
       

 

                                                У К Р А Ї Н А      

  

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцята сесія сьомого скликання) 

 

20 грудня  2018 року  

м. Корюківка 

 

Про міський бюджет на 2019 рік 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від18.12.2018 року № 465 «Про міський бюджет на 2019 рік» та враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, 

соціально-економічного та культурного розвитку міста, керуючись Бюджетним 

кодексом України, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

  

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1. Визначити на 2019 рік : 

 

- доходи  міського  бюджету у сумі 163 224 650 гривень, в тому числі 

доходи загального  фонду міського бюджету  161 538 800 гривень та доходи 

спеціального фонду міського бюджету  1 685 850 гривень  згідно з додатком  1  

цього рішення; 

 

- видатки міського  бюджету у сумі 163 184 650 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду   міського бюджету  150 125 800 гривень та видатки 

спеціального фонду  міського бюджету   13 058 850 гривень; 

 

- повернення  кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі 

17420гривень; 

      

- надання  кредитів з міського бюджету   у сумі 57 420 гривень у тому числі 

надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 40 000 гривень та 

надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету -  17 420 гривень; 

 

- профіцит за загальним фондом  міського  бюджету у сумі  11 373 000 

гривень згідно з додатком 2 до  цього рішення; 



 

- дефіцит за спеціальним фондом міського  бюджету у сумі  11 373 000 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 
 

- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі             

10 000 гривень, що становить 0,007 відсотка видатків загального фонду 

міського бюджету, визначених цим пунктом; 
 

- резервний фонд міського бюджету у розмірі 200 000 гривень, що 

становить 0,13 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, 

визначених цим пунктом. 

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

міського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами згідно з додатками  3,4 до цього рішення. 

 

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком  5 до 

цього рішення. 

 

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення 

заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, 

комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 

до  цього рішення. 
 

      5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 29 443 020 гривень згідно з додатком 7 

до цього рішення. 

 

      6.  Установити, що у загальному фонді  міського бюджету  на 2019 рік : 

      1) до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, 

визначені статтею 64  Бюджетного кодексу  України та трансферти, визначені 

статтями  97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначені 

статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);  

      2) джерелами  формування  у частині фінансування є надходження, 

визначені у частині 1 статті 72 та частині 1 статті 73 Бюджетного кодексу 

України; 

      3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені 

статтею 64 Бюджетного кодексу України. 
 

      7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського  

бюджету   на 2019 рік: 

      1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та частиною 1 

статті 71 Бюджетного кодексу України; 

      2) у частині фінансування є надходження, визначені  у частині 2 статті 72  та 

частини 1 статті 73 Бюджетного кодексу України; 

      3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10 частини 

першої статті 691 Бюджетного кодексу України. 
 



8. Установити, що в 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду 

міського бюджету згідно з відповідними пунктами статті 691 та частини 1 статті 

71 бюджетного кодексу України спрямовуються на реалізацію заходів, 

визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України. 

 

9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду  

міського  бюджету на 2019 рік за економічною структурою : 

          -  оплата праці працівників бюджетних установ  ; 

          -  нарахування на заробітну плату ; 

          -  придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ;  

          -  забезпечення продуктами харчування ; 

          -  оплата комунальних послуг  та енергоносіїв  ; 

          -  трансферти населенню ; 

          -  поточні  трансферти  місцевим бюджетам.    

              

10. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право 

виконавчому комітету міської ради з 01 січня 2019 року в межах поточного 

бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах тимчасово вільних 

коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках з 

подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду 

(згідно з Порядком розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на 

вкладних (депозитних) рахунках у банках, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 12 січня 2011 року №6).            

 

11. Надати право виконавчому комітету міської ради:  

1) відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України отримувати  

у порядку, визначеному  Кабінетом  Міністрів України, позики на покриття 

тимчасових  касових  розривів  міського бюджету, пов’язаних  із забезпеченням 

захищених статей видатків  загального фонду, в  межах поточного  бюджетного  

періоду за рахунок коштів  єдиного казначейського рахунку на договірних 

умовах без  нарахування  відсотків за  користування цими   коштами  з 

обов'язковим їх поверненням до кінця  поточного бюджетного періоду; 

2) відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України отримувати позики 

на покриття  тимчасових касових розривів, що виникають за загальним  фондом 

та бюджетом розвитку міського  бюджету, у фінансових установах на строк до 

трьох місяців у межах поточного  бюджетного періоду. 

 

12. Виконавчому комітету міської ради затвердити ліміти споживання 

енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, 

виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. 

 

13. Головним розпорядникам міського бюджету: 

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня 

набрання чинності цим рішенням; 

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм 

бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, 

забезпечуючи ефективне, результативне  і цільове використання бюджетних 



коштів, організацію та координацію роботи розпорядників нижчих рівнів та 

одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі; 

3) проводити контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до 

міського бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування міського 

бюджету; 

4) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до 

законодавства, а саме: 

здійснити публічне представлення та публікацію інформації про виконання 

бюджету за бюджетними програмами та показниками, призначення щодо яких 

визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими 

Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року; 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 

затвердження таких документів; 

5) забезпечити взяття бюджетних зобов’язань, враховуючи необхідність 

виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік в органах 

Державної казначейської служби України у Корюківському районі, у межах 

виділених їм бюджетних асигнувань та відповідно до норм статті 48 

Бюджетного кодексу України; 

        6) забезпечити в першочерговому порядку асигнуваннями потребу в 

коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до 

встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру 

мінімальної заробітної плати; 

7) забезпечити проведення своєчасних розрахунків за електричну та 

теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги  

зв’язку, які  споживаються бюджетними установами, та  укладення договорів 

розпорядниками нижчого рівня за кожним видом енергоносіїв у межах 

встановлених відповідним  розпорядником бюджетних  коштів обгрунтованих 

лімітів споживання. 

 

14. Дозволити головним розпорядникам, у  виключних випадках, за 

розпорядженням міського  голови здійснювати перерозподіл видатків за 

економічною  класифікацією в межах    загального обсягу його бюджетних 

призначень   по загальному та  спеціальному    фондах міського бюджету . 

 

        15. В міжсесійний період надати право виконавчому комітету 

Корюківської міської ради за погодженням з постійної комісії з питань 

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

послідуючим затвердження на сесії міської ради: 

        1) виділення додаткових коштів головним розпорядникам коштів міського 

бюджету та додаткових  трансфертів місцевим бюджетам; 

        2) проводити перерозподіл видатків за загальним та спеціальним фондом у 

межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника 

бюджетних  коштів з наступним затвердженням на сесії міської ради; 

         3) приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів 

трансфертів з інших   бюджетів у період між сесіями Корюківської міської ради 

з наступним  внесенням   змін до рішення «Про міський   бюджет на 2019 рік»; 



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

які фінансуються за рахунок коштів міського  бюджету; 

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

наступним внесенням змін до рішення «Про міський   бюджет на 2019 рік». 

6) здійснювати розподіл використання коштів, що надійшли за 

договорами внесків на розвиток інфраструктури громади з подальшим      

затвердженням на сесії міської ради. 

 

16. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2019 року. 

 

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

 

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста.  

 

 

Секретар міської ради        С.О.Олійник 

 

 

 

 

 
                                                                                                                           

 

 

 

 

                                                                    
 



Додаток   1

грн

Всього в т.ч.бюджет 
розвитку

10000000 Податкові надходження 113615000 113270000 345000 0

11000000 Податки на доходи,податки на пррибуток,податки на 
збільшення ринкової вартості 74570000 74570000 0 0

11010000 Податок та збір  на доходи з фізичних осіб 74570000 74570000

13000000 Рентна плата та плата за  використання інших 
природних ресурсів 6300000 6300000 0 0

13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 
(головні рубки) 5300000 5300000

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 
(крім головних рубок) 1000000 1000000

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 7750000 7750000 0 0

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 
(продукції)

850000 850000

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України 
підакцизних товарів (продукції) 

3900000 3900000 0

14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами госп. роздр. торг. 
підакцизних товарів 3000000 3000000

18000000 Місцеві податки 24650000 24650000 0 0
18010000 Податок на майно 14270000 14270000 0 0

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної  ділянки з 
юридичних осіб (житлової нерухомості) 100000 100000

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної  ділянки з 
юридичних осіб (нежитлової нерухомості) 1350000 1350000

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 3420000 3420000

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 8400000 8400000

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 200000 200000

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 650000 650000

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 25000 25000

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 125000 125000

18030000 Туристичний збір 30000 30000

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 30000 30000

18050000 Єдиний податок 10350000 10350000
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 600000 600000

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 9100000 9100000

18050500 Єдиний податок з с/г товаровиробників 650000 650000

19000000 Інші податки та збори 345000 0 345000 0

19010000 Екологічний податок 345000 0 345000

19010101 Надходження від викидів забр. речовин в атмосферне повітря 
стац. джер. забруднення 240000 240000

19010201 Надходження від скидів забр. речовин безпосередньо у водні 
об'єкти 5000 5000

19010301 Надходження від розміщення відходів у спец. відведених для 
цього місцях чи на об'єктах 100000 100000

20000000 Неподаткові надходження 2490850 1270000 1220850 0

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 25000 25000 0 0

21081100 Адміністративні штрафи 25000 25000

Доходи  Корюківського міського бюджету на 2019 рік 

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

до рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 
скликання від  20 грудня 2018 року  "Про міський бюджет на 2019 
рік"

Код Усього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд



22000000 Адміністративні збори та платежі,доходи від 
некомерційної господарської діяльності 1230000 1230000 0 0

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 900000 900000 0 0

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 900000 900000

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

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

22090000 Державне мито 20000 20000

22090100
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 
оформлення документів, у т.ч. за оформ.док. на спадщину і 
дарування

10000 10000

22090400 Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням паспортів 10000 10000

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

10000 10000

24000000 Інші неподаткові надходження 15000 15000 0 0
24060300 Інші надходження 15000 15000
25000000 Власні надходження бюджетних установ 1220850 1220850

25010000 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 1030850 1030850

25020000 Інші джерела власних надходжень бюдж. установ 190000 190000

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 100000 0 100000 100000

33010000 Кошти від продажу землі  100000 100000 100000

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 100000 100000 100000

50000000 Цільові фонди 20000 0 20000 0

50110000 Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого 
самоврядування та місцевими органами влади 20000 0 20000

Разом 116225850 114540000 1685850 100000
40000000 Офіційні трансферти 46998800 46998800 0 0
41000000 Від органів державного управління 46998800 46998800 0 0

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам 44977600 44977600

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 33352900 33352900

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 11624700 11624700

41040000 Дотації з місцеих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1540000 1540000

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

1540000 1540000

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 481200 481200 0 0

41051200
Субвенція з місевого бюджету  на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

131200 131200

41053900
Інші субвенції з місцевого бюджету

350000 350000

0

ВСЬОГО 163224650 161538800 1685850 100000 0

Секретар міської ради                                                                                                                 С.О.Олійник



Додаток 2

Фінансування Корюківського міського бюджету на 2019 рік

Разом у т.ч.бюджет 
розвитку

1 3 4 5 6

200000 0 -11373000 11373000 11373000
208000 0 -11373000 11373000 11373000

208400 0 -11373000 11373000 11373000

600000 0 -11373000 11373000 11373000
602000 0 -11373000 11373000 11373000

602400 0 -11373000 11373000 11373000

0 -11373000 11373000 11373000

Секретар міської ради                                                                                     С.О.Олійник

2

                     Спеціальний фонд

Загальне фінансування

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

до рішення  двадцятої сесії Корюківської міської ради 
сьомого скликання від  20 грудня 2018 року  "Про 
міський бюджет на 2019 рік"

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Разом Загальний 
фонд

Всього за типом боргового зобов"язання 

Фінансування за активними операціями
Зміна обсягів бюджетних коштів  

Фінансування за типом кредитора
Внутрішнє фінансування
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

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



Додаток   3

    Розподіл видатків Корюківського міського бюджету на 2019 рік
(грн)

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

0100000 79177200 74375700.00 24550000 3641700 4598500 7290850 5975000 1315850 0 0 5975000 86468050

0110000 61133200.00 56331700.00 24550000 3641700 4598500 7290850 5975000 1315850 0 0 5975000 68424050.00

Х 0100 Х Державне управління 16737100 16734100 11787000 328600 0 600000 600000 0 0 0 600000 17337100

0110150 0150 0111 15004400 15001400 10931100 328600 600000 600000 600000 15604400

0110160 0160 0111 1049200 1049200 855900 1049200

0110180 0180 0133 683500 683500 683500
Х 1000 Х 14372100 14372100 8658000 2040100 0 1320850 370000 950850 0 0 370000 15692950

0111010 1010 0910 14372100 14372100 8658000 2040100 1320850 370000 950850 370000 15692950

Х 2000 Х 600000 600000 0 0 0 0 0 0 0 0 600000

0112110 2110 600000 600000 0 0 0 0 0 0 0 0 600000

0112111 2111 0726 600000 600000 600000

Х 3000 Х 5493400 5493400 4105000 68000 0 0 0 0 0 0 0 5493400

0113190 100000 100000 100000

0113192 3192 1030 100000 100000 100000

0113240 3240 5393400 5393400 4105000 68000 0 0 0 0 0 0 0 5393400

0113241 3241 1090 5113400 5113400 4105000 68000 5113400

0113242 3242 1090 280000 280000 280000

Первинна медична допомога населенню

Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги

Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення

 видатки 
споживання

Надання дошкільної освіти

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

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

видатки розвиткувидатки 
розвитку

Загальний фонд

у тому чмслі 
бюджет розвитку

Соціальний захист ветеранів війни та праці

            з   них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

          з    них

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального виконавця, 

найменування  бюджетної програми або напрямку  
видатків згідно з Типовою програамною 

класифікацією видатків т кредитування місцевих 
бюджетів

Інша діяльність у сфері державного 
управління

Охорона здоров’я

4

Корюківська міська рада (апарат)

Разом

до рішення двадцятої  сесії Корюківської міської 
ради сьомого сликання від  20 грудня 2018 року  
"Про міський бюджет на 2019 рік"

оплата 
праці

Всього

Спеціальний фонд

видатки споживання 

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення

Освіта

Корюківська міська рада (апарат)

Всього

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

Інші заклади та заходи



Х 6000 Х 12504500 8155000 0 1205000 4349500 1260000 1260000 0 0 0 1260000 13764500

0116010 6010 400000 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400000

0116013 6013 0620 400000 400000 400000

0116020 6020 0620 4349500 4349500 4349500

0116030 6030 0620 7755000 7755000 1205000 1260000 1260000 1260000 9015000

Х 7000 Х 11176100 10927100 0 0 249000 3765000 3745000 20000 0 0 3745000 14941100

0117100 7100 Х 200000 150000 0 0 50000 0 0 0 0 0 200000

0117130 7130 0421 200000 150000 50000 200000

0117300 7300 Х 2085000 2085000 0 0 0 2085000 2085000

0117310 7310 0443 600000 600000 600000 600000

0117320 7320 0443 35000 35000 0 0 0 35000 35000

0117321 7321 0443 35000 35000 35000 35000

0117350 7350 0443 800000 800000 800000 800000

0117360 7360 0 0 0 0 0 650000 650000 0 0 0 650000 650000

0117363 7363 0490 650000 650000 650000 650000

0117400 7400 Х 10799000 10600000 0 0 199000 1500000 1500000 0 0 0 1500000 12299000

0117412 7412 0451 199000 199000 199000

0117442 7442 0456 10600000 10600000 1500000 1500000 1500000 12100000

0117600 7600 Х 177100 177100 0 0 0 180000 160000 20000 0 0 160000 357100

0117650 7650 0490 150000 150000 50000 50000 50000 200000

0117660 7660 0490 50000 50000 50000 50000

Здійснення заходів із землеустрою

Будівництво об’єктів соціально- 
культурного призначення

Будівництво об’єктів житлово-
комунального господарства

Утримання та ефективна експлуатація 
об’єктів житлово - комунального 

господарства

Будівництво та регіональний 
ровиток

Економічна діяльність

Будівництво освітніх установ та закладів

Організація благоустрою населених пунктів

Сільське, лісове, рибне господарство 
та мисливство

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації)

Утримання та розвиток інших об’єктів  
транспортної  інфраструктури

Виконання інвестиційних проектів

Інші програми та заходи, пов’язані з 
економічною діяльністю

Транспорт, транспортна 
інфраструктура, дорожнє 

господарство

Забезпечення діяльності водопровідно - 
каналізаційного господарства

Житлово - комунальне господарство

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

Підготовка земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення або 

прав на них комунальної власності для 
продажу на земельних торгах та проведення 

таких торгів

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

Проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки чи права на неї

Регулювання цін на послуги місцевого 
автотранспорту



0117670 7670 0490 60000 60000 60000 60000

0117680 7680 0490 7100 7100 7100

0117690 7690 х 20000 20000 20000 0 20000 40000

0117691 7691 0490 20000 20000 20000

0117693 7693 0490 20000 20000 20000

Х 8000 Х 250000 50000 0 0 0 345000 0 345000 0 0 0 595000

0118100 8100 х 50000 50000 0 0 0 345000 0 345000 0 0 0 395000

0118110 8110 0320 50000 50000 50000

0118340 8340 0540 345000 345000 345000

0118700 8700 0133 200000 200000
79177200 74375700 24550000 3641700 4598500 7290850 1315850 0 0 5975000 86468050
18044000 18044000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18044000

0119110 9110 0180 3304300 3304300 3304300

0119410 9410 0180 11624700 11624700 11624700
0119770 9770 0180 3115000 3115000 3115000

0600000 70948600 70948600 45535050 6377350 0 5768000 5498000 270000 0 0 5498000 76716600

0610000 70948600 70948600 45535050 6377350 0 5768000 5498000 270000 0 0 5498000 76716600

Х 1000 Х 62930500 62930500 41312750 5773550 0 1262000 1084000 178000 0 0 1084000 64192500

0611010 1010 0910 1796000 1796000 1065750 137100 107000 7000 100000 7000 1903000

0611020 1020 0921 49421700 49421700 32436000 4821900 1056000 1050000 6000 1050000 50477700

