 365000

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 1128900 0 1128900 1128900

33010000 Кошти від продажу землі  1128900 1128900 1128900

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 1128900 1128900 1128900

50000000 Цільові фонди 10000 0 10000 0

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

Разом 97918400 90677000 7241400 6046900
40000000 Офіційні трансферти 62459378 58039928 4419450 4419450
41000000 Від органів державного управління 62459378 58039928 4419450 4419450

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам 50111900 50111900

41033200 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
ормування інфраструктури об’єднаних територіальних громад 4735700 4735700

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 29749400 29749400

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

2492000 2492000

41040000 Дотації з місцеих бюджетів іншим місцевим бюджетам 5446100 5446100

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

5446100 5446100

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 6901378 2481928 4419450 4419450



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

155300 155300

41054000

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, 
спрямованих на розвиток системи охороги здоров’я у сільській 
місцевості за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з 
державного бюджетущо утворився на кінець 2017 року

4419450 4419450 4419450

0

ВСЬОГО 160377778 148716928 11660850 10466350 0

Секретар міської ради                                                                                                                 С.О.Олійник



Додаток   2

ФІНАНСУВАННЯ      МІСЬКОГО      БЮДЖЕТУ     НА     2018  РІК
грн.

1 3 4
600000 8781613 -18472991
602000 8781613 -18472991

602100 8781613 7980863

602400 0 -26453854

8781613 -18472991

Секретар міської ради                                                                                     С.О.Олійник

800750 756050

27254604

26453854

27209904

26453854

6
2720990427254604

2 5

                     Спеціальний фонд

Разом у т.ч.бюджет 
розвитку

КОД Назва Разом Загальний 
фонд

Всього за типом боргового зобов"язання 

Фінансування за активними операціями
Зміна обсягів бюджетних коштів  

до рішення дев’ятнадцятої позачергової сесії 
Корюківської міської ради сьомого скликання від  07 
грудня 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"

27254604

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

27209904

На початок року



Додаток   3

    
(грн)

з них

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

0100000 70306160 65799010.00 15214000 3076650 4587900 24913323 986700 0 0 23926623 23926623 95219483

0110000 40919590.78 36412440.78 15214000 3076650 4587900 24776823 986700 0 0 23790123 23790123 65696413.78

Х 0100 Х Державне управління 12012000 12012000 8396000 291000 0 241000 0 0 0 241000 241000 12253000

0110150 0150 0111 10714960 10714960 7660560 291000 201000 201000 201000 10915960

0110160 0160 0111 902340 902340 735440 902340

0110180 0180 0133 394700 394700 40000 40000 40000 434700
Х 1000 Х 11552110 11552110 6818000 1880650 0 786500 740000 0 0 46500 46500 12338610

0111010 1010 0910 11552110 11552110 6818000 1880650 786500 740000 46500 46500 12338610

Х 2000 Х 409030.78 409030.78 0 0 0 325000 0 0 0 325000 325000 734030.78

0112110 2110 409030.78 409030.78 0 0 0 325000 0 0 0 325000 325000 734030.78

0112111 2111 0726 409030.78 409030.78 325000 325000 325000 734030.78

Х 3000 Х 340000 340000 340000

0113190 70000 70000 70000

0113192 3192 1030 70000 70000 70000

0113240 3240 270000 270000 270000

0113242 3242 0190 270000 270000 270000

Х 6000 Х 9096650 4884500 0 905000 4292900 2181997 0 0 0 2181997 2181997 11278647

            з   них

оплата праці

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

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

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

видатки споживання 

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення

Освіта

Корюківська міська рада (апарат)

Всього бюджет 
розвитку

Всього
всього

до рішення дев’ятнадцятої позачергової  сесії Корюківської 
міської ради сьомого сликання від  07 грудня 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"

оплата 
праці

Соціальний захист ветеранів війни та 
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

Інша діяльність у сфері державного 
управління

Охорона здоров’я

4

Корюківська міська рада (апарат)

Видатки Корюківського міського бюджету на 2018 рік

комунальні 
послуги та 
енергоносії

          з    них

комунальні 
послуги та 
енергоносії

 видатки 
споживання

Надання дошкільної освіти

Спеціальний фонд

видатки 
розвитку

видатки 
розвитку

Загальний фонд

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

Інші заклади та заходи
Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення
Житлово - комунальне 

господарство

Первинна медична допомога 
населенню

Первинна медична допомога 
населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги



0116010 6010 596700 596700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 596700

0116013 6013 0620 596700 596700 596700

0116020 6020 0620 4292900 4292900 240000 240000 240000 4532900

0116030 6030 0620 4207050 4287800 905000 1941997 1941997 1941997 6149047

Х 7000 Х 7459800 7164800 0 0 295000 21050326 54700 0 0 20995626 20995626 28510126

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 16407526 0 0 0 16407526 16407526 16407526