33352900 33352900 27337900 33352900

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       

в тому числі за рахунок освітньої субвенції

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

Реверсна дотація

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Інша діяльність

Міжбюджетні трансферти

Заходи із запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха

Надання дошкільної освіти

Інші субвенції з місцевого бюджету

Освіта

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 
Корюківської міської ради

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

Членські внески до асоціації органів 
місцевого самоврядування

Резервний фонд

Захист населення і територій від 
назвичайних ситуацій техногенного 
та природного характеру

Природоохоронні заходи за рахунок цільвих 
фондів



0611090 1090 0960 3010700 3010700 1759900 280330 13000 12000 1000 12000 3023700

0611100 1100 0960 4045800 4045800 2875000 307720 70000 70000 4115800

0611150 1150 0990 630000 630000 482100 16900 630000

0611160 1160 4026300 4026300 2694000 209600 0 16000 15000 1000 0 0 15000 4042300

0611161 1161 0990 3746300 3746300 2694000 209600 16000 15000 1000 15000 3762300

0611162 1162 0990 280000 280000 280000

Х 4000 Х 6592100 6592100 3413300 603800 0 422000 330000 92000 0 0 330000 7014100

0614030 4030 0824 1616200 1616200 950000 114200 167000 167000 167000 1783200

0614040 4040 0824 850900 850900 390000 51100 12000 12000 862900

0614060 4060 0828 3685000 3685000 2073300 438500 243000 163000 80000 163000 3928000

0614080 4080 440000 440000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440000

0614082 4082 0829 440000 440000 440000

Х 5000 Х 1426000 1426000 809000 0 0 34000 34000 0 0 0 34000 1460000

0615010 5010 х 270000 270000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270000

0615011 5011 0810 212000 212000 212000

0615012 5012 0810 58000 58000 58000

0615030 5030 1156000 1156000 809000 0 0 34000 34000 0 0 0 34000 1190000

0615031 5031 0810 1156000 1156000 809000 34000 34000 34000 1190000

Х 7000 Х 0 0 0 0 0 4050000 4050000 0 0 0 4050000 4050000

0617300 7300 0 0 0 0 0 4050000 4050000 0 0 0 4050000 4050000

Інші заклади та заходи в галузі культури та 
мистецтва

Будівництво і регіональний розвиток

Проведення навчально-тренувальних зборів 
і змагань з олімпійських 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

Економічна діяльність

Забезпечення діяльності бібліотек

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

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)



0617360 0 0 0 0 0 4050000 4050000 0 0 0 4050000 4050000

0617361 7361 0490 4000000 4000000 4000000 4000000

0617363 7363 0490 50000 50000 50000 50000

150125800 145324300 70085050 10019050 4598500 13058850 11473000 1585850 0 0 11473000 163184650

Секретар міської ради С.О.Олійник

Співфінансування інвестиційних проектів, 
що реалізуються за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку

Виконання інвестиційних проектів

Всього   видатків       

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо соціально - 

економічного розвитку територій 
(включаючи співфінансування)



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) 40000 57420 0 -17420 -17420 40000 40000

0118800 8800 Кредитування 40000 17420 0 57420 0 -17420 0 -17420 40000 0 0 40000

0118830 8830
Довгострокові кредити 

індивідуальним  забудовникам 
на селі та їх повернення

40000 17420 57420

0 -17420 -17420

40000 0 40000

0118831 8831 1060 Надання кредиту 40000 17420 57420 40000 17420 57420

0118832 8832 1060 Повернення кредиту

-17420 -17420

0 -17420 -17420

Всього 40000 57420 -17420 -17420 40000 40000

Секретар міської ради                                                                                                                                   С.О.Олійник

Спеціальний фонд 

Разом Разом Загальний 
фонд 

Спеціальний фонд 

Кредитування -всього

Разом 

до рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради 
сьомого скликання від  20 грудня 2018 року  "Про 
міський бюджет на 2019 рік"

Кредитуання Корюківського міського бюджету в 2019 році

Найменування головного 
розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального 
виконавця, найменування 
бюджетної програми або 

напрямку видатків згідно з 
Типовою програмною 

класифікацією видатків та 
 кредитування місцевих бюджетів 

Надання кредитів Повернення кредитів 

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації видаткв 
та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Функціональної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Спеціальний фонд 
Загальний 

фонд 
Загальний 

фонд 



Додаток   5

(грн)

Трансферти з інших 
бюджетів

здійснення переданих з 
державного бюджету 
видатків з утримання 

закладів освіти та охорони 
здоров’я за рахунок 

відповідної дотації з 
државного бюджету

Реверсна дотація Медична субвенція Інші субвенції

41040200 0119110 0119410 0119770

3304300 3304300

2530920000 11624700 3015000 14639700

2530951000
100000 100000

2550700000 1540000 1540000
1540000 3304300 11624700 3115000 19584000

Секретар міської ради                                                                                                                        С.О.Олійник

Код

Корюківський міський бюджет

Трансферти іншим бюджетам

до рішення  двадцятої сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 20 грудня  2018 
року  "Про міський бюджет на 2019 рік"

Субвенції
Дотація на:

Дотація загальний фонд

РАЗОМНайменування бюджету - 
одержувача/ надавача трансферту

ВСЬОГО:

Корюківський районний бюджет 

Державний бюджет

Олександрівський сільський бюджет

                Міжбюджетні трансферти  міського бюджету на 2018 рік



Додаток  6

(грн)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми або 
напрямку видатків згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та 
 кредитування місцевих бюджетів 

Найменування обєктів  відповідно до проектно-кошторисної 
документації 

Строк реалізації 
об’єкт (рік початку і 

завершення)

Загальна вартість 
об’єкта, гривень

Обсяг ввидатків бюджету 
розвитку, гривень

Рівень будівельної готовності 
об’єктів на кінець бюджетного 

періоду, %

1 5 6 7 8 9

0100000 5975000

0110150

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 600000

0111010 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки 370000

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 
пунктів Капітальні видатки 1260000

0117310 7310 0443
Будівництво об’єктів житлово-
комунального господарства

Реконструкція мережі водопостачання по вулиці 
Вокзальна в м.Корюквка Чернігівської області. 
Робочий проект 2019 600000 600000 100

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. 2019 35000 35000 100

0117350 7350 0443

Розроблення схем планування та 
забудови територій (містобудівної 
документації) Капітальні видатки 800000

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально - економічного розвитку 
територій (включаючи 
співфінансування) Капітальні видатки 450000

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. 2019 4168792 200000

0117442 7442 0456
Утримання та розвиток інших об’єктів 
транспортної інфраструктури Капітальні видатки 1500000

011760 7650 0490

Проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки чи права на 
неї Капітальні видатки 50000

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 50000

0117670 7670 0490
Внески до статутного капіталу 
суб’єктів господарювання Капітальні видатки 60000

0600000
Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту Корюківської міської ради 5498000

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки 7000

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 1050000

0611090 1090 0960

Надання позашкільної освіти 
позашкільними закладами освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми Капітальні видатки 12000

0611161 1161 0990
Забезпечення діяльності інших 
закладів у сфері освіти Капітальні видатки 15000

064030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек Капітальні видатки 167000

0614060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців і 
будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля  та інших клубних закладів Капітальні видатки 163000

0615031 5031 0810

Утримання та навчально - тренувальна 
робота комунальних дитячо - 
юнацьких спортивних товариств Капітальні видатки 34000

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 2019 27749906 4000000

06117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально - економічного розвитку 
територій (включаючи 
співфінансування) Капітальні видатки 50000

до рішення двадцятоїї сесії Корюківської міської ради сьомого скликання 
від  20 грудня  2018 року  "Про міський бюджет на 2019 рік"

Розподіл коштів бюджету розвитку Корюківського міського бюджету за об’єктами у 2019 році



Всього бюджет розвитку: 11473000

Секретар міської ради                                                                                                              С.О.Олійник



усього у тому чисді бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8

0100000 Корюківська міська рада (апарат) 29443020 25360600 4082420 3720000

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління
Нагородження відзнаками Корюківської міської ради на 2019-
2021 роки

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 90000 90000

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління

"Управління майном міської комунальної власності 
Корюківської міської територіальної громади на 2018-2020 
роки"

Рішення тринадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
05.03.2018 540000 540000

0112110 2110 Первинна медична допомога населенню 600000 600000 0 0

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 2019 рік

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 600000 600000

0113190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 80000 80000 0

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

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 80000 80000

0113240 3240 Інші видатки на соц.захист населення 280000 280000 0 0

0113242 3242 1090 Інші видатки на соціальний захист населення
«Соціальний захист  окремих категорій населення на 2019-
2021 ркоки»

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 270000 270000

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"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 10000 10000

0116010 6010
Утримання та ефективн експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства 400000 400000 0

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно - 
каналізаційного господарства

«Розвиток житлово-комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» 
на 2019-2021роки", "Програма раціонального використання 
та охорони водних ресурсів Корюківської міської ради на 
2019-2021 роки"

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 400000 400000

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"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 4349500 4349500

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
"Організація та проведення  громадських робіт для населення 
Корюківської міської ради у 2018-2020 роках"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 200000 200000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

«Розвиток житлово-комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» на 
2019-2021роки", "Програма соціально-економічного та 
культурного розвитку Корюківської міської територіальної 
громади на 2019 рік", "Поводження з твердими побутовими 
відходами в Корюківській територіальній громаді на 2019-
2021 роки"

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 8535000 7475000 1060000 1060000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
"Комплексна програма профілактики правопорушень на 2019-
2021 роки"

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 280000 80000 200000 200000

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

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

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 200000 200000

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"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 800000 800000 800000

0117412 7412 0451
Регулювання цін на послуги місцевого 
автотранспорту

"Перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2019-2021 
роки"

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 199000 199000

0117442 7442 0456
Утримання доріг та розвиток транспортної 
інфрастуктури  

«Розвиток житлово-комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» 
на 2019-2021роки

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 12100000 10600000 1500000 1500000

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"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 200000 150000 50000 50000

0117660 7660 0490

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

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

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 50000 50000 50000

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"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2018 60000 60000 60000

0117680 7680 0490
Членські внески до асоціації органів місцевого 
самоврядування "Членські внески" на 2019 рік

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 7100 7100

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

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 20000 20000

0118110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідацію надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

Програма "Цивільного захисту населення Корюківської 
громади на 2018  - 2020 роки"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 50000 50000

0118340 8340 0540
Природоохоронні заходи за рахунок цільових 
фондів

"Програма охорони навколишнього природного середовища 
Корюківської міської ради на 2018-2020 роки", "Програма 
раціонального використання та охорони водних ресурсів 
Корюківської міської ради на 2019-2021 роки"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017, рішення 
двадцятої сосії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 345000 345000

0118830 8830 Довгострокові кредити індивідуальним  
забудовникам на селі та їх повернення

57420 40000 17420

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

Рішення четвертої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
31.03.2016 57420 40000 17420

РАЗОМ 29443020 25360600 4082420 3720000

               Секретар міської ради                                                                                                      С.О.Олійник

                                                                                                                                                                     (грн.)
Розподіл витрат Корюківського міського бюджету на реалізацію місцевих/ регіональних програм у 2019 році

Додаток 7

Код Програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, найменування бюджетної програми або 

напрямку видатків згідно з Типовою програмною класифікацією 
 видатків та кредитування місцевих бюджетів 

Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер доуцмента, 
яким затверджено місцеву 

регіональну прогаму
Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

до рішення двадцятої сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 20 грудня  2018 
року  "Про міський бюджет на 2019 рік"





 

 
                                                         УКРАЇНА 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцята сесія сьомого скликання) 

 

20 грудня  2018 року 

м. Корюківка 

 

Про затвердження мережі 

розпорядників і одержувачів коштів 

місцевого бюджету  Корюківської  

міської ради на 2019   рік 

 

        Відповідно до законодавства України та згідно з п 4. наказу 

Міністерства фінансів України від 23.08.2012р. N 938 «Про затвердження 

Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів», керуючись  

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

 

міська рада  в и р і ш и л а : 

 

Затвердити  мережу  розпорядників і одержувачів коштів місцевого 

бюджету Корюківської міської ради на 2019 рік згідно  додатку   № 1 . 

 

 

Секретар  міської  ради                                                                  С.О.Олійник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     
                                                                                                                                        Додаток 1 

                                                                                                                                  до рішення двадцятої сесії 

                                                                                                                                  Корюківської міської ради 

                                                                                                                                   сьомого скликання 

                                                                                                                              від  20.12.2018 р.                                                                                                                                   

 «Про затвердження мережі   

розпорядників і одержувачів 

 коштів місцевого бюджету  

Корюківської міської ради 

 на 2019 рік» 

 

 

№ 

п\п 

КПК Код 

одержувача 

за ЄРРОБК 

Ідентифікаційний 

код одержувача 

за ЄДРПОУ 

Повне найменування установи Рівень 

одержувача 

коштів 

1 0110150 33454 04061760 Корюківська міська рада 1 

2 0110160 33454 04061760 Корюківська міська рада 1 

3 0110180 33454 04061760 Корюківська міська рада 1 

 

4 0111010 33454 04061760 Корюківська міська рада 1 

5 0111010 33973 24555234 Корюківський дошкільний 

навчальний заклад №1»Дельфін» 
художньо-естетичного напрямку 

Корюківської міської ради 

3 

6 0111010 33955 21406663 Корюківський дошкільний 

навчальний заклад  №4 «Веселка» 

еколого-натуралістичного напрямку 

3 

7 0112111 33454 04061760 Корюківська міська рада 1 

8 0112111 94479 40377781 КНП «Корюківський ЦПМСД» КРР 9 

9 0113192 33454 04061760 Корюківська міська   рада 1 

10 0113192 35799 22823956 Корюківська районна організація 

ветеранів 

9 

11 0113241 33454 04061760 Корюківська міська рада 1 

12 0113241 95338 42716873 ЦНСП Корюківської міської ради 3 

13 0113242 33454 04061760 Корюківська міська рада 1 

14 0116013 33454 04061760 Корюківська міська рада 1 

15 0116020 33454 04061760 Корюківська міська  рада 1 

16 0116020 35887 05523621 Корюківська житлово-

експлуатаційна контора 

9 

17 0116020 35991 31161238 Комунальне підприємство 

«Убідьське» 

9 

 

18 0116020 35991 41766296 Комунальне підприємство 

«Благоустрій» 

9 

 

 

19 0116030 33454 04061760 Корюківська міська   рада 1 

20 0117130 33454 04061760 Корюківська міська   рада 1 

21 0117310 33454 04061760 Корюківська міська   рада 1 

22 0117321 33454 04061760 Корюківська міська рада 1 

23 0117321 33973 24555234 Корюківський дошкільний 

навчальний заклад №1»Дельфін» 

художньо-естетичного напрямку 

Корюківської міської ради 

3 

24 0117350 33454 04061760 Корюківська міська рада 1 

25 0117363 33454 04061760 Корюківська міська рада 1 

26 0117363 33955 21406663 Корюківський дошкільний 

навчальний заклад  №4 «Веселка» 

еколого-натуралістичного напрямку 

3 

27 0117412 33454 04061760 Корюківська міська рада 1 

28 0117442 33454 04061760 Корюківська міська рада 1 

29 0117650 33454 04061760 Корюківська міська   рада 1 



 
 

 

Секретар  міської  ради                                                                     С.О.Олійник 

 

30 0117660 33454 04061760 Корюківська міська   рада 1 

31 0117670 33454 04061760 Корюківська міська рада 1 

32 0117680 33454 04061760 Корюківська міська   рада 1 

33 0117691 33454 04061760 Корюківська міська   рада 1 

34 0117693 33454 04061760 Корюківська міська   рада 1 

35 0118110 33454 04061760 Корюківська міська   рада 1 

36 0118340 33454 04061760 Корюківська міська   рада 1 

37 0118700 33454 04061760 Корюківська міська   рада 1 

38 0118831 33454 04061760 Корюківська міська   рада 1 

39 0118832 33454 04061760 Корюківська міська   рада 1 

40 0118831 22725 24843476 Чернігівський обласний фонд 
підтримки індивідуального 

житлового будівництва на селі 

9 

41 0119110 33454 04061760 Корюківська міська рада 1 

42 0119410 33454 04061760 Корюківська міська рада 1 

43 0119770 33454 04061760 Корюківська міська рада 1 



      
 

 

 

 

 

 

 
                                                               УКРАЇНА 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцята сесія сьомого скликання) 

 

20 грудня  2018 року 

м. Корюківка 
 

Про План (Програму) соціально - економічного 

та культурного розвитку Корюківської 

міської територіальної громади на 2019-2020 роки   
 

 

 Заслухавши доповідь заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова Олександра Миколайовича та розглянувши 

поданий виконкомом міської ради проект Плану (Програми) соціально - 

економічного та культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади 

на 2019-2020 роки, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,    

 

                                      міська рада  в и р і ш и л а : 

 

1. Затвердити План (Програму) соціально - економічного та культурного 

розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2019-2020 роки, що 

додається. 

 

2. Постійним комісіям міської ради систематично аналізувати хід 

виконання затвердженого Плану (Програми). 

 

 

Секретар міської ради           С.О.Олійник 

 

 

 

 

 

  



      
 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням  двадцятої   сесії  

Корюківської   міської ради   

сьомого скликання    

від 20 грудня 2018 р. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

План (Програма)  

соціально – економічного  

та культурного розвитку 

Корюківської міської 

територіальної громади  

  на  2019-2020 роки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



      
 

 

 

 

З М І С Т 
 Вступ 4 

1. Аналітична частина Плану (Програми) соціально– економічного та 

культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади 

5 

1.1. Коротка характеристика громади 5 

2. Аналіз соціально-економічного і культурного розвитку Корюківської 

міської територіальної громади 

6 

3. 
 

Основні проблеми та пріоритетні напрями соціально – економічного 

розвитку (SWOT-аналіз) 

9 

4.  Створення умов для стабільного соціально – економічного розвитку 

громади 

23 

4.1. Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку у 2019 -2020 

році 

23 

4.2. Підтримка приватної ініціативи та зміцнення позицій малого та 

середнього підприємництва 

24 

5.  Створення умов щодо інвестиційної привабливості громади 25 

6.  Підвищення фінансової незалежності місцевого бюджету та 

ефективності використання бюджетних коштів 

26 

7.  Реалізація політики у галузі будівництва та земельних відносин 27 

8. Розвиток житлово – комунального господарства та інфраструктури 27 

9. Забезпечення підвищення якості та доступності освіти, медичного 

обслуговування, соціального захисту населення,спорту та культури 

30 

10.  Розвиток сільськогосподарських підприємств та сільськогосподарського 

виробництва 

37 

11.  Транспорт і зв’язок 37 

12.  Забезпечення доступності та якості адміністративних послуг 38 

13.  Модернізація інфраструктури міста та сільських населених пунктів 38 

14.  Пріоритетними напрямами та завданнями з підвищення рівня безпеки 

життя громадян, цивільного захисту та техногенної безпеки 

39 

15.  
 

 

16. 

 

16.1.     

Механізм реалізації Плану (Програми) та її організаційне та фінансове 

забезпечення 

Додатки 

Перелік робіт, об’єктів виробничого призначення та соціальної сфери, 

заходів, які будуть фінансуватись з міського бюджету та інших джерел, 

включених у План (Програму) соціально – економічного та культурного 

розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2019- 2020 

роки 

40 

 

 

  

 

 41 

 

                                        



      
 

 

 

 

                                                          В С Т У П 

План (Програма) соціально - економічного  та культурного  розвитку 

Корюківської міської територіальної громади на 2019-2020 роки (далі – План) 

розроблений відповідно до вимог законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України», «Про державні цільові програми», відповідно 

наказу Мінрегіон від 30.03.2016 року №75 «Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів 

соціально – економічного розвитку об’єднаної територіальної громади».  

План спрямовано на досягнення стратегічних цілей: 

- Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, 

затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року №385; 

- Стратегія сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року 

(рішення 25 позачергової сесії Чернігівської обласної ради від 28 травня 2015 року ); 

- Стратегічний план розвитку Корюківської об’єднаної територіальної громади 

до 2025 року. 

План соціально-економічного та культурного розвитку Корюківської міської  

територіальної громади на 2019-2020 роки є комплексною системою завдань та 

способів їх виконання, що визначає цілі та стратегію розв’язання соціальних і 

економічних проблем розвитку територіальної громади, задає комплекс конкретних, 

узгоджених заходів економічно-соціального, культурного і духовного розвитку 

громади, прогнозує динаміку основних показників. Виконання зазначених 

пріоритетних завдань дасть можливість забезпечити стабільні темпи економічного 

зростання, сприятиме наповненню бюджету громади та дозволить спрямувати 

фінансові ресурси у соціальну сферу для створення повноцінного життєвого 

середовища з дотриманням державних соціальних стандартів та гарантій.  

Головною метою Плану є створення умов для економічного зростання та 

удосконалення механізмів управління розвитком громади на засадах ефективності, 

відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та інноваційної активності, 

забезпечення належного функціонування транспортної та комунальної 

інфраструктури, дотримання високих екологічних стандартів, та внаслідок цього 

підвищення конкурентоспроможності громади,  доступності широкого спектру 

соціальних послуг та зростання добробуту населення. 

План ґрунтується на аналізі розвитку міської та сільської економіки, поточної 

економічної ситуації, актуальних проблем соціально - економічного розвитку, 

пріоритетів, а також припущеннях, що враховують вплив зовнішніх та внутрішніх 

чинників і ризиків, та визначає оперативні цілі і заходи економічної та соціальної 

політики міської влади, критерії ефективності її реалізації на основі прогнозних 

показників економічного і соціального розвитку на 2019-2020 роки.   

 

Основною метою Плану є загальне підвищення суспільного добробуту 

населення. 

План є основою для формування та раціонального використання фінансових 

ресурсів відповідно до визначених цілей і завдань соціально-економічного розвитку 

Корюківської міської ради на 2019-2020 роки. 

 



      
 

 

 

 

У процесі виконання План може уточнюватися. Зміни і доповнення до Плану 

затверджуватимуться рішеннями сесій міської ради. 
 

 

1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА ПЛАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА 

КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ 

 

1.1. Коротка характеристика громади  

Корюківська  територіальна громада  почала функціонувати з 01 січня 2017 

року. До складу громади входять:  

м. Корюківка, села Лебіддя, Трудовик, Бреч, Гуринівка, Лубенець, Нова 

Гуринівка, Озереди, Ховдіївка, Буда, Маховики, Петрова Слобода, Соснівка, 

Шишка, Забарівка, Воловики, Кирилівка, Нова Буда, Наумівка, Андроники, Високе, 

Переділ, Спичувате, Турівка, Рейментарівка, Богдалівка, Гутище, Заляддя, 

Олійники, Довга Гребля, Сядрине, Будище, Самотуги, Тельне, Тютюнниця, 

Костючки, Кугуки, Самсонівка, Сахутівка, Хотіївка. 

Загалом Корюківська громада нараховує 40 населених пунктів – 1 місто і 39 

сіл. ОТГ займає площу 606,952 кв. км, що складає 42,6% території Корюківського 

району. Чисельність населення громади – 17426 мешканців (65,7% мешканців 

району). Частка міського населення  становить 73,7%, сільського – 26,3% від його 

загальної чисельності. Щільність населення – 29 чол./ кв. км. 

Адміністративний центр громади – місто Корюківка, розташоване в північній 

частині Чернігівської області у верхів’ї р. Бреч (ліва притока Снову). Площа міста – 

15 км². Чисельність населення –  12999 тис. чол. Відстань до обласного центру: 

залізницею – 237 км, автомобільним шляхом – 99 км. Координати міста: 51° 46' 22'' 

пн. ш.; 32° 16' 23'' сх. д. Висота над рівнем моря — 133 м.  

Корюківська територіальна громада знаходиться на півночі України в межах 

Чернігівського Полісся і охоплює центральну та південну частину Корюківського 

району. Межує із Сосницьким, Менським та Сновським районами Чернігівської 

області. Територія громади розташована на Придніпровській низовині. Поверхня 

більшої частини – низовинна плоска зандрова рівнинна; східної – хвиляста і 

горбисто-хвиляста моренно-зандрова рівнинна. Поширені прохідні долини, блюдця, 

западини, у східній частині є карстові форми рельєфу.  

Клімат територіальної громади помірно-континентальний із м’якою зимою і 

теплим, іноді – жарким літом. Середньорічна температура повітря +6,1ºС. Середня 

температура повітря липня становить + 19,2 ºС, січня  –6,9ºС. Максимальна 

температура влітку досягає +37 ºС, мінімальна взимку  –35ºС. Територія 

характеризується достатнім зволоженням. Середньорічна кількість опадів – 614 мм 

на рік, у тому числі в теплий період — 439 мм. Період із температурою понад +10°С 

становить 155 днів. Висота снігового покриву – 23-25 см. Територія належить до 

вологої, помірно теплої агрокліматичної зони. 

Площа водного дзеркала річок, озер, ставків громади складає 431,8744 га. 

Територією громади протікають річки Бречиця, Ревна, Слот, Снов, Турчанка, Убідь, 

які впадають в р. Бреч. Усі річки належать до Дніпровського басейну. Ґрунти 

представлені, переважно, дерново-підзолистими оглеєними, дерновими і дерново-

підзолистими, а також торфово-болотними ґрунтами. Середній бал ґрунтового 



      
 

 

 

 

покриву оцінюється в 34 б. Надра небагаті мінерально-сировинними ресурсами. 

Основними видами корисних копалин громади є поклади глини, піску та торфу. 

Площа лісів громади становить 28287,4964 га. Зона мішаних лісів 

представлена такими основними лісовими породами, як сосна, береза, дуб, липа, 

осика, вільха. Природно-заповідний фонд представлено рядом заказників 

загальнодержавного та місцевого значення, пам’ятками природи та заповідними 

урочищами. Тут переважають листяні породи дерев і чагарники. У лісах збереглися 

унікальні вікові дерева – велети-дуби, окремі з яких мають вік понад 300 років. 

 

2. Аналіз соціально-економічного  і культурного розвитку   

 громади   

 

Основним завданням міської ради в 2018 році було наповнювання міського  

бюджету коштами, необхідними для виконання програмних завдань, а саме: 

- Економічний розвиток громади спрямований на високий рівень 

зайнятості та наповнюваність бюджету; 

- Підвищення якості комунальних послуг та сталий екологічний розвиток; 

- Сучасна соціальна сфера та підвищення якості життя; 

- Інфраструктурний розвиток; 

- Формування спроможної місцевої громади. 

 

За підсумками 11 місяців 2018 року до  Корюківського міського бюджету 

надійшло всього доходів  150271,6  тис. грн., в т.ч. власні доходи -91738,3 тис. грн., 

58533,3 тис. грн. – трансферти з Державного та інших бюджетів. За 11 місяців 2018 

року власні доходи міського бюджету зросли до аналогічного періоду 2017 року на 

22,5 млн.грн. (на 32,5%). Таке зростання в основному обумовлене збільшенням 

надходжень ПДФО, місцевих податків і зборів.  

Найбільш питому вагу у власних надходженнях об’єднаної територіальної 

громади займає податок на доходи фізичних осіб (64,7%). За 11 місяців поточного 

року надійшло 54912,1 тис. грн., виконання становить 104,7 % до уточнених рішень 

призначень на звітний період. Найбільшими платниками ПДФО є ПАТ «Слов’янські 

шпалери – КФТП», ДП «Корюківське лісове господарство», РКСЛП 

«Корюківкаліс», Відділ, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради, 

Корюківська ЦРЛ, ТОВ «ПГ «Бреч» тощо. 

Місцевих податків і зборів надійшло 21732,6 тис. грн., що становить 108,5% 

до уточнених річних призначень на звітний період, а саме: 

 - податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки  надійшло 1217,0 

тис.грн., 

 - єдиного податку – 8998,2 тис. грн., 

 - плати за землю – 11359,9 тис. грн., 

 - транспортного податку та туристичного збору – 133,3 тис. грн. та 24,2 тис. 

грн. відповідно. 
 

Вищезазначені доходи міського бюджету за 2018 рік дали можливість значно 

покращити соціальну інфраструктуру ОТГ. Проводиться реконструкція 

Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 з енергоефективними заходами та створення нового 

освітнього простору по вул. Шевченка, 54 в м. Корюківка, Чернігівської області, з 



      
 

 

 

 

виділенням черговості: І черга – зовнішнє утеплення; ІІ черга – заміна покриття, 

зовнішніх вікон та дверей  в сумі  біля 24,0 млн. грн. В 2018 році закінчено 

будівництво артезіанської свердловини з енергоощадним обладнанням в с. Сядрине, 

глибиною майже 400 м.( на загальну суму 2760,50 тис. грн.). Проведена робота по 

поточному ремонту водогону (1,2 км.) в с. Сядрине – 198 тис. грн. 

В 2018 році профінансовано 179 тис. грн. на реконструкцію самоплинного 

колектора по вул. Вокзальна в м. Корюківка.  

Поточний ремонт лівневої каналізації в м. Корюківка – 69,4 тис. грн.; 

В 2018 році було побудовано два міні – футбольних поля на території 

Корюківської ЗОШ №1 та Корюківської гімназії на загальну суму – 2782 млн.грн. 

Придбано шкільний автобус з урахуванням потреб дітей з обмеженою 

здатністю до пересування – 2120 млн.грн. 

 

Проведено реконструкцію ПЛІ – 0,4 кВ вуличного освітлення вул. Вокзальна 

та вул. Шкільна в с. Воловики та вул. Туніка, вул. Шевченка в с. Рейментарівка біля 

600 тис. грн.; 

Придбано контейнери для сміття в сумі 196 тис.грн.; 

Придбано комплект відеоспостереження на загальну суму – 160 тис.грн.; 

Проведена робота по спилюванню аварійних дерев на території громади на 

загальну суму в 155 тис. грн.; 

На поліпшення технічного стану та благоустрій водойм на території 

Корюківської міської ради. Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного 

режиму та санітарного стану річок, очищення від дерев витрачено 190 тис. грн.;  

  

Протягом року з міського бюджету використано на капітальний ремонт, 

реконструкцію доріг – 2,8 млн. грн., на поточний ремонт – 5,6 млн. грн.). 

Відремонтовано  майже 98 тис.м2 доріг. 

Поточний ремонт з’їздів, автобусних зупинок, стоянок автотранспорту біля 

100 тис. грн.; 

Асфальтування прибудинкових територій біля 200 тис. грн. 

Поточний ремонт мосту по вул. Нова в м. Корюківка- 147,8 тис.грн.; 

Проведено капітальний ремонт тротуарів по вул. Шевченка в м. Корюківка – 

1,4 млн. грн.; 

 

На утримання доріг в осінно – зимовий період (посипання, чищення доріг на 

вивезення снігу з площі) витрачено 870 тис. грн. 

 

В місті здійснюється  автобусне перевезення пасажирів. Перевізнику  з  

міського бюджету надається дотація на покриття різниці між ціною квитка та 

тарифом на перевезення одного пасажира в сумі 180 тис. грн. 

Комунальні підприємства міської ради - Корюківська ЖЕК, КП 

«Корюківкаводоканал», КП «Благоустрій», КП «Убідське», в повному обсязі  

забезпечили підтримання  життєдіяльності території в сферах своєї  діяльності. 

Міська рада  тісно  співпрацювала  з підприємствами інших форм власності з 

надання  інших комунальних послуг.  

Комунальним підприємствам Корюківської міської ради надавались дотації з 

міського бюджету з метою забезпечення  їх стабільної  діяльності. 



      
 

 

 

 

         Комунальному підприємству «Благоустрій» придбано трактор з відвалом, 

щіткою, поливо- мийним обладнанням, роторною косаркою та фрезою» на суму – 

879,8 тис.грн.- кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, за кошти субвенції 

побудована артезіанська свердловина для питного водопостачання з використанням 

енергоощадного обладнання в м. Корюківка (більше 400 м.) на загальну суму 

3656,200 тис. грн. В зв’язку з економією коштів субвенції (199,654 тис .грн.) після 

проведення відкритих торгів по зазначених вище об’єктах, кошти були спрямовані 

на новий об’єкт, а саме: «Реконструкція ПЛІ-0,4 кВ вуличного освітлення вул. 

Вокзальна та вул. Шкільна в с. Воловики Корюківського району Чернігівської 

області»; 

На території громади закуплене та встановлене  обладнання для влаштування 

місць для дозвілля (дитячих та спортивних майданчиків) в сумі 276,4 тис. грн.; 

«Бюджет участі» - 250 тис. грн.; 

На облаштування огорож по населеним пунктам громади  в сумі біля 398 тис. 

грн.; 

Виготовлені проекти землеустрою (генеральний план) біля 500 тис .грн.; 

Оновлена огорожа для колодязів, сміттєвих контейнерів в сумі біля 160 

тис.грн.; 

Спрямовання власних коштів міського бюджету на утримання охорони 

здоров’я у 2018 році в сумі 7712,4 тис. грн. (Корюківській ЦРЛ – 6626,300 тис .грн., 

ЦПМСД – 1086,100 тис. грн.).  

 

3. Основні проблеми та пріоритетні напрями 

соціально – економічного розвитку 

 

До основних чинників, що гальмують  соціально – економічний розвиток   

територіальної громади належать: 

-  брак  власних коштів підприємств для здійснення  інвестування в 

розвиток; 

- безробіття та наявність тіньової зайнятості населення; 

- незадовільний стан житлово-комунального господарства (зношеність  

мереж теплопостачання та частково водопровідно-каналізаційного господарства,); 

- забрудненість берегів рік, ставків побутовими відходами ; 

- дисбаланс попиту і  пропозиції робочої сили на ринку праці, високе 

навантаження  найнятих громадян на одне вільне робоче  місце, що дає  можливість 

для відкриття та створення  нових  фізичних  та юридичних осіб у сферах 

виробничої діяльності: 

- залишається низьким рівень фінансування медичної галузі та недостатнє 

кадрове забезпечення  кваліфікованими медичними працівниками); 

- недостатній  рівень  гуманітарних послуг, необхідність продовження 

роботи щодо подальшого проведення  матеріально – технічного забезпечення  та 

проведення ремонту міських  дошкільних навчальних закладів, надання 

матеріальної допомоги загальноосвітнім закладам, культури і спорту; 

- незадовільна забезпеченість потреб населення в пасажирських 

перевезеннях. 



      
 

 

 

 

Вирішення цих проблем планується шляхом реалізації основних пріоритетних 

напрямів, завдань та заходів, які передбачені Планом соціально – економічного та 

культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2019-2020 

роки. 

 

SWOT-аналіз 

SWOT-аналіз – аналіз у стратегічному плануванні, що полягає в розділенні 

чинників і явищ на  чотири категорії: сильних (S – strengths) і слабких (W – 

weaknesses) сторін проекту, можливостей (O – opportunities), що відкриваються при 

його реалізації, та небезпек (T – threats), пов'язаних з його здійсненням. 