0117310 7310 0443 1106841 1106841 1106841 1106841

0117320 7320 0443 184880 0 0 0 184880 184880 184880

0117321 7321 0443 98100 98100 98100 98100

0117322 7322 0443 86780 86780 86780 86780

0117350 7350 0443 410000 410000 410000 410000

0117360 7360 0 0 0 0 0 14705805 0 0 0 14705805 14705805 14705805

0117362 7362 0490 4888122 4888122 4888122 4888122

0117363 7363 0490 2793513 2793513 2793513 2793513

0117367 7367 0490 7024170 7024170 7024170 7024170

0117400 7400 Х 7051600 6871600 0 0 180000 3202100 0 0 0 3202100 3202100 10253700

0117412 7412 0451 180000 180000 180000

0117442 7442 0456 6871600 6871600 3202100 3202100 3202100 10073700

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

(включаючи співфінансування)

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

Регулювання цін на послуги місцевого 
автотранспорту

Транспорт, транспортна 
інфраструктура, дорожнє 

господарство

Будівництво освітніх установ та 
закладів

Виконання інвестиційних проектівв 
рамкахреалізації заходів, 
спрямованихна розвиток системи 
охорони здоров’я у сільській 
місцевості (включаючи 
співфінансування)

Виконання інвестиційних проектів

Організація благоустрою населених 
пунктів

Сільське, лісове, рибне 
господарство та мисливство

Будівництво та регіональний 
ровиток

Економічна діяльність

Забезпечення діяльності водопровідно 
- каналізаційного господарства

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   



0117600 7600 Х 93200 93200 0 0 0 1440700 54700 0 0 1386000 1386000 1533900

0117650 7650 0490 50000 50000 45000 45000 45000 95000

0117660 7660 0490 18000 18000 18000 18000

0117670 7670 0490 1323000 1323000 1323000 1323000

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 50000 50000 0 0 0 192000 192000 0 0 0 0 242000

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
70306160 65799010 15214000 3076650 4587900 24913323 986700 0 0 23926623 23926623 95219483

29386569.22 29386569.22 0 0 0 136500 0 0 0 136500 136500 29523069.22
0119110 9110 0180 1124400 1124400 1124400

0119410 9410 0180 13134800 13134800 13134800
0119770 9770 0180 15078869.22 15078869.22 15078869.22

0119800 9800 0180 48500 48500 136500 136500 136500 185000

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

Проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки чи права на 
неї

Реверсна дотація

Інша діяльність
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

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

Внески до статутного капіталу 
суб’єктів господарювання

Інші програми та заходи, 
пов’язані з економічною 

діяльністю

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



0600000 59885277 59885277 39192498 44330735 0 14002131 232500 4000 0 13769631 13749631 73887408

0610000 59885277 59885277 39192498 44330735 0 14002131 232500 4000 0 13769631 13749631 73887408

Х 1000 Х 55002503 55002503 36446598 43894635 0 3693983 159500 0 0 3534483 3524983 58696486

0611010 1010 0910 1472200 1472200 978690 128100 147300 105000 42300 42300 1619500

0611020 1020 0921 43337513 43337513 28913808 43033100 505976 4000 501976 501976 43843489

3003440 30034430 24492100 65205 65205 65205 3068645

0611090 1090 0960 2499890 2499890 1444500 241535 19550 19550 19550 2519440

0611100 1100 0960 3865400 3865400 2535000 291800 105400 50500 54900 45400 3970800

0611150 1150 0990 531400 531400 412500 6400 531400

0611160 1160 3296100 3296100 2162100 193700 0 2915757 0 0 0 2915757 2915757 6211857

0611161 1161 0990 3166100 3166100 2162100 193700 59500 59500 59500 3225600

0611162 1162 0990 130000 130000 2856257 2856257 2856257 2986257

Х 4000 Х 3667874 3667874 2005900 436100 0 257526 73000 4000 0 184526 174026 3925400

0614040 4040 0824 505700 505700 315700 49600 7500 7500 513200

0614060 4060 0828 2831174 2831174 1690200 386500 250026 65500 4000 184526 174026 3081200

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

0614082 4082 0829 331000 331000 331000

Х 5000 Х 1214900 1214900 740000 0 0 0 0 0 0 0 0 1214900

0615010 5010 х 200000 200000 200000

0615011 5011 0810 182000 182000 182000

0615012 5012 0810 18000 18000 18000

Надання позашкільної освіти 
позашкільними закладами освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми

Проведення спортивної роботи в 
регіоні

Інші заходи в галузі культури і 
мистецтва

Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань з неолімпійських видів 

спорту

Надання спеціалізованої освіти 
школами естетичного виховання 

(музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, 

хоровими, мистецькими)

Надання дошкільної освіти

Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту Корюківської міської ради