 

 

SWOT-аналіз Корюківської громади 

 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Розвинута лісова промисловість 

(лісозаготівельна, 

деревообробна, целюлозно-

паперова, біоенергетика, дари 

лісу) 

2. Придатні для органічного 

землеробства земельні ресурси 

3. Працюючі очисні споруди в 

центрі громади 

4. Ефективна система безпеки в 

територіальній громаді 

5. Задовільний стан дорожнього 

покриття 

6. Розвинена електромережа 

7. Досвідчені активні працівники в 

органах управління, бюджетній 

сфері 

8. Відкритість органів влади, 

залученість громадськості до 

процесу прийняття рішень  

9. Оптимізована мережа освітніх 

закладів з високоякісними 

послугами 

10. Наявність туристично-

готельного комплексу з 

перспективами подальшого 

розвитку 

11. Посилене фінансування 

гуманітарної та соціальної сфери 

з місцевого бюджету 

1. Віддалене географічне 

розташування, на кордоні з 

Російською Федерацією 

2. Низькокваліфіковані кадри, 

недостатність фахівців робітничих 

та вузькоспеціалізованих 

спеціальностей 

3. Відсутність сучасних форм 

управління (е-врядування, 

енергоменеджмент, надання 

адміністративних послуг) 

4. Низький рівень активності, 

інерційність населення 

5. Незадоволеність мешканців якістю 

послуг територіальних 

представництв центральних органів 

виконавчої влади 

6. Недостатня взаємодія місцевих 

органів виконавчої влади з 

органами місцевого самоврядування 

7. Слабка система інформування 

населення  

8. Висока залежність бюджету від 

одного великого платника 

9. Застаріла мережа водо-, 

теплопостачання 

10. Забруднення природних ресурсів, 

нераціональне використання земель 

11. Неоптимізована мережа закладів 

культури 

12. Застаріла матеріально-технічна база 

освітніх та культурних закладів 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82


      
 

 

 

 

Можливості Загрози 

1. Зростання попиту на 

продовольство на світовому 

ринку, зокрема органічні 

продукти 

2. Зростання популярності 

сільського, зеленого туризму 

3. Розвиток енергоощадних 

технологій 

4. Зацікавленість інвесторів у 

механізмі енергосервісних 

контрактів 

5. Мораторій на експорт лісо- та 

пиломатеріалів у необробленому 

вигляді 

6. Продовження євроінтеграційних 

процесів та реформ в Україні 

7. Діяльність в Україні проектів 

міжнародної допомоги з 

підтримки територіальної 

громади 

8. Бюджетна підтримка 

територіальної громади 

9. Новий адміністративно-

територіальний устрій з 

визначенням нових районних 

центрів 

10. Прогресивні норми закону «Про 

освіту» 

11. Збільшення державних видатків 

на гуманітарну та соціальну 

сфери 

12. Медична реформа 

1. Активізація військового конфлікту 

на сході України 

2. Нестабільна економічна ситуація в 

країні, інфляційні процеси 

3. Непрогнозованість зовнішніх 

ринків, доступу до ринку ЄАЕС 

4. Недосконалість законодавства у 

сфері децентралізації  

5. Урядова стратегія реформування 

лісового господарства на період до 

2022 року 

6. Ризик природних катастроф, 

обумовлених геологічними 

особливостями 

7. Відтік кваліфікованих кадрів 

8. Корупція  

9. Нерозроблені механізми 

впровадження закону «Про освіту» 

10. Бюрократизація управління 

гуманітарною та соціальною 

сферами 

11. Погіршення медичних послуг в 

сільській місцевості внаслідок 

медичної реформи 

12. Зневіра громадян внаслідок 

згортання реформ  



      
 

 

 

 

SWOT-матриця Корюківської громади 

 

Сильні сторони  Можливості 

1. Розвинута лісова промисловість 

(лісозаготівельна, 

деревообробна, целюлозно-

паперова, біоенергетика, дари 

лісу) 

 1. Зростання попиту на 

продовольство на 

світовому ринку, зокрема 

органічні продукти 

   

2. Придатні для органічного 

землеробства земельні ресурси 

 2. Зростання популярності 

сільського, зеленого 

туризму 

   

3. Працюючі очисні споруди в 

центрі територіальній громаді 
 3. Розвиток енергоощадних 

технологій 

   

4. Ефективна система безпеки в 

територіальній громаді 

 4. Зацікавленість інвесторів у 

механізмі енергосервісних 

контрактів 

   

5. Задовільний стан дорожнього 

покриття 

 5. Мораторій на експорт лісо- 

та пиломатеріалів у 

необробленому вигляді 

   

6. Розвинена електромережа 

 

6. Продовження 

євроінтеграційних процесів 

та реформ в Україні 

   

7. Досвідчені активні працівники 

в органах управління, 

бюджетній сфері 
 

7. Діяльність в Україні 

проектів міжнародної 

допомоги з підтримки 

територіальної громади 

   

8. Відкритість органів влади, 

залученість громадськості до 

процесу прийняття рішень 

 8. Бюджетна підтримка 

територіальної громади 

   

9. Оптимізована мережа освітніх 

закладів з високоякісними 

послугами 

 9. Новий адміністративно-

територіальний устрій з 

визначенням нових 

районних центрів 

   

10. Наявність туристично-

готельного комплексу з 

перспективами подальшого 

розвитку 

 

10. Прогресивні норми закону 

«Про освіту» 



      
 

 

 

 

 

  

   

11. Посилене фінансування 

гуманітарної та соціальної 

сфери з місцевого бюджету 

 
11. Збільшення державних 

видатків на гуманітарну та 

соціальну сфери 

   

 
 

Медична реформа 

 



      
 

 

 

 

Слабкі сторони  Можливості 

1. Віддалене географічне 

розташування, на кордоні з 

Російською Федерацією 

 1. Зростання попиту на 

продовольство на світовому 

ринку, зокрема органічні 

продукти 

   

2. Низькокваліфіковані кадри, 

недостатність фахівців 

робітничих та 

вузькоспеціалізованих 

спеціальностей 

 2. Зростання популярності 

сільського, зеленого туризму 

   

3. Відсутність сучасних форм 

управління (е-врядування, 

енергоменеджмент, надання 

адміністративних послуг) 

 3. Розвиток енергоощадних 

технологій 

   

4. Низький рівень активності, 

інерційність населення 

 4. Зацікавленість інвесторів у 

механізмі енергосервісних 

контрактів 

   

5. Незадоволеність мешканців 

якістю послуг територіальних 

представництв центральних 

органів виконавчої влади 

 5. Мораторій на експорт лісо- та 

пиломатеріалів у 

необробленому вигляді 

   

6. Недостатня взаємодія місцевих 

органів виконавчої влади з 

органами місцевого 

самоврядування 

 6. Продовження 

євроінтеграційних процесів та 

реформ в Україні 

   

7. Слабка система інформування 

населення   

7. Діяльність в Україні проектів 

міжнародної допомоги з 

підтримки територіальної  

громади 

   

8. Висока залежність бюджету від 

одного великого платника 

 8. Бюджетна підтримка 

територіальної громади 

   

9. Застаріла мережа водо-, 

теплопостачання 
 

9. Новий адміністративно-

територіальний устрій з 

визначенням нових районних 

центрів 

   

10. Забруднення природних 

ресурсів, нераціональне 
 

10. Прогресивні норми закону 

«Про освіту» 



      
 

 

 

 

 

  

використання земель 

   

11. Неоптимізована мережа 

закладів культури 

 11. Збільшення державних 

видатків на гуманітарну та 

соціальну сфери 

   

12. Застаріла матеріально-технічна 

база  освітніх та культурних 

закладів  

 

12. Медична реформа 

 

 



      
 

 

 

 

Сильні сторони  Загрози 

1. Розвинута лісова промисловість 

(лісозаготівельна, 

деревообробна, целюлозно-

паперова, біоенергетика, дари 

лісу) 

 1. Активізація військового 

конфлікту на сході України 

   

2. Придатні для органічного 

землеробства земельні ресурси 

 2. Нестабільна економічна 

ситуація в країні, 

інфляційні процеси 

   

3. Працюючі очисні споруди в 

центрі територіальної громади  

3. Непрогнозованість 

зовнішніх ринків, доступу 

до ринку ЄАЕС 

   

4. Ефективна система безпеки в 

територіальній громаді 

 4. Недосконалість 

законодавства у сфері 

децентралізації  

   

5. Задовільний стан дорожнього 

покриття 
 

5. Урядова стратегія 

реформування лісового 

господарства на період до 

2022 року 

   

6. Розвинена електромережа 

 

6. Ризик природних катастроф, 

обумовлених геологічними 

особливостями 

   

7. Досвідчені активні працівники 

в органах управління, 

бюджетній сфері 

 7. Відтік кваліфікованих 

кадрів 

   

8. Відкритість органів влади, 

залученість громадськості до 

процесу прийняття рішень 

 
8. Корупція 

   

9. Оптимізована мережа освітніх 

закладів з високоякісними 

послугами 

 

9. Нерозроблені механізми 

впровадження закону «Про 

освіту» 

   

10. Наявність туристично-

готельного комплексу з 

перспективами подальшого 

розвитку 

 10. Бюрократизація управління 

гуманітарною та 

соціальною сферами 

   

11. Посилене фінансування  11. Погіршення медичних 



      
 

 

 

 

 

  

гуманітарної та соціальної 

сфери з місцевого бюджету 

послуг в сільській 

місцевості внаслідок 

медичної реформи 

   

 
 

12. Зневіра громадян внаслідок 

згортання реформ 



      
 

 

 

 

Слабкі сторони  Загрози 

1. Віддалене географічне 

розташування, на кордоні з 

Російською Федерацією 

 
1. Активізація військового 

конфлікту на сході України 

   

2. Низькокваліфіковані кадри, 

недостатність фахівців 

робітничих та 

вузькоспеціалізованих 

спеціальностей 

 2. Нестабільна економічна 

ситуація в країні, 

інфляційні процеси 

   

3. Відсутність сучасних форм 

управління (е-врядування, 

енергоменеджмент, надання 

адміністративних послуг) 

 3. Непрогнозованість 

зовнішніх ринків, доступу 

до ринку ЄАЕС 

   

4. Низький рівень активності, 

інерційність населення 

 4. Недосконалість 

законодавства у сфері 

децентралізації  

   

5. Незадоволеність мешканців 

якістю послуг територіальних 

представництв центральних 

органів виконавчої влади 

 5. Урядова стратегія 

реформування лісового 

господарства на період до 

2022 року 

   

6. Недостатня взаємодія місцевих 

органів виконавчої влади з 

органами місцевого 

самоврядування 

 6. Ризик природних катастроф, 

обумовлених геологічними 

особливостями 

   

7. Слабка система інформування 

населення  
 

7. Відтік кваліфікованих 

кадрів 

   

8. Висока залежність бюджету від 

одного великого платника 
 

8. Корупція 

   

9. Застаріла мережа водо-, 

теплопостачання 

 9. Нерозроблені механізми 

впровадження закону «Про 

освіту» 

   

10. Забруднення природних 

ресурсів, нераціональне 

використання земель 

 10. Бюрократизація управління 

гуманітарною та 

соціальною сферами 

   

11. Неоптимізована мережа 

закладів культури 
 

11. Погіршення медичних 

послуг в сільській 



      
 

 

 

 

 

місцевості внаслідок 

медичної реформи 

   

12. Застаріла матеріально-технічна 

база освітніх та культурних 

закладів 

 

12. Зневіра громадян внаслідок 

згортання реформ 



      
 

 

 

 

 Пріоритети розвитку 

 

1. Зовнішні можливості, які підтримують сильні сторони. 

В економічній сфері для громади актуальними є можливості, обумовлені 

зростанням попиту на продовольство на світовому ринку, зокрема органічні 

продукти та зростанням популярності сільського, зеленого туризму: 

- з урахуванням наявності незадіяних земельних ділянок, придатних для 

органічного землеробства даний напрям може стати одним із стратегічних для 

громади; 

- наявність лісових ресурсів, туристично-готельного комплексу з 

перспективами подальшого розвитку та задовільна якість дорожнього покриття 

створюють передумови для популяризації туристичного напрямку економічної 

активності в громаді. 

Попри конфліктну природу мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів у 

необробленому вигляді продовження його дії для громади є сигналом для 

зосередження зусиль на розвитку виробництв з високою часткою доданої вартості у 

лісовій промисловості, яка становить основу локальної економіки. 

Діяльність проектів міжнародної допомоги, які сприяють становленню та 

розвитку територіальної громади в Україні має бути використана для підтримки та 

мотивування активних працівників в органах управління та бюджетній сфері 

громади. 

Передбачена державним бюджетом підтримка територіальних громад та 

прогресивні норми закону «Про освіту» створюють підґрунтя для збереження 

високої якості послуг, які надаються освітніми закладами громади. Збільшення 

державних видатків на гуманітарну та соціальну сфери та перехід до нового 

адміністративно-територіального устрою, що передбачатиме переформатування 

нинішніх районів та визначення їх нових центрів є тим фактором, що обумовлює 

важливість для громади роботи над отриманням статусу районного центру в новій 

архітектурі із забезпеченням високого рівня розвитку гуманітарної та соціальної 

сфери. 

2. Як існуючі можливості можуть зменшити слабкі сторони. 

У громаді варто зосередити зусилля на розвитку системи управління – 

впровадженні сучасних практик, інформуванні населення, підвищенні його 

активності. При подоланні цих слабких сторін в нагоді мають стати можливості, які 

пропонують проекти міжнародної допомоги, що надають підтримку громаді. 

В економічній сфері важливим є зменшення рівня бюджетної залежності від 

одного платника, що є можливим через диверсифікацію галузевої структури, 

перспективи для чого створюють зростання попиту на продовольство на світовому 

ринку, зокрема органічні продукти та популярності сільського, зеленого туризму. 

Мораторій на експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді є також тим 

чинником, що дозволяє диверсифікувати економіку громади через розвиток 

виробництв з високою часткою доданої вартості у лісовій промисловості. 

Існуючі інфраструктурні проблеми, обумовлені, зокрема застарілістю мережі 

водо-, теплопостачання, а також матеріально-технічної бази освітніх та культурних 

закладів доцільно вирішувати за рахунок ресурсів державного бюджету, що 

спрямовуються на гуманітарну і соціальну сфери та розвиток громад, а також за 

рахунок започаткування механізму енергосервісних контрактів. 



      
 

 

 

 

 

3. Як сильні сторони можуть обмежити вплив загроз. 

Суттєвими загрозами для громади є нестабільна економічна ситуація в країні, 

інфляційні процеси, а враховуючи експортоорієнтованість на ринок ЄАЕС флагмана 

місцевої економіки додатковим негативним чинником є непрогнозованість 

зовнішніх ринків країн цього угрупування. Подолання даних загроз є можливим за 

рахунок розвитку таких сильних сторін громади, як: розвинута лісова 

промисловість, придатні для органічного землеробства земельні ресурси, наявність 

туристично-готельного комплексу з перспективами подальшого розвитку. 

Основною метою соціально – економічного  та культурного розвитку громади є 

створення умов для подальшого економічного зростання, наповнення місцевого 

бюджету коштами, покращення на цій основі бюджетного фінансування установ 

освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту та поліпшення життя 

населення. 

Основними пріоритетними напрямами соціально – економічного та 

культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2019-2020 

роки є: 

- досягнення економічної стабільності, створення сприятливих умов для 

розвитку підприємництва; 

- ефективне використання на території громади виробничих територій, 

приміщень, земельних ділянок з метою розвитку малого та середнього бізнесу; 

- залучення інвестиційних коштів для реалізації проектів соціально – 

економічного розвитку; 

- продовження оптимізації та удосконалення мережі освітніх закладів та 

закладів культури; 

- покращення інфраструктури систем водозабезпечення та 

водовідведення, теплопостачання, благоустрою; 

- забезпечення ефективної роботи комунальних підприємств для 

обслуговування потреб всіх населених пунктів громади, а саме благоустрою 

території, поточний ремонт доріг, обслуговування систем водопостачання та 

водовідведення, вуличного освітлення та ін. 
 

4. Створення умов для стабільного соціально – економічного 

розвитку громади 

 

4.1.Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку на 2019-2020 роки 

 

Малий та середній бізнес, який діє на території громади, перетворюється на 

важливий сектор економіки, який суттєво впливає на зайнятість населення, 

забезпечення населення необхідними товарами та наданням послуг, забезпечує та 

суттєво впливає на формування дохідної частини бюджету об’єднаної 

територіальної громади. В  2019-2020 роках продовжиться робота, спрямована на 

підтримку ринкових реформ, зростанні обсягу роздрібного товарообігу підприємств 

торгівлі, в першу чергу, за рахунок реалізації товарів вітчизняного і місцевого 

виробництва, формуванні та стабілізації споживчого ринку, захист прав споживачів, 

посилення контролю за  дотриманням вимог законодавства при здійсненні 

господарської діяльності, упорядкування розміщення торгових об’єктів, 



      
 

 

 

 

забезпечення високого рівня обслуговування. Робота в галузі побутового 

обслуговування буде проводитись в напрямку сприяння роботі підприємств, що 

надають важливі види послуг населенню та стимулювання створення нових 

приватних підприємств побутового обслуговування.    

Головна мета на 2019-2020 роки є підтримка розвитку малого та середнього 

бізнесу, підвищення його конкурентоспроможності, збільшення кількості суб’єктів 

підприємницької діяльності на основі створення сприятливих умов для цього. 

В рамках реалізації Програми забезпечення малочисельних та віддалених сіл 

громади товарами першої необхідності та хлібом на 2018-2020 роки у зв’язку з 

налагодженням діяльності об’єднаної територіальної громади виникла необхідність 

в організації підтримки малого бізнесу в сфері забезпечення віддалених 

малочисельних населених пунктів виїзною торгівлею, в першу чергу товарами 

першої необхідності. 

Сприятливий клімат для розвитку бізнесу 

Підприємницька діяльність є основним джерелом надходжень до бюджету та 

благополуччя населення. Міська рада проводитиме політику стимулювання 

розвитку бізнесу та політику партнерства.   

 

Заходи: 

 Розвиток комунікації бізнесу та влади. Міська рада забезпечуватиме нові 

формати взаємодії з бізнесом, зокрема шляхом створення ради підприємців при 

міській раді та залучення фахівців всіх галузей реального сектору економіки до 

складу виконавчого комітету ради; 

 Промоція місцевого виробника. Міська рада працюватиме над просуванням 

товарів місцевого виробника за межами громади, займатиметься промоцією, 

стимулюватиме попит на місцеву продукцію. При бюджетних закупівлях міська 

рада орієнтуватиметься на максимальне залучення місцевих підприємців до 

електронних торгів; 

 Бізнес-партнерство. Міська рада сприятиме привабливості рівню місцевих 

тарифів, зборів та платежів. Виконавчий комітет прикладатиме максимум зусиль 

щодо спрощення взаємодії з бізнесом та в межах компетенції забезпечуватиме 

прозору діяльність контролюючих органів. 

Сучасна інфраструктура для бізнесу 

Інфраструктурна підтримка бізнесу є важливим інструментом місцевої влади у 

сприянні розвитку бізнесу. Значний потенціал громади у розвитку промисловості та 

сільського господарства має бути підкріпленим відповідною інфраструктурою. 

 

Заходи: 

 Розбудова промислових зон. Забезпечення наявних промислових зон 

відповідними комунікаціями згідно з планами території; 

 Забезпечення транспортної доступності. Першочергове будівництво доріг та 

інших комунікацій до місць виробництва. 

 Пристосованість інфраструктури громади до потреб бізнесу. Врахування 

специфіки роботи виробництв у плануванні діяльності комунальних служб громади 

(освітлення, вивезення сміття, громадський транспорт тощо). 

 



      
 

 

 

 

4.2.Підтримка приватної ініціативи та зміцнення позицій малого та середнього 

підприємництва через: 

 

- виважена податкова політика щодо встановлення  для суб’єктів 

підприємницької діяльності місцевих податків і зборів, гнучка система пільг з 

метою підняття конкурентної спроможності   суб’єктів; 

- забезпечення  рівної, доступної можливості для таких суб’єктів в рекламі 

товарів, послуг, які  виробляються чи надаються  підприємствами  та підприємцями 

міста та інших населених  пунктів; 

- сприяння в отриманні адміністративних послуг; 

- спонукання  суб’єктів   малого та середнього бізнесу  в здійсненні 

будівництва, промислового, комерційного   та іншого призначення; 

- створення та підтримка діяльності об’єктів інфраструктури 

підприємництва, надання допомоги; 

- нарощування обсягів виробництва промислових підприємств громади; 

- формування активного бізнесового середовища та громадської 

самосвідомості підприємців. 

 

5. Створення умов щодо інвестиційної привабливості громади 

 

Залучення приватних інвестицій 

Створення привабливого інвестиційного клімату та розвиток інвестиційної 

діяльності громади для забезпечення сталого економічного зростання та покращення 

добробуту територіальної громади, розвиток інженерно – транспортної та соціальної 

інфраструктури, відновлення промислового потенціалу, поширення інформації про 

інвестиційні можливості громади серед міжнародних інвестиційних фондів та 

компаній для зростання соціально – економічного розвитку громади. 

Заходи: 

 Рівні можливості. Прозорість прийняття рішень міською радою. Міська рада 

сприятиме встановленню на території громади рівних умов діяльності та 

недопущенню дискримінації при визначенню розмірів місцевих податків та зборів. 

  Захист власності. Міська рада сприятиме захисту приватної власності та 

здійснюватиме заходи щодо роздержавлення комунального майна (будівлі, земля 

тощо), яке знаходиться в користування підприємств. 

 Просування території. Міська рада розробить детальний план залучення 

інвестицій та займатиметься промоцією території, висвітленню можливостей 

інвестування в громаду. 

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері залучення інвестицій 

для розвитку громади на 2019-2020 роки є: 

- забезпечення створення сприятливого інвестиційного клімату; 

- широке залучення інвестиційного потенціалу вітчизняних та зарубіжних 

інвесторів, коштів держави та досягнення за рахунок цього модернізації 

виробництва, розвитку та поліпшення сфери послуг, покращення інфраструктури 

соціальної сфери; 

- залучення інвестицій в створення нових та утримання існуючих об’єктів 

благоустрою 



      
 

 

 

 

- покращення інформаційного забезпечення іноземних інвесторів про 

потенційні можливості інвестування. 

 

             Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

- забезпечення відкритості для бізнесу інформації про вільні земельні 

ділянки та приміщення на території громади для сприяння започаткуванню 

підприємницької діяльності; 

- визначення пріоритетних об’єктів соціальної інфраструктури та 

виготовлення проектно – кошторисної документації для залучення інвестиційних 

коштів та реалізацію проектів з їх реконструкції, поточного та капітального 

ремонту; 

- проведення організаційної роботи по залученню інвестиційних коштів; 

 

6. Підвищення фінансової незалежності місцевого бюджету та 

ефективності використання бюджетних коштів 

 

Наповнення місцевого бюджету 

З метою здійснення заходів щодо розвитку території міська рада працюватиме 

над наповнюваністю бюджету та детінізації економіки регіону. 

 

Заходи: 

 Адміністрування податків. Організація роботи по виконанню планових 

завдань по наповненню бюджету, виважений прорахований підхід до надання пільг 

по сплаті місцевих податків і зборів, по сплаті орендної плати за землю та майно 

тощо; 

 Платіжна дисципліна. Міська рада організовуватиме ефективну претензійно-

позовну роботу щодо підприємств та організацій які ухиляються від сплати податків 

та зборів; 

 Лобіювання міжбюджетних трансфертів. Міська рада працюватиме над 

залученням фінансування з інших бюджетів (державного, обласного) шляхом 

просування проектів тощо; 

 Грантове фінансування. Міська рада здійснюватиме заходи щодо залучення 

донорського фінансування. Прийматиме участь у відповідних проектах Державного 

фонду регіонального розвитку, а також у міжнародних донорських проектах. 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері наповнення та 

виконання місцевого бюджету на 2019-2020 роки є: 

- забезпечення наповнюваності доходної частини бюджету громади; 

- забезпечення фінансової самодостатності територіальної громади; 

- проведення раціональної та ефективної податково – бюджетної 

політики; 

- зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни; 

- підвищення результативності бюджетних видатків; 

- підвищення якості послуг, які надаються за рахунок місцевого бюджету. 

 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

- забезпечення повної сплати нарахованих податків і платежів до бюджету 

громади; 



      
 

 

 

 

- визначення пріоритетності щодо фінансування розроблених  програм; 

- забезпечення дотримання законодавства при здійсненні державних 

закупівель товарів та послуг, раціонального використання державних коштів; 

 

7. Реалізація політики у галузі будівництва та земельних відносин  

 

Розвиток земельних відносин, упровадження правових, організаційних, 

економічних, технічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання 

земель, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, 

оздоровчого, рекреаційного та історико – культурного призначення, збільшення 

надходжень від плати за землю до бюджету ОТГ, підвищення ефективності оренди 

землі.    

 Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері будівництва та 

земельних відносин на 2019-2020 роки є: 

- створення умов для залучення інвестиційного капіталу в розбудову 

населених пунктів громади; 

- ефективне розпорядження землями громади; 

- оренда земельних ділянок; 

- організація ефективного використання земель; 

- охорона та контроль за дотриманням земельного законодавства. 

 

Основні заходи, що плануються для їх вирішення: 

- забезпечення участі у встановленні та погодженні меж земельних 

ділянок в натурі при оформленні документів, що посвідчують право власності або 

користування ними; 

- встановлення ставок орендної плати; 

- контроль за використанням та охороною земель комунальної форми 

власності, додержання землевласниками та землекористувачами земельного та 

екологічного законодавства; 

- вживання заходів щодо усунення порушень норм чинного земельного 

законодавства України на території міської ради, оперативне інформування про будь 

– які випадки порушення законодавства. 

 

         8. Розвиток житлово – комунального господарства та інфраструктури   

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері житлово – 

комунального господарства та інфраструктури на 2019-2020 роки є: 

 

- поліпшення якості та розширення переліку житлово – комунальних 

послуг для населення громади; 

- поліпшення благоустрою території громади; 

- поліпшення стану забезпечення населення якісною питною водою; 

- модернізація та розширення мережі зовнішнього освітлення на території 

громади; 

- поліпшення транспортного – експлуатаційного стану автомобільних 

доріг і мостів; 



      
 

 

 

 

- задоволення потреб населення автотранспортом загального 

користування та забезпечення населених пунктів громади регулярним автобусним 

сполученням; 

 

             Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

- залучення інвестицій для реалізації інвестиційних проектів у сфері 

житлово – комунального господарства з залученням коштів з різних джерел: 

- реконструкція вуличного водогону по вул. Вокзальна в м. Корюківка; 

- реконструкція водогону в с. Наумівка Корюківського району 

Чернігівської області; 

-  забезпечення реконструкції  та ремонту доріг з твердим покриттям; 

-   продовження ремонту доріг з ґрунтовим покриттям (в цілому за             

необхідністю  по місту та селам громади). 

- модернізація водогонів по місту та населених пунктів; 

- ремонт та модернізація систем теплопостачання; 

- роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою 

водойм, притоки річки Бреч;  

- відновлення підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану річок, водойм (очищення русел від дерев та інше); поточний 

ремонт та капітальний ремонт мостів, містків та інших гідрологічних споруд за 

необхідності; 

- підтримання  майна міської комунальної власності в належному стані 

(здійснення ремонтів приміщень, заміна вікон та дверей та інше згідно окремих 

програм); 

- забезпечення благоустрою міста ті сільських населених пунктів 

(прибирання міста та населених пунктів, утримання парків, скверів, кладовищ, 

ліквідація  стихійних сміттєзвалищ, вивіз сміття, спилювання аварійних дерев та 

інші види  робіт); 

- утримання та обслуговування системи вуличного освітлення; 

- забезпечення утримання полігонів твердих  побутових відходів, вивіз та 

утилізація відходів, забезпечення  екологічно – безпечною зберігання та  

захоронення відходів; 

- будівництво артезіанської свердловини для питного водопостачання з 

використанням енергоощадного обладнання в с. Наумівка Корюківського району 

Чернігівської області. 

Виконання  інших робіт, зазначених в Переліку робіт  та  об’єктів виробничого 

призначення та соціальної сфери включених в План  соціально – економічного та 

культурного розвитку міської територіальної громади на 2019-2020 роки (за рахунок  

усіх джерел фінансування), який є додатком до цього Плану. 

 

Енергоефективність та енергонезалежність 

 

Зростання цін на енергоносії – тенденція вітчизняного та світового ринку. 

Міська рада з метою зниження залежності від світових цін на енергоносії 

впроваджують енергоефективні заходи, а також запроваджують альтернативну 

енергетику. 



      
 

 

 

 

Зменшення споживання енергоносіїв та ефективне використання місцевих 

енергоресурсів є раціональною відповіддю на сучасні виклики енергетичного ринку. 

           Підвищення ефективності і надійності функціонування енергетики ОТГ 

шляхом модернізації існуючого теплогенеруючого обладнання, залучення в 

енергообіг вторинних поновлюваних джерел енергії та впровадження сучасних 

енергоефективних технологій і устаткування, підвищення енергонезалежності 

об’єктів за умови впровадження енергозберігаючих заходів на діючому 

енергообладнанні, залучення відновлювальних енергоресурсів, модернізація 

обладнання, заміна вікон, дверей та котлів, утеплення фасадів та дахів будівель, 

впровадження енергозберігаючих заходів на діючому обладнанні.  

Заходи: 

 Модернізація систем централізованого теплопостачання. Залучення 

інвестора в сферу теплогенерації міста Корюківка, заміна енерговитратного 

обладнання, здійснення заходів щодо переведення житлового фонду на 

індивідуальне опалення; 

 Енергоефективне освітлення. Здійснення модернізації вуличного освітлення 

шляхом заміни існуючих ламп ДРЛ на LED освітлення. Заміна застарілої мережі та 

автоматики. Будівництво нового освітлення виключно за технологією LED. 

 Місцеві ресурси. Максимальне залучення місцевих енергоносіїв (відходи 

деревини, торф) для забезпечення потреб громади.  

 Енергомодернізація закладів. Проведення утеплення закладів освіти, 

культури та інших комунальних установ. Міська рада зобов’язується відмовитись 

від енерговитратних капіталовкладень (закупівля застарілого обладнання, 

використання енергоємних приладів та машин); 

 

          Очікувані результати: 

- відповідне скорочення обсягу бюджетних видатків; 

- збільшення обсягів використання нетрадиційної енергетики та 

альтернативних видів палива; 

- модернізація конструкцій вікон та дверей; 

- спрямування коштів, зекономлених внаслідок впровадження 

енергозберігаючих заходів, на фінансування заходів з енергозбереження у 

бюджетних установ; 

- поліпшення умов експлуатації та збереження будівель і споруд бюджетних 

установ у належному стані, забезпечення санітарно – гігієнічних, інженерно – 

технічних та естетичних вимог до утримання будівель, споруд та прилеглих 

до них територій; 

- створення безпечних умов навчання та виховання дітей у дошкільних 

навчальних закладах; 

- зменшення ризику розморожування систем опалення при аварійних зупинках 

та інше.   

      

Поводження з відходами 

На території громади існує понад 100 стихійних сміттєзвалищ. Як такий, що 

відповідає всім нормам є міський полігон твердих побутових відходів.  

 

 



      
 

 

 

 

Заходи: 

 Збирання, обробка та знищення відходів. Міська рада запровадить систему 

збору відходів на сільських територіях та продовжить розвивати контейнерний збір 

сміття у місті. Буде запроваджено пілотний проект сортування відходів із 

залученням приватних інвесторів; 

 Полігони відходів. Міська боротиметься з стихійними сміттєзвалищами та 

підтримуватимемо належний стан існуючих полігонів відходів; 

 Якісна інспекція по благоустрою. Міська рада в межах жорстко 

боротиметься з порушниками екологічного законодавства, благоустрою тощо. 

  

9.Забезпечення підвищення якості та доступності освіти, 

медичного обслуговування, соціального захисту населення, 

спорту та культури. 

 

Заходи: 

 Модернізація шкіл та дошкільних закладів. Продовження переоснащення 

загальноосвітніх закладів та садочків, особлива увага на вивченні інформатики та 

іноземних мов; 

 Особливі умови для особливих діток. Міська рада сприятиме навчанню та 

розвитку дітей з особливими потребами, створюватиме умови для їх соціальної 

реабілітації;  

 Безпека дітей. Найменші мешканці громади мають бути захищені від 

насильства у сім’ї, незаконної експлуатації на виробництвах тощо;  

 Право на саморозвиток. Міська рада сприятиме дітям у саморозвитку та 

реалізації себе в позашкільній освіті, мистецтві, клубах за інтересами, спорті тощо. 

 Дитяче дозвілля. Міська рада разом з установами та організаціями 

забезпечуватиме якісне дозвілля для всіх вікових груп дітей. 

Основною метою заходів міської ради та її виконавчого комітету в соціальній 

та гуманітарній сферах є зменшення темпів скорочення населення шляхом 

підвищення якості життя. 

 

Громада дружня до дітей 

         Протягом 2018 року продовжена робота, щодо впровадження на території 

Корюківської  ОТГ  ініціатив, які спрямовані на розвиток дитини. Зокрема було 

облаштовано багато місць для дозвілля, в дитячих закладах оновлено ігрові кімнати, 

переоснащено школи та дитячі садочки тощо. .          Проводиться робота, щодо 

створення нового освітнього середовища громади на базі Корюківської ЗОШ №1, 

яка в перспективі стане основною школою ОТГ та надаватиме якісні освітні послуги 

для учнів Корюківської ОТГ. Метою даного проекту крім енергоефективних заходів 

є кардинальна зміна моделі надання освітніх послуг громади, концентрація ресурсів 

місцевого бюджету на забезпеченні якісного освітньго процесу у тому числі завдяки 

оптимізації кількісних характеристик.  

Завданням проекту є перетворення наявної загальноосвітньої школи на: 

-освітній простір де хочеться вчитися; 

-школа, де стимулюється творчість та креатив; 

-заклад де діти з різними можливостями мають рівні права; 

-автономний навчальний заклад з широкими повноваженнями; 



      
 

 

 

 

-місце, де комфортно навчатись та працювати; 

- спортивний простір тощо. 

Новий освітній простір Корюківської ОТГ - це школа лідерів. 

Придбано кабінети біології та географії для опорної Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст.№1. 

Для 1 класів, відповідно до НУШ, закуплені меблі, комп'ютерне обладнання, 

дидактичні засоби навчання, шкільні класні дошки, закуплений спортивний 

інвентар. 

 

Подальше сприяння розвитку галузі освіти шляхом: 

- збереження існуючої мережі навчально – виховних закладів Корюківської 

міської територіальної громади, а також визначення пріоритетних напрямів 

діяльності освітніх установ; 

 - забезпечення для населення об’єднаної територіальної громади державних 

гарантій доступності та рівних можливостей отримання якісної та повноцінної 

освіти незалежно від місця проживання і матеріального статку, безоплатно повної 

загальної середньої освіти в межах державних стандартів;  

- удосконалення методичної роботи з педагогічними кадрами, створення умов 

для продуктивної педагогічної діяльності; 

- розвиток у дітей і молоді творчих здібностей, підтримки творчо обдарованих 

дітей і молоді, формування навичок самоосвіти і самоорганізації особистості, 

створення банку даних про них; 

- всебічна підтримка загальноосвітніх навчальних закладів та ДНЗ щодо 

зміцнення їх матеріальної та навчально – методичної бази, забезпеченість 

мультимедійними та інтерактивними засобами, забезпечення спортивним 

інвентарем; 

- придбання меблів та  шкільних дошок для загальноосвітніх навчальних 

закладів; 

- створення оптимальних умов для навчання та виховання дітей, збереження і 

зміцнення їхнього здоров’я; 

- організація якісного, збалансованого та дієтичного харчування; 

- забезпечення інформаційного супроводу навчального – виховного процесу; 

- виявлення та впровадження прогресивних ідей, новітніх освітніх методик, 

альтернативних технологій, підвищення рівня фізкультурно – оздоровчої роботи 

закладів, оптимізація роботи з батьками, вдосконалення механізмів управління ДНЗ; 

- підтримка ДНЗ для вирішення проблем закладів; 

- забезпечення регулярного та безоплатного підвезення учнів до місць навчання 

та в зворотному напрямку; 

- забезпечення участі учасників навчально – виховного процесу в нарадах, 

семінарах, інших заходах громади, обласного та Всеукраїнського рівнів; 

- забезпечення рівного доступу до якісної освіти учнів сільської місцевості; 

- впровадження системи інклюзивної освіти; 

- оновлення матеріально – технічної бази на основі сучасних технологій та 

енергозбереження; 

- зовнішнє утеплення фасадів ДНЗ та шкіл. 

 

 



      
 

 

 

 

Культурна громада 

Культура – це основа розвитку особистості та нації. Традиції, національні цінності 

та релігійні уподобання визначають вектор розвитку суспільства. 