Освіта

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

Забезпечення діяльності інших 
закладів у сфері освіти

Інші програми та заходи у сфері 
освіти

Забезпечення діяльності музеїв і 
виставок

Фізична культура і спорт

Інші програми, заклади та заходи в 
сфері освіти

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

Культура і мистецтво

Відділ освіти, культури, молоді 
та спорту Корюківської міської 

ради

в тому числі за рахунок освітньої 
субвенції

Інші заклади та заходи в галузі 
культури та мистецтва

Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань з олімпійських видів 

спорту

Методичне забезпечення діяльності 
навчальних закладів



0615030 5030 1014900 1014900 740000 1014900

0615031 5031 0810 1014900 1014900 740000 1014900

Х 7000 Х 0 0 0 0 0 10050622 0 0 0 10050622 10050622 10050622

0617300 7300 0 0 0 0 0 10050622 0 0 0 10050622 10050622 10050622

0617320 7320 0 0 0 0 0 1360000 0 0 0 1360000 1360000 1360000

0617321 7321 0443 1292300 1292300 1292300 1292300

0617325 7325 0443 67700 67700 67700 67700

0617360 0 0 0 0 0 8690622 0 0 0 8690622 8690622 8690622

0617361 7361 0490 7407745 7407745 7407745 7407745

0617363 7363 0490 1282877 1282877 1282877 1282877

0800000 22500 22500 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 22500

0810000 22500 22500 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 22500

Х 3000 22500 22500 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 22500

0813240 3240 22500 22500 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 22500

0813241 3241 1090 22500 22500 15000 22500

130213937 125706787 54421498 47407385 4587900 38915454 1219200 4000 0 37696254 37676254 169129391

Секретар міської ради С.О.Олійник

Центр надання соціальних 
послуг Корюківської міської 

ради

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення

Забезпечення діяльності інших 
закладів у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

Інші заклади та заходи

Будівництво об’єктів соціально-
культурного призначення

Всього   видатків       

Утримання та навчально - 
тренувальна робота комунальних 

дитячо - юнацьких спортивних 
товариств

Розвиток дитячо - юнацького та 
резервного спорту

Економічна діяльність

Центр надання соціальних 
послуг Корюківської міської 

ради

Будівництвоспоруд, установ та 
закладівфізичної культури та спорту

Співфінансування інвестиційних 
проектів, що реалізуються за рахунок 

коштів державного фонду 
регіонального розвитку

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 



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

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код КПКВКМБ    /     
ТКВКБМС Код ФКВКБ

Спеціальний фонд 
Загальний 

фонд 
Загальний 

фонд 

до рішення дев’ятнадцятої позачергової сесії 
Корюківської міської ради сьомого скликання від  07 
грудня 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 

Секретар міської ради                                                                                                                                   С.О.Олійник

Спеціальний фонд 

Разом Разом Загальний 
фонд 

Спеціальний фонд 

Кредитування -всього

Разом 



(грн)

Дотації

Реверсна дотація Медична субвенція Інші субвенції

загальний фонд загальний фонд загальний фонд загальний фонд спеціальний фонд

0119110 0119410 0119770 0119800 019800

1124400 48500 136500 1309400
994100 994100

13134800 13974769.22 27109569.22

110000 110000

1124400 13134800 15078869.22 48500 136500 29523069.22

Секретар міської ради                                                                                                                        С.О.Олійник

ВСЬОГО:

Назва бюджету адміністративно-
територіальної одиниці

Сільський бюджет Олександрівська 
с/р

Корюківський районний бюджет 

Державний бюджет

РАЗОМ

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  дев’ятнадцятої позачергової сесії Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 07 грудня  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



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) 23790123

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 201000

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

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки 46500

0112111 2111 0726

Первинна медична допомога 
населенню, що надається центрами 
первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги Капітальні видатки 325000

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  
підприємств, установ та організацій, 
що виробляють, виконують та/або 
надають житлово-комунальні послуги   Капітальні видатки 240000

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 
пунктів Капітальні видатки 1941997

0117310 7310 0443
Будівництво об’єктів житлово-
комунального господарства

Реконструкція мережі водопостачання по вулиці 
Вокзальна в м.Корюквка Чернігівської області. 
Робочий проект 252300

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 46650

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 46750

0117310 7310 0443
Будівництво об’єктів житлово-
комунального господарства

Реконструкція ПЛІ-0,4кВ вуличного освітлення 
вул.Туніка та вул. Шевченка а с. Рейментарівка 
Корюківського району Чернігівської області 353731

0117310 7310 0443
Будівництво об’єктів житлово-
комунального господарства

Реконструкція ПЛІ-0,4кВ вуличного освітлення 
вул.Вокзальна та вул. Шкільна а с.Воловики 
Корюківського району Чернігівської області 27410

0117310 7321 0443
Будівництво освітніх установ та 
закладів 

ПКД "Реконструкція покрівлі із заміною скатного даху 
на шатровий дошкільного наввчального закладу № 4 
"Веселка" за адресою: пров. Бульварний, 8А в м. 
Корюківка, Чернігівської області" 88100