 

Заходи: 

 Реструктуризація галузі культури. Міська рада здійснить заходи щодо 

реорганізації культури та створить умови для підвищення якості та збільшення 

різноманіття культурних послуг. При цьому фінансування галузі культури має 

відбуватися не за залишковим принципом; 

 Нові культурні заходи. Проведення фестивалів, ярмарків та цікавих 

зустрічей. Створення цікавих інтерактивних заходів для громадян, особливо на 

відкритих громадських територіях, які мають ініціювати активну участь мешканців 

громади.  

 Осучаснення інфраструктури. Інвестиції у модернізацію закладів культури, 

покращення їхньої матеріальної бази. Особливу увагу міська рада приділятиме 

осучасненню бібліотек та будинків культури; 

 Інвестиції в інфраструктуру. Інвестиції у модернізацію закладів культури, 

покращення їхньої матеріальної бази, а також у збереження об’єктів культурної 

спадщини. 

 

Подальше сприяння розвитку галузі культури, шляхом: 

- забезпечення стабільної роботи закладів культури та творчих колективів 

громади; 

- проведення культурно – масових заходів з відзначенням державних свят та 

визначених дат; 

- підтримка різноманітних творчих процесів у культурному просторі громади; 

- підвищення уваги до інтересів населення в процесі формування і 

представлення послуг у сфері культури; 

- забезпечення участі в конкурсах, фестивалях, виставках учнів, творчих 

колективів; 

- налагодження інформаційного висвітлення діяльності закладів культури в 

місцевих засобах масової інформації та на офіційному інформаційному сайті 

громади; 

 

Подальше сприяння у розвитку спорту та молодіжної політики, шляхом: 

- сприяння веденню широкої пропаганди фізичної культури і спорту, як 

фактора зміцнення здоров’я та фізичного загартовування людини; 

- забезпечення активного розвитку фізичної культури та спорту, 

діяльності всіх складових фізкультурного руху в громаді; 

- забезпечення підготовки (проведення навчально – тренувальних зборів) 

та території громади; 

- залучення учнівської молоді до участі у змаганнях з різноманітних видів 

спорту; 

- розроблення молодіжних проектів; 

- створення необхідних умов для розвитку здібностей, талантів дітей, 

учнівської молоді, сприяння діяльності позашкільних навчально – виховних 

закладів; 



      
 

 

 

 

- подальше облаштування спортивних майданчиків на території 

навчальних закладів громади, за місцем проживання та у місцях масового 

відпочинку населення; 

- облаштування велосипедних доріжок; 

- підтримка розвитку фізичної культури та спорту людей з особливими 

потребами та спорту ветеранів, забезпечення підготовки та участі у заходах різних 

рівнів. 

 

  Реалізація завдань буде  здійснюватися на підставі окремих програм, а саме: 

- Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей Корюківщини на період 

до 2020 року; 

- Міська програма «Розвиток фізичної культури та спорту на період до 2020 

року; 

- Міська цільова програма з національно – патріотичного виховання на 2018 – 

2020 роки. 

 

 Забезпечення належного стану приміщень закладів, проведення їх ремонтів та 

утеплення, а саме: 

- проведення реконструкції 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: ІІІ черга – 

внутрішнє опорядження та заміна інженерних мереж з улаштуванням ІТП; 

- енергоефективна реновація дошкільного навчального закладу №4 «Веселка» 

(утеплення фасаду, цоколю) м. Корюківка Чернігівської області; 

-   реконструкція приміщень Корюківської гімназії; 

- капітальний ремонт покрівлі Сядринського будинку культури та заміна 

віконних блоків; 

- реконструкція покрівлі із заміною скатного даху на шатровий дошкільного 

навчального закладу №4 «Веселка» за адресою: пров. Бульварний, 8А в м. 

Корюківка, Чернігівської області. 

  

Соціальна спрямованість 

Корюківська міська рада сприяє добробуту та підвищенню життєвого рівня 

населення, охоплення соціальною підтримкою вразливих верств населення, таких як 

малозабезпечених сімей, сімей загиблих учасників бойових дій, сімей учасників 

бойових дій, дітей- інвалідів. 

 Основна увага приділятиметься підвищенню якості медичних послуг з 

раннього виявлення та профілактики захворювань, запобіганню травматизму, а 

також захисту громадян від загроз здоров’ю, таких, як епідемії. Громада також 

дбатиме про формування мережі сучасних діагностичних центрів. 

 Права жінок, їх рівний доступ до Умови для саморозвитку та підвищення 

кваліфікації. Громада сприяє в розбудові інститутів саморозвитку людей,  повинні 

нарощуватись можливості для забезпечення благополуччя мешканців та їх сімей. 

Загалом відчуття благополуччя є суб’єктивним, але воно формується через соціальні 

взаємодії і різні засоби соціальної згуртованості та соціальної інтеграції, і саме це 

повинно бути в центрі уваги. Розширення участі молодих чоловіків і жінок у 

суспільному житті місцевих громад через механізми партисипативної демократії та 



      
 

 

 

 

шляхом підтримки різних молодіжних організацій і креативних активностей. 

Популяризація волонтерства серед молоді, особливо з метою запобігання соціальної 

ізоляції серед уразливих груп молоді. 

 Особливі умови для особливих діток. Міська рада сприятиме навчанню та 

розвитку дітей з особливими потребами, створюватиме умови для їх соціальної 

реабілітації;  

 Безпека дітей. Найменші мешканці громади мають бути захищені від 

насильства у сім’ї, незаконної експлуатації на виробництвах тощо;  

 Право на саморозвиток. Міська рада сприятиме дітям у саморозвитку та 

реалізації себе в позашкільній освіті, мистецтві, клубах за інтересами, спорті тощо. 

 Дитяче дозвілля. Міська рада разом з установами та організаціями 

забезпечуватиме якісне дозвілля для всіх вікових груп дітей. 

 

Реалізація завдань буде  здійснюватися на підставі окремих програм, а саме: 

- Програма «Фінансової підтримка громадських організацій інвалідів, 

ветеранів, учасників війни та інших категорій населення» на 2018-2020 роки; 

- «Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та 

членів їх сімей – мешканців Корюківської міської ради» на 2018-2020 роки; 

-  «Програма соціального захисту окремих категорій населення на 2019 рік»; 

- Програма із забезпечення житлом дітей сиріт, дітей позбавлених 

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

Громада рівних можливостей 

Конституцією України гарантовані рівні права всіх громадян, дискримінація 

за різними ознаками забороняється. Водночас перед молоддю та людьми поважного 

віку постає низка проблем, таких як проблеми працевлаштування та пенсійного 

забезпечення наслідком чого є невисокий рівень життя і обмежені можливості 

участі цих соціальних груп в суспільних процесах. 

 

Заходи: 

 Стимулювання зайнятості. Міська рада сприятиме підприємствам, які 

створюють робочі місця для молоді та людей передпенсійного віку; 

 Соціальна активність. Залучення молоді до суспільного життя громади через 

участь в заходах молодіжної ради інші механізми партисипативної демократії, 

стимулювання розвитку громадського руху тощо; 

 Гендерна рівність. Міська рада на локальному рівні гарантує чоловікам та 

жінкам однакові умови для реалізації своїх людських прав та однаковий потенціал 

для здійснення свого внеску у політичний, економічний, соціальний та культурний 

розвиток, а також рівні права на користування результатами цього розвитку. 

 

  Охорона здоров’я. 

          Здоров’я є непересічною цінністю, має важливе значення у житті кожної 

людини, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості 

досягнення індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи 

стійкого розвитку. Тому головна мета програми підвищення ефективності та якість 

роботи галузі охорони здоров’я, формування системи надання населенню доступних 

та високоякісних медичних послуг на засадах сімейної медицини. Забезпечення прав 

громадян на охорону здоров’я.    



      
 

 

 

 

Основна увага приділятиметься підвищенню якості медичних послуг з 

раннього виявлення та профілактики захворювань, запобіганню травматизму, а 

також захисту громадян від загроз здоров’ю, таких, як епідемії.  

  Заходи: 

 Профілактика. Основна увага міської ради буде зосереджена на розвитку 

первинної ланки медицини. Міська рада сприятиме у залученню молодих 

спеціалістів – сімейних лікарів;  

 Вчасна діагностика. Міська рада сприятиме у якісній діагностиці 

захворювань, зокрема плановим медичним обстеженням із застосуванням сучасного 

обладнання; 

 Здоровий спосіб життя. Забезпечення більш здорового способу життя у 

активній громаді шляхом широкого залучення мешканців до участі у спортивних та 

оздоровчих заходах. Це включає інвестиції в удосконалення спортивних споруд, 

підтримку спортивних об'єднань, а також розширення участі громадян у 

різноманітних спортивних заходах (відпочинок, спортивні клуби, масові заходи), а 

також заходи з популяризації здорового способу життя. 

       

 З метою покращення матеріальної бази Корюківської ЦРЛ, планується 

проведення  : 

 

- Реконструкція приміщень головного корпусу Корюківської центральної 

районної лікарні з заміною інженерних мереж (систем тепло-, водопостачання та 

водовідведення, енергопостачання по вул. Шевченка,101 м. Корюківка Чернігівської 

області; 

- Заміну вікон та дверей на енергоефективні (реконструкція) в головному 

корпусі Корюківської центральної районної лікарні по вул. Шевченка,101 м. 

Корюківка Чернігівської області; 

 

10.  Розвиток сільськогосподарських підприємств 

та сільськогосподарського виробництва 

 

Об’єднання сільських територіальних громад навколо Корюківської міської 

ради зумовило необхідність проведення аналізу роботи агропромислового 

комплексу та врахування його показників  в роботі територіальної громади по 

наповненню міського бюджету. 

Протягом останніх років аграрна галузь демонструє поступовий стабільний 

розвиток. З метою забезпечення позитивних тенденцій розвитку, створення умов для 

розвитку підприємництва у сільській місцевості, насичення продовольчого ринку 

якісною продукцією визначено наступні завдання: 

- сприяння розвитку великотоварного виробництва з використанням сучасних 

технологій; 

- сприяння створенню сімейних молочних ферм в сільській місцевості; 

- розвиток соціальної інфраструктури в сільських населених пунктах; 

- проведення інвентаризації сільськогосподарських землеволодінь та 

землекористування; 



      
 

 

 

 

- сприяння реалізації у повному обсязі прав власників земельних ділянок, 

земельних часток (паїв) та суб’єктів господарювання в частині посилення 

відповідальності за дотриманням умов договорів оренди та їх державну реєстрацію; 

- забезпечення гнучкої податкової політики. 

 

11. Транспорт і зв’язок 

 

Функціонування об’єднаної громади зумовлює необхідність планування 

заходів із розвитку послуг з перевезення на приміських маршрутах та забезпечення 

належного стану їх обслуговування, посилення контролю за безпекою пасажирських 

перевезень. 

З метою повного, безпечного та якісного задоволення потреб населення 

громади в послугах міського та приміського автобусного транспорту визначено 

наступні завдання: 

- збереження міського автобусного маршруту; 

- відкриття нових маршрутів по громаді;  

- контроль за дотриманням пасажирськими перевізниками норм чинного 

законодавства та виконання договірних умов на перевезення. 

Також на території об’єднаної громади є необхідність в подальшому розвитку 

телекомунікаційних мереж та мережі поштового зв’язку. Тому тут виникають 

наступні завдання: 

- подальша розбудова мережі Інтернет; 

- використання сучасних телекомунікаційних послуг та інформаційних 

технологій; 

- створення рівних умов для доступу до мережі в усіх населених пунктах 

громади. 

  

12. Забезпечення доступності   та якості 

адміністративних послуг 

 

Реалізація цього завдання дасть можливість населенню міста та сіл 

територіальної громади на своєчасний та  якісний розгляд заяв та завдань, 

пришвидшить можливість вчасного отримання пільг та субсидій гарантованих 

державою; в повній мірі сприятиме вирішенню спорів в судах та інших 

правоохоронних органах. 

Дасть можливість скоротити час і витрати суб’єктів  підприємницької 

діяльності на започаткування власної справи, отримання документів дозвільного  

характеру та одержання адміністративних послуг. 

 

13. Модернізація інфраструктури населених пунктів громади. 

 

Головною проблемою на сьогодні залишається для міської ради та її 

виконавчого комітету модернізація інфраструктури міста та сільських населених 

пунктів, зокрема дорожньої, житлово-комунальної, транспортної, соціальної і таке 

інше. 

Головним завданням в цьому напрямку роботи міської ради та її виконкому є 

поліпшення інфраструктури, а саме: 



      
 

 

 

 

- реконструкція вуличного водогону по вул. Вокзальна в м. Корюківка; 

- реконструкція водогону в с. Наумівка Корюківського району 

Чернігівської області; 

-  забезпечення реконструкції  та ремонту доріг з твердим покриттям; 

- продовження ремонту доріг з ґрунтовим покриттям (в цілому за             

необхідністю  по місту та селам громади). 

- модернізація водогонів по місту та населених пунктів; 

-  ремонт та модернізація систем теплопостачання; 

- роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою 

водойм, притоки річки Бреч;  

- відновлення підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану річок, водойм (очищення русел від дерев та інше); поточний 

ремонт та капітальний ремонт мостів, містків та інших гідрологічних споруд за 

необхідності; 

- підтримання  майна міської комунальної власності в належному стані 

(здійснення ремонтів приміщень, заміна вікон та дверей та інше згідно окремих 

програм); 

- забезпечення благоустрою міста ті сільських населених пунктів 

(прибирання міста та населених пунктів, утримання парків, скверів, кладовищ, 

ліквідація  стихійних сміттєзвалищ, вивіз сміття, спилювання аварійних дерев та 

інші види  робіт); 

-  утримання та обслуговування системи вуличного освітлення; 

- забезпечення утримання полігонів твердих  побутових відходів, вивіз та 

утилізація відходів, забезпечення  екологічно – безпечною зберігання та  

захоронення відходів; 

- будівництво артезіанської свердловини для питного водопостачання з 

використанням енергоощадного обладнання в с. Наумівка. 

Виконання  інших робіт, зазначених в Переліку робіт  та  об’єктів виробничого 

призначення та соціальної сфери включених в План  соціально – економічного та 

культурного розвитку міської територіальної громади на 2019-2020 роки (за рахунок  

усіх джерел фінансування), який є додатком до цього Плану. 

  

Очікувані  результати:   

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити  підвищення надійності 

функціонування житлово–комунального господарства, поліпшення якості 

обслуговування населення, розширення доступу до доброякісної питної води та в 

цілому підвищить конкурентоспроможність території. 

 

13. Пріоритетними напрямами та завданнями з підвищення рівня безпеки 

життя громадян, цивільного захисту та техногенної безпеки  

на 2019-2020 роки є: 

 

- запобігання надзвичайним ситуаціям, ефективне реагування на них, 

забезпечення збереження життя і здоров’я людей; 

- забезпечення захисту життя та здоров’я населення, навколишнього 

природного середовища і об’єктів від впливу небезпечних факторів. 

 



      
 

 

 

 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

- створення матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій; 

- своєчасне та якісне проведення невідкладних відновлювальних робіт і 

заходів, спрямованих на ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків; 

- посилання пожежної безпеки в населених пунктах громади, утримання 

та поліпшення матеріально – технічного стану підрозділів пожежної охорони 

громади для виконання покладених на них завдань за призначенням; 

 

                                   15. Механізм реалізації Плану та 

 її організаційне та фінансове забезпечення 

 

Організацію виконання Плану здійснює виконавчий комітет міської ради, 

виконавчий апарат міської ради та її виконкому спільно з комунальними 

підприємствами міської ради, представництвами центральних та місцевих  органів 

державної  виконавчої  влади, районної та обласної рад. 

Спрямування інвестиційних потоків  у разі сфери економічної та соціальної 

діяльності дозволить забезпечити вирішення основних соціальних питань та 

виконання планових надходжень до бюджету громади. 

 Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів 

передбачається концентрація видатків на заплановані бюджетні призначення та 

виконання пріоритетних проектів розвитку соціальної інфраструктури. 

Хід її виконання розглядається  виконкомом міської ради по результатах 

роботи за рік. 

Контроль за виконанням Плану (Програми) покласти на постійні комісії 

міської ради. 

                

  

   Секретар  міської ради       С.О.Олійник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

 

 

 
                                                                                                            Додаток до Плану (Програми) 

                                                                                                            соціально – економічного та 

                                                                                                            культурного розвитку 

                                                                                                            Корюківської міської 

                                                                                                            територіальної громади на 

                                                                                                            2019-2020 роки 

 

П Е Р Е Л І К 

робіт, об’єктів виробничого призначення  та соціальної сфери, заходів, які 

будуть фінансуватись з міського бюджету та інших джерел, включених  у  План 

(Програму)  соціально-економічного  та культурного  розвитку  Корюківської  

міської  територіальної громади 

 на 2019-2020 роки 

                             тис.грн. 

 

№ 

п/

п 

 

Найменування об’єкту, робіт та заходів, що 

здійснюватимуться за планом (програмою) 

 

Орієнтовний обсяг фінансування Термін 

викона

ння 

(роки) Всього по 

об’єкту 

Державний 

бюджет 

Бюджет 

Корюків 

ської 

міської 

ради 

1 Реконструкція каналізаційно-насосної 

станції та каналізаційного колектора по   

вул. Вокзальній, 8Б, м.Корюківка, 

Чернігівської області 

2872,702 2585,432 287,270 2019-

2020 

2 Реконструкція вуличного водогону по            

 

вул. Вокзальна в м. Корюківка" (КП 

Корюківкаводоканал") 

600,000 0,000 600,000 2019 

3 

 

Капітальний ремонт дороги по                    

вул. Шевченка в м. Корюківка 

Чернігівської області 

3500,000 2000,000 1500,000 2019-

2020 

4 Капітальний ремонт вул. Червонохутірської 

в  м. Корюківка Чернігівської області 

3523,469 2431,194 1092,275 2019-

2020 

5 

 

Роботи пов’язані з поліпшенням технічного 

стану та благоустрій водойм на території 

Корюківської міської ради 

200,000 0,000 200,000 2019-

2020 

6 Відновлення і підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та санітарного стану 

річок, очищення русел від дерев(що 

потрапили до них внаслідок проходження 

весняних повеней) 

200,000 0,000 200,000 2019-

2020 



      
 

 

 

 

7 Капітальний ремонт  мосту по вул. Новій  в   

м. Корюківка  Чернігівської області 

2639,125 1820,996     818,129 2020 

8 Енергоефективна реновація дошкільного 

навчального закладу № 4 «Веселка» 

(утеплення фасаду, цоколю) м. Корюківка 

Чернігівська область 

4744,127 4269,714 474,413 2019-

2020 

9 Реконструкція  приміщень Корюківської 

гімназії з заміною віконних блоків та дверей  

на енергозберігаючі  по вул. Бульварній,5 в 

м. Корюківка Чернігівської області 

890,000 703,000 187,000 2019-

2020 

10 

 

Капітальний ремонт водопостачання та 

водовідведення в с. Наумівка 

Корюківського району Чернігівської 

області 

5700,000 2280,000 3420,000 2019-

2020 

11 Капітальний ремонт покрівлі Сядринського 

будинку культури та заміна віконних блоків 

по вул. Генерала Білого,84 в с. Сядрине 

Корюківського району Чернігівської 

області 

678,937 603,499 75,438 2019 

12 Капітальний ремонт станції біоочистки 

(розчистка ставка –накопичувача стічних 

вод) в с. Наумівка Корюківського району 

Чернігівської області 

350,000 0,000 350,000 2019 

  

13 

Проведення протиповеневих та 

культуртехнічних робіт на річці Сустра в с. 

Рейментарівка Корюківського району 

Чернігівської області 

270,500 243,450 27,050 2019 

  

14 

Заміна вікон та дверей на енергоефективні 

(реконструкція) в головному корпусі 

Корюківської центральної районної лікарні 

по вул. Шевченка,101  м.Корюківка 

Чернігівської області 

2100,000 1680,000 420,000 2019-

2020 

  

15 

Реконструкції системи теплопостачання по 

вул. Бульварна, вул.. Шевченка від буд.74-

76, вул.. Слов’янська м. Корюківка 

Чернігівської області   

400,000 0,000 400,000 2019-

2020 

  

16 

Капітальний ремонт асбестоцементної 

покрівлі  житлового будинку за адресою 

провулок Бульварний 5-а в м. Корюківка 

460,000 0,000 460,000 2019-

2020 

  

17 

 

 

Реконструкція адмінприміщення 

Корюківської ЖЕК під Центр надання 

адміністративних послуг по вул. 

Шевченка,87 м. Корюківка, Чернігівської 

області  

6000,000 2400,000 3600,000 2019 



      
 

 

 

 

 18 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: 

ІІІ черга – внутрішнє опорядження та 

заміна інженерних мереж з улаштуванням 

ІТП; 

 

43881,484 13330,000 30551,484 2019 

  

19 

Реконструкція покрівлі із заміною скатного 

даху на шатровий дошкільного 

навчального закладу №4 «Веселка» за 

адресою:пров. Бульварний,8А м. 

Корюківка, Чернігівської області 

4256,870 1000,000 

 

3256,870 

 

2019-

2020 

  

20 

Поточний ремонт тротуарів по вул. 

Вокзальній в м. Корюківка Чернігівської 

області 

400,000 0,000 400,000 2019 

  

21 

Виготовлення ПКД та будівництво 

вуличного освітлення ПЛІ в с. Наумівка 

Корюківського району Чернігівської 

області 

200,000 

 

0,000 200,000 2019-

2020 

  

22 

Реконструкція вуличного освітлення вул.8-

го Березня, вул. Шкільна, вул. Бібліотечна, 

вул. Набережна, вул. Малинова,               

пров. Мічуріна, вул. Свободи,                       

вул. Партизанська в м. Корюківка 

Чернігівської області 

   400,000 100,000 300,000 2019-

2020 

  

23 

Виготовлення ПКД та будівництво 

артезіанської свердловини для питного 

водопостачання з використанням 

енергоощадного обладнання в с. Наумівка 

Корюківського району Чернігівської 

області 

  5000,000 500,000 4500,000 2019-

2020 

  

24 

Реконструкція приміщень головного 

корпусу Корюківської центральної 

районної лікарні з заміною інженерних 

мереж (систем тепло-, водопостачання та 

водовідведення, енергопостачання по           

вул. Шевченка,101 м. Корюківка 

Чернігівської області 

   5883,100 4118,100 1765,000 2019-

2020 

  

25 

Амбулаторія загальної практики сімейної 

медицини (на 1-2 лікаря) по вул. Бородавка, 

с. Наумівка Корюківського району 

Чернігівської області - будівництво 

  7099,994   4419,450  2680,544 2019 

 26 Будівництво майданчиків для збору сміття 

на території Корюківської ОТГ 

    5500,000     3000,000    2500,000 2019-

2020 



      
 

 

 

 

 27 Поліпшення покриття доріг та проїздів у 

житловій забудові в Корюківській 

об’єднаній територіальній громаді 

 

    1000,000 0,000 1000,000 2019-

2020 

 28 Капітальний ремонт водогону по вул. 

Шевченка в м. Корюківка Чернігівської 

області 

200,000 0,000 200,000 2019-

2020 

 29 Закупівля обладнання для облаштування 

місць для дозвілля (дитячих та спортивних 

майданчиків) 

200,000 0,000 200,000 2019-

2020 

 30 Капітальний ремон дорожнього одягу по 

вул. Чернігівська в м. Корюківка 

Чернігівської області 

4000,000 1120,000 280,000 2019-

2020 

 31 Капітальний ремонт дорожнього одягу по 

вул. Нова в м. Корюківка Чернігівської 

області 

1400,000 2800,000 1200,000 2019-

2020 

32 Капітальний ремонт дорожнього одягу по 

вул. Дудка в м. Корюківка Чернігівської 

області 

6000,000 3000,000 3000,000 2019-

2020 

33 Капітальний ремонт дорожнього одягу по 

вул. Заводській в с. Сядрине Корюківського 

району Чернігвської області 

1100,000 880,000 220,000 2019-

2020 

34 Капітальний ремонт дорожнього одягу по 

вул. Шевченка в с. Сядрине Корюківського 

району Чернігівської області 

1500,000 1200,000 300,000 2019-

2020 

35 Капітальний ремонт дорожнього одягу по 

вул. Шевченка в с. Наумівка 

Корюківського району Чернігівської 

області 

1500,000 1200,000 300,000 2019-

2020 

 36 Капітальний ремонт дорожнього одягу по 

вул. Стрільця в с. Наумівка Корюківського 

району Чернігівської області 

1500,000 1200,000 300,000 2019-

2020 

37 Капітальний ремонт дорожнього одягу по 

вул. Польова в с. Воловики Корюківського 

району Чернігівської області 

1000,000 700,000 300,000 2019-

2020 

38 Будівництво під’їзної дороги до 

паркувально – розвантажувального 

майданчика за адресою пров. Дудка 2-б в        

м. Корюківка Чернігівської області 

1500,000 1440,000 60,000 2019 

39 Будівництво паркувально – 

розвантажувального майданчика за 

адресою пров.Дудка 2-б в м.Корюківка 

Чернігівської області 

1500,000 1440,000 60,000 2019 



      
 

 

 

 

40 Виготовлення ПКД та капітальний ремонт 

вул. Кошового від буд.№20 до буд.№30 з 

перехрестям 1-го Садового провулку, в            

м. Корюківка, Корюківського району, 

Чернігівської області 

1500,000 0,000 1500,000 2019 

41 Капітальний ремонт дорожнього одягу по 

вул. Молодіжна в с. Бреч, Корюківського 

району, Чернігівської області 

1500,000 0,000 1500,000 2019-

2020 

42 Капітальний ремонт дорожнього одягу по 

вул. Вокзальна в м. Корюківка 

Чернігівської області 

1500,000 0,000 1500,000 2019-

2020 

43 Капітальний ремонт дорожнього одягу по 

вул. Слов’янська в м. Корюківка 

Чернігівської області 

1500,000 0,000 1500,000 2019-

2020 

44 Капітальний ремонт дорожнього одягу по 

вул. Бульварна, буд.13, буд.14 в м. 

Корюківка Чернігівської області 

1500,000 0,000 1500,000 2019-

2020 

45 Капітальний ремонт тротуарів по                    

вул. Слов’янська в м. Корюківка 

Чернігівської області 

600,000 0,000 600,000 2019-

2020 

46 Капітальний ремонт тротуарів по                     

вул.  Шевченка в м. Корюківка 

Чернігівської області 

1000,000 0,000 1000,000 2019-

2020 

47 Капітальний ремонт тротуарів по                   

вул. Передзаводська в м. Корюківка 

Чернігівської області 

500,000 0,000 500,000 2019-

2020 

48 Придбання транспортного засобу 

спеціального призначення (сміттєвоз) для 

Корюківської ЖЕК 

4000,000 3400,000 600,000 2019 

49 Придбання транспортного засобу 

спеціального призначення (ілососна 

машина) для КП «Корюківкаводоканал»  

3500,000 2000,000 1500,000 2019 

50 

 

Реконструкція вуличного освітлення по 

вул. Довженка, вул. Молодіжна,                  

вул. Робоча, вул. Заводська, вул. Зелена,                  

вул. Пушкіна в с. Сядрине Корюківського 

району Чернігівської області  

450,000 100,000 350,000 2019-

2020 

51 Будівництво вуличного освітлення по                

с. Петрова Слобода Корюківського району 

Чернігівської області 

450,000 100,000  350,000 2019-

2020 

52 Реновація Сядринської ЗОШ в с. Сядрине 

Корюківського району Чернігівської 

області 

5500,000 3000,000 2500,000 2020 



      
 

 

 

 

53 Ремонт приміщення по вул. Вокзальна, 8А з 

подальшим облаштуванням для занять з 

ТАЕКВОН ДО в м. Корюківка 

Чернігівської області 

200,000 0,000 200,000 2019 

54 Поточний ремонт покрівлі в нежитловій 

будівлі по вул. Шевченка, 73 в м. 

Корюківка, Чернігівської області 

200,000 0,000 200,000 2019 

55 Капітальний ремонт приміщення під 

молодіжний центр по вул. Вокзальна, 8А в 

м. Корюківка Чернігівської області 

1500,000 1000,000 500,000 2019 

56 Реконструкція міського будинку культури 

Корюківської міської ради Чернігівської 

області 

1300,000 300,000 1000,000 2019-

2020 

57 Будівництво багатофункціонального 

спортивного майданчика в Корюківській 

ЗОШ №1 Чернігівської області 

1900,000 950,000 950,000 2019-

2020 

58 Прибудова до історичного музею в м. 

Корюківка Чернігівської області 

1900,000 950,000 950,000 2019-

2020 

59 Будівництво пішохідної доріжки в                      

с. Сядрине Корюківського району 

Чернігівської області (Бюджет участі) 

75,000 0,000 75,000 2019 

 ВСЬОГО ПО ПЛАНУ (ПРОГРАМІ) 

 

160725,308 74264,835 86460,473  

  

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                     

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцята сесія сьомого скликання) 

 

 

20 грудня 2018 року  

м. Корюківка 

                                                            

Про затвердження  

міських Програм  

 

 Розглянувши рішення  виконавчого комітету міської ради  від 18 грудня 

2018 року № 470, рекомендації постійних комісій  міської ради  з питань 

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

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного  середовища, з 

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту, керуючись ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а :  

 

1. Затвердити: 

1.1. Міську Програму розвитку житлово-комунального господарства та 

благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради на  2019 - 2021 роки, 

що  додається. 

1.2.  Програму «Соціальний захист окремих категорій населення  на 

2019 - 2021 роки», що додається. 

1.3. Програму підтримки дітей, батьки яких загинули або отримали 

інвалідність під час безпосередньої участі в антитерористичній операції 

(операції об’єднаних сил), у закладах  освіти Корюківської міської ради на 2019 

- 2020 роки, що додається. 



1.4. Міську  Програму роботи з обдарованою молоддю на 2019 - 2021 

роки, що додається. 

1.5. Програму «Перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2019 - 

2021 роки»,  що додається. 

1.6. Програму раціонального використання та охорони водних ресурсів 

Корюківської  міської ради  на 2019 - 2021 роки, що додається. 

1.7. Програму «Поводження з твердими побутовими відходами в 

Корюківській міській територіальній громаді на 2019 - 2021  роки», що 

додається. 

1.8. Програму поліпшення покриття доріг та проїздів у житловій 

забудові Корюківської  територіальної громади на 2019 - 2021 роки, що 

додається. 

1.9.  Програму «Членські внески» на 2019 рік, що додається. 

1.10.  Програму модернізації систем цілісного майнового  комплексу  по 

теплопостачанню м. Корюківка на 2019 - 2021 роки, що додається. 

1.11. Міську Програму запобігання бездомного утримання та 

розмноження  бродячих тварин на території  Корюківської міської ради на 2019 

рік, що додається. 

1.12. Комплексну програму профілактики правопорушень на 2019 - 2021 

роки, що додається. 

1.13. Програму  підтримки та модернізації матеріально-технічної бази 

закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Корюківської 

територіальної громади на 2019 - 2021 роки, що додається. 

1.14. Програму фінансової підтримки 9 державної пожежно - рятувальної 

частини (м.Корюківка) 2 державного пожежно -рятувального загону У ДСНС  

України у Чернігівській області на покращення матеріально-технічного стану на 

2019 рік, що додається.  

1.15.  Програму «Нагородження відзнаками Корюківської міської ради» 

на 2019 - 2021 роки, що додається. 

 

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської 

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

розвитку міста, з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного  

середовища, з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Секретар  міської ради      С.О.Олійник 

 

 
 



 

 

                                                              

 

                                            ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                        рішенням двадцятої сесії    

                                                                         Корюківської  міської ради 

сьомого скликання 

                                                                          від 20 грудня 2018 року  

 

 

 

 

 

 

 

 

Міська програма  

 

розвитку житлово-комунального господарства та 

благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради 

на 2019-2021 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Корюківка 

2018 рік 



 

Паспорт  

міської Програми розвитку житлово-комунального господарства та 

благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради  

на 2019-2021 роки  

 

1. Ініціатор розроблення Програми Корюківська міська рада  

2. Дата, номер і назва документа 

органу виконавчої вади про 

розроблення Програми 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

3. Розробник Програми Виконавчий  апарат  Корюківської 

міської ради  

4. Співрозробники програми:  Виконком Корюківської міської ради, 

комунальні підприємства міської 

ради 

5. Відповідальний виконавець Виконком Корюківської міської ради 

6. Учасники Програми Виконком Корюківської міської ради, 

міські комунальні підприємства 

«Корюківкаводоканал», КП 

«Благоустрій», Корюківська ЖЕК», 

Корюківська дільниця ПАТ 

«Облтеплокомуненерго», РЕМ,  

Корюківське УГГ 

7 Термін реалізації Програми 2019-2021 роки  

8 Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, усього: 

 

90000,0 тис.грн., в тому числі 

2019 рік-25000,0 тис.грн. 

2020 рік-30000,0 тис.грн. 

2021 рік-35000,0 тис.грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І. Загальні положення  

 

       Благоустрій – комплекс робіт з  інженерного захисту,  розчищення,  

осушення та озеленення території, а також соціально-економічних,   

організаційно-правових   та   екологічних заходів з покращання мікроклімату,  

санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на 

території населеного пункту з метою її раціонального використання,  

належного утримання та охорони,  створення умов щодо захисту і  відновлення  

сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. 

Програма розроблена на виконання Закону України «Про благоустрій 

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

Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про автомобільні 

дороги» та інших нормативно-правових актів у сфері благоустрою населених 

пунктів. 

Виконання Програми передбачає : 

 Запровадження стимулів до економного і раціонального господарювання 

та використання ресурсів; 

 Покращення екологічного та санітарного стану міста; 

 Прозорість прийнятих рішень щодо реформування житлово-

комунального господарства міста. 

Однією з стратегічних цілей Програми є створення безпечного та 

комфортного середовища для проживання, що досягається шляхом  

забезпечення належного рівня благоустрою.  

Впродовж останніх років у місті проведена значна робота у сфері 

благоустрою, що включає поточні видатки на прибирання території, вивіз 

твердих побутових відходів, поточний ремонт та обслуговування вуличного 

освітлення, оплату за використану електроенергію вуличним освітленням, крім 

того проведено роботи по встановленню дорожніх знаків, засобів примусового 

зниження швидкості, нанесення дорожньої розмітки на пішохідних переходах,  

ліквідації стихійних сміттєзвалищ, впорядкуванню прибудинкових територій, 

місць відпочинку, встановленню дитячих та спортивних майданчиків, 

капітальний ремонт тротуарів та ін. 

З 01 січня 2017 р. до складу Корюківської міської ради входить сорок 

населених пунктів: місто Корюківка та села: Трудовик, Лебіддя; Андроники, 

Високе, Наумівка, Переділ, Спичувате, Турівка (колишня Наумівська сільська 

рада); Буда, Маховики, Петрова Слобода, Соснівка, Шишка (колишня 

Будянська сільська рада); Воловики, Забарівка, Кирилівка, Нова Буда (колишня 

Забарівська сільська рада); Костючки, Кугуки, Самсонівка, Сахутівка, 

Тютюнниця (колишня Тютюнницька сільська рада); Бреч, Гуринівка, Лубенець, 

Нова Гуринівка, Озереди, Ховдіївка  (колишня Брецька сільська рада); Будище, 

Самотуги, Сядрине,Тельне (колишня Сядринська сільська  рада); Хотіївка 

(колишня Хотіївська сільська рада); Богдалівка, Гутище, Довга Гребля, Заляддя, 

Олійники, Рейментарівка (колишня Рейментарівська  сільська рада). 

 

 



ІІ. Мета Програми 

 

 Головна мета Програми: забезпечення стабільного функціонування 

комплексу надання комунальних послуг жителям міста. Дія Програми 

спрямована на створення можливостей підприємствам, організаціям, установам 

здійснювати діяльність в сферах забезпечення благоустрою міста, 

водопостачання, водовідведення, теплопостачання, ремонту житлового фонду, 

будівництва та ремонту доріг, в інших сферах та надання можливості міській 

раді в проведенні розрахунків за виконані роботи. 