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 86780

0117350 7350 0443

Розроблення схем планування та 
забудови територій (містобудівної 
документації)

Встановлення меж міста і розроблення детального 
плану території 410000

0117362 7362 0490

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад  
(включаючи співфінансування) Капітальні видатки 879800

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 3728246

0117362 7362 0490

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

Реконструкція ПЛІ-0,4кВ вуличного освітлення 
вул.Вокзальна та вул. Шкільна а с.Воловики 
Корюківського району Чернігівської області 280076

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 ПЛІ-0,4кВ вуличного освітлення 
вул.Туніка та вул. Шевченка а с. Рейментарівка 
Корюківського району Чернігівської області 347328

до рішення дв’ятнадцятої позачергової сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від  07 грудня  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"



0117363 7363 0490

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

Реконструкція покрівлі із заміною скатного даху на 
шатровий дошкільного навчального закладу № 4 
"Веселка" за адресою: пров.Бульварний, 8А в 
м.Корюківка, Чернігівської області" 1710000

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 379785

0117367 7367 0490

Виконання інвестиційних проектівв 
рамкахреалізації заходів, 
спрямованихна розвиток системи 
охорони здоров’я у сільській 
місцевості (включаючи 
співфінансування)

Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини (на 1-2 лікаря) с.Наумівка Корюківського 
району Чернігівської області 7024170

0117442 7442 0456
Утримання та розвиток інших об’єктів 
транспортної інфраструктури Капітальні видатки 3202100

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 1323000

0600000
Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту Корюківської міської ради 13749631

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки 42300

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 501976

0611090 1090 0960

Надання позашкільної освіти 
позашкільними закладами освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми Капітальні видатки 19550

0611100 1100 0960

Надання спеціалізованої освіти 
школами естетичного виховання 
(музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, 
хоровими, мистецькими) Капітальні видатки 45400

0611161 1161 0990
Забезпечення діяльності інших 
закладів у сфері освіти Капітальні видатки 59500

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 опорядження та заміна інженерних мереж з 
улаштуванням ІТМ 1292300

0617325 7325 0443
Будівництво споруд, установ та 
закладів фізичної культури та спорту

Технічний та авторський нагляд по "Будівництву 
спортивних майданчиків для міні - футболу зі штучним 
покриттям в Корюківській гімназії та Корюківський 
ЗОШ І-ІІІ ступеня № 1" 67700

0617361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних 
проектів, що реалізуються за рахунок 
коштів державного фонду 
регіонального розвитку

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 опорядження та заміна інженерних мереж з 
улаштуванням ІТМ 7407745

06117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально - економічного розвитку 
територій (включаючи 
співфінансування) Капітальні видатки 183609

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 опорядження 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 69268
Всього бюджет розвитку: 37539754

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) 17742980.78 7881597 25624577.78

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" 269000 40000 309000

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 409030.78 325000 734030.78

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 409030.78 325000 734030.78

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 233000 0 233000

0113242 3242 1090 Інші видатки на соціальний захист населення
«Соціальний захист  окремих категорій населення на 2018 
рік»

158000 158000

0113242 3242 1090 Інші видатки на соціальний захист населення
"Програма модернізації систем цілісного майнового 
комплексу по теплопостачанню м.Корюківка на 2018 рік"

75000 75000

0116010 6010
Утримання та ефективн експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

596700 596700

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно - 
каналізаційного господарства

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

596700 596700

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"

4292900 240000 4532900

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"

3967050 1781997 5749047

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"

410000 410000

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

6871600 3202100 10073700

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"

1323000 1323000

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 дев’ятнадцятої позачергової сесії 
Корюківської міської ради сьомого 
скликання від 07 грудня  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 17742980.78 7881597 25624577.78

               Секретар міської ради                                                                                                      С.О.Олійник



 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (дев’ятнадцята позачергова сесія сьомого скликання)  
 

 
07 грудня  2018 року 

м.Корюківка 
 

Про прийняття майна у міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади 

                      

У зв’язку з придбанням транспортного засобу за кошти субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад, розглянувши звернення Корюківської 

районної ради від 26.11.2018 року № 01-04/239, враховуючи рішення 

дванадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 21 грудня 

2017 року «Про створення Корюківської публічної бібліотеки Корюківської 

міської ради», рішення вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 15 листопада 2018 року  «Про створення Центру надання 

соціальних послуг Корюківської міської ради», рекомендації постійної 

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

культурного розвитку міста, керуючись статтями 26, 60  Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,   

 

міська рада в и р і ш и л а: 

 

1. Прийняти у міську комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади майно, а саме: трактор Беларус-82.1  реєстраційний 

номер 29649 СВ, з відвалом ТТД-2,5, щітковим обладнанням дорожнє 

універсальне ZKT-80/82, косаркою КРН-1,65 та фрезою ДЕМ-121, 2018 року 

випуску, загальною вартістю 879 800 (вісімсот сімдесят дев’ять тисяч 

вісімсот) гривень 00 копійок. 
 

 

2. Прийняти безоплатно із спільної власності територіальних громад 

міста, селища та сіл Корюківського району у міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади, після прийняття 

Корюківською районною радою відповідного рішення, майно: 

 

  



№ 

п/п 

Найменування майна Місцезнаходження 

майна 

Первісна   

вартість, 

грн 

1 Будівля ФП, площею 92,0 кв.м. с. Бреч,  

вул. Лісового П., 52 

30055,00 

2 Будівля ФП, площею 33,45 кв.м. с. Петрова Слобода, 

вул. Незалежності, 26 

11378,00 

3 Будівля ФП, площею 54,0 кв.м. с. Соснівка,  

вул. Шкільна, 20 

3151,00 

4 Частина нежитлової будівлі (частка 

51/66), площею 820,7 кв.м.   

м. Корюківка,  

вул. Бульварна, 13 

467439,00 

5  Господарчий сарай м. Корюківка,  

вул. Бульварна, 13 

6939,00 

6 Приміщення, площею 317,5 кв.м. м. Корюківка, вул. 

Вокзальна, 2 

362003,00 

7 Нежитлова будівля, площею 687,80 кв.м. м. Корюківка, вул. 

Вокзальна, 9 

559507,60 

 

  

Всього  1440472,60 

 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Корюківської міської 

ради (Кожема О.М.) здійснити прийняття майна вказаного у даному рішенні 

відповідно до вимог чинного законодавства України.  

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього середовища. 

 

 
Міський голова                                                                      Р.Р. Ахмедов 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 (дев’ятнадцята позачергова сесія сьомого скликання)  

 

07 грудня 2018 року 

м.Корюківка 
 

Про надання згоди на прийняття майна  
 
 

Розглянувши клопотання Чернігівського лінійного управління 

магістральних газопроводів філії «Управління магістральних газопроводів 

«Київтрансгаз» Акціонерного товариства «Укртрансгаз» від 23.02.2018 року 

№2406 ВИХ-18-125 та від 21.09.2018 року №2406ВИХ-18-461, довідку-

характеристику майна, враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

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

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

самоврядування в Україні»,   

 

міська рада в и р і ш и л а: 

 

1. Надати згоду на прийняття у міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади майна права державної 

власності, а саме: 

1.1. Житлового будинку, двоквартирного (в тому числі сарая – 1 «Б»), 

який знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Корюківський р-н,                        

с. Наумівка, вул. Шевченка, 15, загальною площею 96,5 кв.м.; 

1.2. Газопроводу середнього тиску від ГРС до БО с.Наумівка, який 

знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Наумівка. 

 

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 

 

(дев’ятнадцята позачергова сесія сьомого скликання) 

 

07 грудня 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 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.): 

- Кучер Лідії Вікторівні (зареєстрована за адресою: вул. 

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

адресою: вул. Білого генерала, 7, с. Сядрине. 

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

- Савості Наталії Олександрівні (зареєстрована за адресою:                         

вул. _______________, с. Забарівка) площею орієнтовно 0,50 га, яка 

розташована за адресою: вул. Гагаріна, 59А, с. Забарівка. 

 

2. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) для передачі її в оренду: 

- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

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

- Коноваленко Олені Юріївні (зареєстрована за адресою:                              

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

розташована за адресою: вул. Партизанська, 27, с. Наумівка. 



- Патенок Вірі Кирилівні (зареєстрована за адресою: вул. ___________,                 

м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за адресою:                     

вул. Мирна, 19, м. Корюківка. 

 

3. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського 

призначення за межами населеного пункту Корюківської міської ради для 

подальшої передачі її безоплатно у власність: 

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

- Усачовій Ганні Сергіївні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1901. 

- Тарасенко Марії Миколаївні площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим 

номером 7422489200:07:000:1901. 

- Суржику Олексію Васильовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим 

номером 7422489200:07:000:1901. 

- Пономаренко Зої Юріївні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1901. 

- Бендзі Олені Миколаївні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482000:06:001:0116. 

- Мельнику Сергію Миколайовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим 

номером 7422482000:06:001:0116. 

- Пружині Олександру Володимировичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим 

номером 7422482000:06:001:0116 

 

4. Дати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю 

«КИТАЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ «ФАНДА» на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для подальшої 

передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (01.01), що розташована в адміністративних межах 

Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) по вул. Костюк Г., 

18 Б, м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області. 

Площа земельної ділянки 5,4118 га, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:04:006:1519. 



4.1. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

4.2. На підставі даних розробленого проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки провести нормативну грошовому оцінку 

земельної ділянки. 

4.3. Розроблена технічна документація про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки підлягає проведенню обов’язкової державної 

землевпорядної експертизи та затвердженню. 

 

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

відповідно до вимог чинного законодавства Корюківською міською радою 

надаються дозволи на їх оформлення у власність чи користування, 

встановлюється та затверджується після виготовлення відповідних проектів 

землеустрою.  

 

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

виконання робіт по розробці документації із землеустрою та подати 

розроблені документації із землеустрою на сесію Корюківської міської ради 

для прийняття рішення про надання земельних ділянок у власність чи 

користування. 

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Міський голова                                                                             Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 



 
 У К Р А Ї Н А   

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дев’ятнадцята позачергова сесія сьомого скликання) 

 

07 грудня 2018 року  

м. Корюківка 

 

Про внесення змін до діючих договорів оренди  

земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  

 

У зв’язку з прийняттям у комунальну власність Корюківської міської 

об’єднаної територіальної громади земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення, відповідно до статті 12 Земельного кодексу України, статті 188 

Господарського кодексу України, статті 30 Закону України «Про оренду землі», 

заслухавши висновки постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада в и р і ш и л а : 

1. Внести зміни до договору оренди землі від 19.11.2012 року, на 

земельну ділянку загальною площею 197,7071 га, яка передана у користування 

Бондарю Віктору Олександровичу для ведення фермерського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за межами населеного 

пункту в частині заміни сторони договору – орендодавця з Корюківської 

районної державної адміністрації на Корюківську міську раду. Кадастровий 

номер земельної ділянки 7422482000:06:001:0033. 

2. Внести зміни до договору оренди землі від 19.11.2012 року, на 

земельну ділянку загальною площею 44,4630 га, яка передана у користування 

Бондарю Віктору Олександровичу для ведення фермерського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за межами населеного 

пункту в частині заміни сторони договору – орендодавця з Корюківської 

районної державної адміністрації на Корюківську міську раду. Кадастровий 

номер земельної ділянки 7422482000:06:001:0032. 

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 

 

(дев’ятнадцята позачергова сесія сьомого скликання) 

 

07 грудня 2018  року 

м. Корюківка 

 

Про визначення земельних ділянок,  

право оренди яких пропонується для 

продажу окремими лотами на конкурентних  

засадах (земельних торгах) 

 

 Розглянувши клопотання ТОВ «ПГ «Бреч», щодо передачі земельної 

ділянки в оренду на конкурентних засадах (земельних торгах), з метою 

наповнення місцевого бюджету, 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, 134-139 Земельного кодексу України, 

статтею 6 Закону України «Про оренду землі», ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а :     
 

1. Визначити та затвердити земельну ділянку сільськогосподарського 

призначення комунальної власності площею 28,9278 га, яку планується за 

результатами земельних торгів передати в оренду, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населених 

пунктів) Корюківського району, Чернігівської області. 

1.1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, яку планується за результатами земельних торгів 

передати в оренду, що розташована в адміністративних межах Корюківської 

міської ради (за межами населених пунктів) Корюківського району, 

Чернігівської області. Площа земельної ділянки 28,9278 га, кадастровий 

номер 7422481500:07:000:1005. Цільове призначення – для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

1.2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 



1.3. На підставі даних розробленого проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки провести нормативну грошовому оцінку 

земельної ділянки. Розроблена технічна документація про нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки підлягає проведенню обов’язкової 

державної землевпорядної експертизи та затвердженню. 

 

2. Визначити та затвердити земельну ділянку сільськогосподарського 

призначення комунальної власності площею 5,8922 га, яку планується за 

результатами земельних торгів передати в оренду, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населених 

пунктів) Корюківського району, Чернігівської області. 

2.1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

комунальної власності зі зміною цільового призначення, яку планується за 

результатами земельних торгів передати в оренду, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населених 

пунктів) Корюківського району, Чернігівської області. Площа земельної 

ділянки 5,8922 га, кадастровий номер 7422482000:06:001:0069 за цільовим 

призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості, (11.02.). 

2.2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

2.3. На підставі даних розробленого проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки провести нормативну грошовому оцінку 

земельної ділянки. Розроблена технічна документація про нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки підлягає проведенню обов’язкової 

державної землевпорядної експертизи та затвердженню. 

 

3. Визначити та затвердити земельну ділянку сільськогосподарського 

призначення комунальної власності площею 15,5403 га, яку планується за 

результатами земельних торгів передати в оренду, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населених 

пунктів) Корюківського району, Чернігівської області. 

3.1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

комунальної власності зі зміною цільового призначення, яку планується за 

результатами земельних торгів передати в оренду, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населених 

пунктів) Корюківського району, Чернігівської області. Площа земельної 

ділянки 15,5403 га, кадастровий номер 7422410100:04:000:1500 за цільовим 

призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості, (11.02.). 

3.2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 



3.3. На підставі даних розробленого проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки провести нормативну грошовому оцінку 

земельної ділянки. Розроблена технічна документація про нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки підлягає проведенню обов’язкової 

державної землевпорядної експертизи та затвердженню. 

 

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 

 

(дев’ятнадцята позачергова сесія сьомого скликання) 

 

 

07 грудня 2018 року  

м. Корюківка 

 

Про надання земельних  

ділянок в оренду (суборенду) 

 

 Розглянувши заяву Корюківської районної спілки споживчих товариств, 

Бондаря Віктора Олександровича 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, 

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

землі», ст. 16 Закону України «Про фермерське господарство», 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з подальшою передачею в 

оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07) 

Корюківській районній спілці споживчих товариств на території Корюківської 

міської ради по вул. Дудка, 46/4, м. Корюківка Чернігівської області. 

 1.1. Надати в оренду Корюківській районній спілці споживчих товариств 

земельну ділянку площею 0,1488 га з кадастровим номером 

7422410100:01:003:1303 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(КВЦПЗ 03.07) терміном на 5 (п’ять) років за рахунок земель житлової та 

громадської забудови, розташованої на території Корюківської міської ради по 

вул. Дудка, 46/4, м. Корюківка Чернігівської області. 

 1.2. Встановити річну орендну плату за користування вказаною 

земельною ділянкою в розмірі 10 (десять) % (відсотків) від нормативної 

грошової оцінки. Оформити договір оренди землі у встановленому 

законодавством порядку. 

 



2. Дати дозвіл Бондарю Віктору Олександровичу на передачу земельної 

ділянки загальною площею 197,7071 га, яка розташована в адміністративних 

межах Корюківської міської ради в суборенду Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Племінне господарство «Бреч». Кадастровий номер 

земельної ділянки 7422482000:06:001:0033. Цільове використання земельної 

ділянки – для ведення фермерського господарства. 

2.1.Умови договору суборенди земельної ділянки повинні відповідати 

умовам договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. Строк 

суборенди не може перевищувати строку, визначеного договором оренди 

землі. У разі припинення договору оренди чинність договору суборенди 

земельної ділянки припиняється. Договір суборенди земельної ділянки 

підлягає державній реєстрації. 

2.2. Погодити Бондарю Віктору Олександровичу будівництво на 

орендованій земельній ділянці, зазначеній у пункті 2 даного рішення, 

господарських будівель та споруд.  

 

3. Дати дозвіл Бондарю Віктору Олександровичу на передачу земельної 

ділянки загальною площею 44,4630 га, яка розташована в адміністративних 

межах Корюківської міської ради в суборенду Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Племінне господарство «Бреч». Кадастровий номер 

земельної ділянки 7422482000:06:001:0032. Цільове використання земельної 

ділянки – для ведення фермерського господарства. 

3.1.Умови договору суборенди земельної ділянки повинні відповідати 

умовам договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. Строк 

суборенди не може перевищувати строку, визначеного договором оренди 

землі. У разі припинення договору оренди чинність договору суборенди 

земельної ділянки припиняється. Договір суборенди земельної ділянки 

підлягає державній реєстрації. 

3.2. Погодити Бондарю Віктору Олександровичу будівництво на 

орендованій земельній ділянці, зазначеній у пункті 3 даного рішення, 

господарських будівель та споруд. 

 

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 

 

(дев’ятнадцята позачергова сесія сьомого скликання) 

 

07 грудня 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 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, 186, 

186-1 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1. Затвердити Кугук Тетяні Юліусівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

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

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0685 га, по вул. Озерна, 2, м. Корюківка. 

1.1. Передати Кугук Тетяні Юліусівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0685 га, по вул. Озерна, 2, 

м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1296, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

землі житлової та громадської забудови. 

 

2. Затвердити Корінь Ніні Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

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

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по вул. Лучка, 35, с. Наумівка. 



2.1. Передати Корінь Ніні Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по вул. Лучка, 35, 

с. Наумівка, кадастровий номер земельної ділянки 7422485500:01:001:0159, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

землі житлової та громадської забудови.  

 

3. Затвердити Рачек Галині Василівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства, (КВЦПЗ 01.03.), площею 0,2000 га, по 

вул. Спортивна, 12а, м. Корюківка. 

3.1. Передати Рачек Галині Василівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0,2000 га, 

по вул. Спортивна, 12а, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:1292, цільове призначення - для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення.  

 

4. Затвердити Гарбузу Валерію Анатолійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по вул. Нова, 2-Б, 

м. Корюківка. 

4.1. Передати Гарбузу Валерію Анатолійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Нова, 2-Б, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:001:1469, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  

 

5. Затвердити Литвину Сергію Олексійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

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

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по пров. Мічуріна, 8/1, м. Корюківка. 

5.1. Передати Литвину Сергію Олексійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

пров. Мічуріна, 8/1, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:1304, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

6. Затвердити Биші Тетяні Андріївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність для ведення 



особистого селянського господарства, (КВЦПЗ 01.03.), площею 0,0400 га, по 

вул. Червонохутірська, 53, м. Корюківка. 

6.1. Передати Биші Тетяні Андріївні безоплатно у власність земельну 

ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0,0400 га, 

по вул. Червонохутірська, 53, м. Корюківка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:01:003:1302, цільове призначення - для ведення 

особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення.  

 

7. Затвердити Лось Любові Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

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

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по вул. Сагайдачного гетьмана, 55,                       

м. Корюківка. 

7.1. Передати Лось Любові Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Сагайдачного гетьмана, 55, м. Корюківка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:01:001:1467, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

8. Затвердити Пилипенку Володимиру Анатолійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по вул. Дружби, 14, 

м. Корюківка. 

8.1. Передати Пилипенку Володимиру Анатолійовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 

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

ділянки 7422410100:01:001:1243, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

9. Затвердити Пилипенку Володимиру Анатолійовичу проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність для 

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

0,0551 га, по вул. Дружби, 14, м. Корюківка. 

9.1. Передати Пилипенку Володимиру Анатолійовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства 

площею 0,0551 га, по вул. Дружби, 14, м. Корюківка, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:001:1445, цільове призначення - для 

ведення особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення.  



 

10. Затвердити Коробку Андрію Валерійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

вул. 8-го Березня, 46, м. Корюківка. 

10.1. Передати Коробку Андрію Валерійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. 8-го Березня, 46, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1746, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  

 

11. Затвердити Мельнику Сергію Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

вул. Першотравнева, 25, с. Петрова Слобода. 

11.1. Передати Мельнику Сергію Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Першотравнева, 25, с. Петрова Слобода, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422482000:06:001:0117, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

12. Затвердити Косенчук Тамарі Олександрівні та Ткаченку Дмитру 

Олександровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

сумісну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

площею 0,1569 га, по вул. Молодіжна, 13, с. Сядрине. 

12.1. Передати Косенчук Тамарі Олександрівні та Ткаченку Дмитру 

Олександровичу безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1569 га, по                                

вул. Молодіжна, 13, с. Сядрине, кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:01:002:0139, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

13. Затвердити Заріцькій Ганні Андріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 



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

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по вул. Вокзальна, 84, с. Воловики. 

13.1. Передати Заріцькій Ганні Андріївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Вокзальна, 84, с. Воловики, кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:02:002:0022, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

14. Затвердити Алексієнку Олександру Петровичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства в адміністративних межах Корюківської міської 

ради (за межами населеного пункту) Корюківського району Чернігівської 

області. 

14.1. Надати у власність Алексієнку Олександру Петровичу земельну 

ділянку площею 0,3269 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:07:000:0979) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту) Корюківського району Чернігівської області. 

 

15. Затвердити Мірошниченко Ірині Петрівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства в адміністративних межах Корюківської міської 

ради (за межами населеного пункту) Корюківського району Чернігівської 

області. 

15.1. Надати у власність Мірошниченко Ірині Петрівні земельну 

ділянку площею 1,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:07:000:0986) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту) Корюківського району Чернігівської області. 

 

16. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України "Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень". 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з 

дотриманням вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону 

України "Про особисте селянське господарство" та інших нормативно-

правових актів. 

 

17. 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 

 

(дев’ятнадцята позачергова сесія сьомого скликання) 

 

07 грудня 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 0,2600 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що знаходиться за 

адресою: Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Костюк Г., 20-Г, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:04:000:1506, право 

власності якої пропонується для продажу на земельних торгах у формі 

аукціону. Ринкова вартість земельної ділянки визначена у сумі                                

92 786 грн. 00 коп. (дев’яносто дві тисячі сімсот вісімдесят шість                      

гривень 00 коп.) 

 

1.1. Встановити: 

 1.1.1. Стартову ціну продажу земельної ділянки в розмірі                                    

102 064 грн. 60 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 5 093 грн. 02 коп. 



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

земельної ділянки, що становить 5 103 грн. 23 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. Костюк Г., 20-Г, площею 0,2600 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 

 

(дев’ятнадцята позачергова сесія сьомого скликання) 

 

07 грудня 2018 року   

 

Про тимчасове преміювання працівників  

виконавчого апарату Корюківської 

міської ради та її виконавчого комітету 

 

 З метою забезпечення належного рівня діяльності міської ради та її 

виконавчого комітету, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради 

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

міста, керуючись постановою Кабінету Міністрів України № 268 від 

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

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

(із останніми змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 24 

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

самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 1. Встановити першому заступнику міського голови, заступникам 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради премію за грудень 

2018 року в розмірі 300 відсотків посадового окладу, в межах видатків, 

затверджених на оплату праці та економії фонду оплати праці. 

 

 2. Встановити секретарю міської ради, керуючому справами (секретарю) 

виконавчого комітету міської ради премію за грудень 2018 року в розмірі 200 

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

економії фонду оплати праці. 

         

          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісії 

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

культурного розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                                 Р.Р.Ахмедов  
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