Програмою передбачається проведення робіт у наступних напрямках: 

 Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану території міської 

ради  (організація прибирання міста, забезпечення своєчасного і повного 

видалення твердих  і рідких побутових відходів, ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ, косіння зелених зон, облаштування майданчиків для 

розміщення контейнерів по збору твердих побутових відходів, 

паркування транспортних засобів, встановлення урн для сміття тощо); 

 Проведення ремонту доріг комунальної власності з відновленням 

дорожніх знаків, дорожньої розмітки, тротуарів, огорож  тощо; 

 Окультурення зелених насаджень з одночасним санітарним  видаленням 

сухостійних, аварійних, фаутних дерев та кущів та формуванням крон 

існуючих дерев, утриманням газонів, зелених зон; 

 Забезпечення якісного вуличного освітлення міста (поточне утримання, 

впровадження енергозберігаючих технологій в роботі мережі 

зовнішнього освітлення території міської ради); 

 Удосконалення організації руху транспорту та пішоходів; 

 Створення відповідних умов для відпочинку дітей, підлітків та дорослого 

населення (утримання та впорядкування прибудинкових територій, 

облаштування дитячих, спортивних майданчиків тощо); 

 Забезпечення належних умов для поховання померлих (впорядкування 

існуючих кладовищ та проведення ряду заходів по їх розширенню за 

потреби); 

 Залучення до виконання робіт з благоустрою міста осіб з числа 

безробітних зареєстрованих у центрі зайнятості на договірній основі, а 

також осіб засуджених до виконання громадських робіт; 

 Забезпечення захоронення бездомних і безрідних людей; 

 Створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими 

фізичними можливостями до об’єктів благоустрою; 

 Організація робіт з благоустрою при проведенні державних, релігійних та 

місцевих свят; 

Проведення профілактичної, роз’яснювальної  та виховної роботи серед 

населення щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, правил 

поведінки в громадських місцях, впровадження роздільного збору твердих 

побутових відходів, участі громадян у заходах з благоустрою за місцем їх 

проживання. 

 



ІІІ. Основні завдання Програми 

 

 Завданням Програми є надання міській раді здійснювати розрахунки за 

виконані роботи в сфері господарської діяльності по забезпеченню благоустрою 

міста, додаткова економічна та фінансова підтримка комунальних підприємств 

Корюківської міської ради та можливість використання залучених коштів на 

цілі покращення благоустрою та підтримки комунальних підприємств. 

 

ІV. Заходи Програми  

    

4.1. Благоустрій. 

Учасники програми: міські комунальні підприємства, підприємства, залучені 

для виконання робіт згідно укладених договорів. 

Заходи: 

-  освітлення населених пунктів громади; 

-  утримання пляжів; 

-  утримання сміттєзвалищ; 

-  вивіз сміття;  

-  спилювання аварійних дерев в населених пунктах громади; 

-  очищення від снігу доріг та посипання;  

-  поточний ремонт доріг; 

- капітальний ремонт доріг;  

-    реконструкція доріг; 

-  придбання  огорожі кладовищ в населених пунктах громади; 

-  поточний ремонт об’єктів благоустрою (мости, шлюзи, меліоративні 

системи); 

-  придбання огорожі  колодязів питної води; 

-  благоустрій населених пунктів громади; 

-  інші, передбачені програмою заходи (включаючи ліквідацію аварійних 

ситуацій на об’єктах комунальної сфери); 

-  придбання контейнерів; 

-  утримання адресного господарства; 

-  придбання дорожніх знаків;  

-  розмітка поверхонь доріг; 

-  дезінфекція колодязів питної води; 

-  роботи пов‘язані з поліпшенням технічного стану та благоустрій водойм, 

відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного 

стану річок громади; 

-    придбання матеріалів та ремонт водопровідних та каналізаційних систем; 

- ремонт братських могил; 

-  придбання вбиралень; 

-    захоронення бездомних і безрідних людей;   

-    придбання предметів та матеріалів по благоустрою; 

-    придбання дитячих  майданчиків; 

-  поточний ремонт тротуарів та пішохідних доріжок; 



-  капітальний ремонт пішохідних доріжок; 

-  утримання полігонів побутових відходів.  
 

4.2. Будівництво. 

 - реконструкція каналізаційно-насосної станції та каналізаційного колектора; 

 - капітальний ремонт мостів; 

 - капітальний ремонт станції біоочистки (розчистка ставка-накопичувача 

стічних вод); 

 - капітальний ремонт, реконструкція вуличних водогонів; 

 -  будівництво та реконструкція вуличного освітлення; 

 - будівництво майданчика для збору сміття; 

  -будівництво артезіанської свердловини для питного водопостачання з 

використанням енергоощадного обладнання; 

  - реконструкція систем теплопостачання; 

  - будівництво пішохідних доріжок. 

 

4.3. Охорона атмосферного повітря: 

- міській раді проводити контроль за виконанням обов’язків підприємств, 

установ, організацій, та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності щодо 

охорони атмосферного повітря; 

- за поданням обласної державної адміністрації та центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та 

епідемічного благополуччя населення, з урахуванням особливостей екологічної 

ситуації населеного пункту міська рада може додатково встановити перелік 

забруднюючих речовин, за якими здійснюється регулювання їх викидів на 

відповідній території; 

- за поданням обласної державної адміністрацій та центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та 

епідемічного благополуччя населення, міській раді, у разі перевищення 

нормативів екологічної безпеки, на території м. Корюківка затвердити 

відповідно до законодавства програму оздоровлення атмосферного повітря, 

здійснити заходи щодо зменшення забруднення атмосферного повітря. 

  

V. Очікувані результати 

  

 Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів і завдань 

виконавцями, зазначеними у цій Програмі. 

 У результаті виконання програмних заходів в 2019-2021 роках буде 

забезпечено надійне функціонування всього господарського та комунального 

комплексів громади, здійснене заплановане будівництво та покращено 

благоустрій населених пунктів Корюківської територіальної громади. 

 

 

Секретар міської ради                                                            С.О.Олійник  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням двадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

 сьомого скликання  
від 20  грудня  2018 року  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Програма  

«Соціальний захист окремих категорій  

населення на 2019 - 2021 роки» 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

м. Корюківка 

2018 рік 



ПАСПОРТ 
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1.  

 

Ініціатор розроблення програми                Корюківська міська рада 

2. Дата, номер і назва розпорядчого    

документа органу виконавчої влади                

про розроблення програми                              

     

Закон України «Про соціальні 

послуги», постанова  Кабінету 

Міністрів від 29.04.2004 року 

№ 558 «Про затвердження порядку 

призначення і виплати компенсації 

фізичним особам, які надають 

соціальні послуги» 

 

3.  Розробник програми   

   

Корюківська міська рада 

4. Співрозробники програми - 

5. Відповідальний виконавець програми   Виконавчий комітет 

Корюківської міської ради 

 

6. Учасники програми - 

7. Термін реалізації програми 2019 -2021 роки 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні програми  

(для комплексних програми)  

міський бюджет 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

всього:   

1200,0 тис.грн., в тому числі: 

2019 рік - 350,0 тис.грн. 

2020 рік - 400,0 тис.грн. 

2021 рік - 450,0 тис.грн. 



1. Мета та основні завдання Програми. 

 

Програма розроблена на виконання Закону України “Про соціальні 

послуги”, Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 року № 558 

“Про затвердження порядку призначення і виплати компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги” і спрямована на реалізацію політики у 

сфері соціального захисту населення громади, підвищення життєвого рівня 

малозабезпечених громадян, інвалідів, одиноких пенсіонерів, осіб, які 

потрапили в тривалу екстремальну ситуацію (стихійне лихо, пожежа, 

катастрофа, погіршення стану здоров’я та інше), соціальної адаптації та 

повернення до повноцінного життя окремих осіб, що проживають на території 

Корюківської міської ради і які перебувають у складних життєвих обставинах 

та потребують сторонньої допомоги. 

З кожним роком як в цілому по Україні так і безпосередньо на території 

Корюківської громади збільшується кількість людей, які потребують 

сторонньої допомоги. Ця необхідність пов’язана зі старінням населення, 

хворобами, які спричиняють інвалідність, втрату людиною працездатності та 

можливості до самообслуговування. 

Основні принципи надання соціальних послуг ґрунтуються на: адресності 

та індивідуальному підході, доступності та відкритості, добровільному вибору 

отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, 

максимальної ефективності використання бюджетних коштів, законності, 

соціальної справедливості. 

Основним завданням Програми є: 

- соціальний захист та соціальна підтримка осіб, які потребують 

сторонньої допомоги, багатодітних сімей шляхом надання якісних соціальних 

послуг, спрямованих на підтримку життєдіяльності; 

-   попередження виникнення складних життєвих обставин; 

- створення умов для самостійного розв’язання існуючих життєвих 

проблем; 

- надання соціальних послуг  особам, що перебувають у складних 

життєвих обставинах, які вони не в змозі подолати за допомогою наявних 

засобів і можливостей. 

 

2. Основні напрямки реалізації 

 

  Реалізація Програми  дозволить здійснити комплекс заходів щодо 

удосконалення соціального захисту жителів громади шляхом виплати 

матеріальної допомоги фізичним особам в розмірах, визначених рішенням сесії 

міської  ради у відповідності з вимогами діючого законодавства. 



Розміри виплат та надання матеріальної допомоги здійснюються 

відповідно до Положення про умови та порядок надання громадянам разової 

адресної матеріальної допомоги, затвердженого рішенням двадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018р. "Про 

затвердження Положення про умови та порядок надання громадянам разової 

адресної матеріальної допомоги". 

  Також кожному депутату міської ради надається право розподілу 5000 

грн. з міського бюджету на поточний рік для вирішення питань надання 

матеріальної допомоги особам, що перебувають у складних життєвих 

обставинах і потребують сторонньої допомоги, у порядку, визначеному 

вищевказаним Положенням. 

 

3. Фінансове забезпечення 

 

Фінансове забезпечення напрямів, визначених п.2, здійснюється за 

рахунок коштів міського бюджету, виходячи з фінансового ресурсу та 

пріоритетів. В разі потреби обсяг фінансування окремих заходів Програми 

може коригуватися. 

4. Контроль 

 

Фінансовий відділ та відділ бухгалтерського обліку та звітності міської 

ради щомісячно аналізує стан виконання Програми та при необхідності ініціює 

внесення змін до неї з метою більш ефективного використання бюджетних 

коштів; складає та подає звіт про виконання Програми на розгляд сесії міської  

ради. 

5. Очікувані результати 

 

Виконання Програми  дасть змогу посилити соціальний захист людей, які 

потребують сторонньої допомоги, сприятиме покращенню умов їх проживання, 

врахуванню індивідуальних життєвих потреб людей, що потрапили у складні 

життєві обставини і потребують таких соціальних послуг та забезпеченню 

безпеки та якості їх життя. 

 

 

Секретар міської ради                                                      С.О.Олійник 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                         рішенням двадцятої сесії    

                                                                        Корюківської  міської ради  

сьомого скликання 

                                                                         від 20 грудня 2018 року  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ, БАТЬКИ ЯКИХ ЗАГИНУЛИ АБО ОТРИМАЛИ 

ІНВАЛІДНІСТЬ ПІД ЧАС БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ УЧАСТІ В  

АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ (ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ), 

У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

НА 2019- 2020 РОКИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2018 



 

 

Паспорт програми підтримки дітей,  батьки яких  загинули  або 

отримали інвалідність під час безпосередньої участі в антитерористичній 

операції (операції об’єднаних сил),  у закладах освіти Корюківської 

міської ради на 2019-2020 роки   

 

1. Ініціатор розроблення Програми Корюківська міська рада  

2. Розробник Програми Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  Корюківської міської ради 

3. Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради 

4. Учасники Програми Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради, 

заклади освіти Корюківської міської 

ради, Корюківська міська ради, Центр 

надання соціальних послуг 

Корюківської  міської ради 

5. Термін реалізації Програми 2019-2020 р.р. 

6. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

 

Міський бюджет 

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

 

Відповідно запиту Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради на 

відповідний рік з урахуванням 

кількості дітей, яким надається 

допомога, та діючих нормативів 

харчування на 2019-2020 роки   

необхідно 27540 грн. 

Примітка: обсяги фінансових 

ресурсів можуть коригуватися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Програма 

підтримки дітей,  батьки яких   загинули  або отримали інвалідність під 

час безпосередньої участі в  антитерористичній операції  (операції  

об’єднаних сил),  у  закладах освіти Корюківської міської ради  

 на 2019-2020 роки   

 

І. Загальні положення 

 

        Найважливішими компонентами розвитку особистості дитини є її 

фізичне, психічне та духовне здоров'я, стан якого визначається впливом на 

нього усього комплексу соціально-економічних, екологічних і духовних 

факторів. Поточна ситуація  на сході Україні зумовлює значне збільшення 

кількості дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, зниження їх 

життєвого рівня та погіршення морально-психологічного стану. 

        У контексті формування гармонійно розвиненої особистості постає 

питання створення умов для збереження здоров'я дітей, їх всебічного 

розвитку, навчання і виховання. Одним із основних факторів впливу на 

здоров'я дітей є повноцінне і раціональне харчування. 

        За даними моніторингу станом на 01 вересня 2018 року у закладах освіти 

Корюківської міської ради навчається та виховується 4 дітей з сімей, батьки 

яких є загиблими  та отримали інвалідність внаслідок безпосередньої  участі  

в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), з яких 1 дитина 

виховується в дошкільних навчальних закладах, 3 дітей - у закладах загальної 

середньої освіти.  Виникає необхідність надання додаткових пільг учням 

закладів загальної середньої освіти та вихованцям закладів дошкільної освіти  

з числа дітей, батьки яких  загинули та отримали інвалідність внаслідок 

безпосередньої участі  в антитерористичній операції (операції об’єднаних 

сил), зокрема, у частині забезпечення харчуванням за  кошти місцевих 

бюджетів, забезпечення потреб у наданні соціальної, педагогічної, 

психологічної, інформаційної підтримки зазначених категорій дітей.  

Програма підтримки дітей,  батьки яких  загинули та отримали 

інвалідність внаслідок безпосередньої участі  в антитерористичній операції ( 

операції об’єднаних сил), які навчаються і виховуються в освітніх закладах 

міської ради (далі — Програма) - це заходи, що здійснюються на місцевому 

рівні з метою соціальної, педагогічної, психологічної підтримки дітей,  

батьки яких  загинули та отримали інвалідність внаслідок безпосередньої 

участі  в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), забезпечення 

харчуванням даних категорій дітей за кошти місцевих бюджетів, сприяння 

вирішенню їх соціально-психологічних проблем. 

 

 

 

 

 



 

ІІ. Мета та основні завдання Програми 

 

Метою Програми є соціальна, педагогічна, психологічна підтримка 

дітей, батьки яких  загинули та отримали інвалідність внаслідок 

безпосередньої участі  в антитерористичній операції (операції об’єднаних 

сил), які навчаються і виховуються в закладах освіти Корюківської міської 

ради, забезпечення безкоштовним гарячим  харчуванням даної  категорій 

дітей за кошти місцевих бюджетів. Основними завданнями Програми є 

надання додаткової пільги та психологічних послуг дітям, які навчаються і 

виховуються в освітніх закладах міської ради (таблиця 1). 

 

Таблиця 1 

 

IІІ. Основні заходи  з виконання Програми 

 

№ 

з/п 

Заходи Відповідальний виконавець 

1. Взяття на облік дітей, які мають 

право на безкоштовне харчування  

відповідно до Програми. 

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту 

Корюківської міської ради 

2. Забезпечення одноразовим  

харчуванням за кошти місцевих 

бюджетів  учнів закладів загальної 

середньої освіти з числа дітей,  

батьки яких  загинули та отримали 

інвалідність внаслідок 

безпосередньої участі в 

антитерористичній операції (операції 

об’єднаних сил) 

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту 

Корюківської міської ради, 

заклади загальної середньої 

освіти, міська рада 

3. Забезпечення триразовим   

харчуванням за  кошти місцевих 

бюджетів вихованців закладів 

дошкільної освіти  з числа дітей, 

батьки яких  загинули та отримали 

інвалідність внаслідок 

безпосередньої участі в 

антитерористичній операції (операції 

об’єднаних сил) 

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту 

Корюківської міської ради, 

заклади дошкільної освіти, 

міська рада 

4. Надання необхідної психологічної 

допомоги дітям закладів дошкільної 

та загальної середньої освіти з числа 

дітей,  батьки яких  загинули та 

отримали інвалідність внаслідок 

безпосередньої участі в 

Корюківський центр 

соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді  



антитерористичній операції 

(операції об’єднаних сил) 

5. Сприяння охопленню дітей 

учасників АТО позакласною та 

позашкільною роботою. 

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту 

Корюківської міської ради, 

заклади загальної середньої 

та дошкільної  освіти  

 

ІV. Фінансове забезпечення виконання Програми  

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету. Забезпечення гарячим харчуванням здійснюється Відділом 

освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради.  

Враховуючи те, що протягом року може змінюватися кількість 

дітей, яким надається безкоштовне харчування, суми на харчування 

виділяються згідно фактичної кількості осіб. 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради  

за підсумками року подає звіт про виконання Програми.  

 

ІV. Очікувані результати 

 

Виконання визначених Програмою заходів дозволить надати додаткову 

пільгу, а саме забезпечити харчуванням за бюджетні кошти учнів  закладів 

загальної середньої освіти та вихованців закладів дошкільної освіти з числа 

дітей, батьки яких  загинули та отримали інвалідність внаслідок 

безпосередньої участі  в антитерористичній операції (операції об’єднаних 

сил), допоможе поліпшити морально-психологічний мікроклімат в їх сім`ях. 

Розрахункова потреба в коштах на покриття видатків харчування 

дітей, батьки яких  загинули та отримали інвалідність внаслідок 

безпосередньої участі  в антитерористичній операції ( операції 

об’єднаних сил), у  закладах освіти Корюківської міської ради на 2019-

2020 роки 

 

Діти, які відвідують  заклади дошкільної освіти: 

Категорії дітей Кількість 

дітей 

Кількість 

днів 

Потреба в коштах (грн.) 

2019 р  2020 р Всього  

Діти, батьки яких  

загинули та отримали 

інвалідність внаслідок 

безпосередньої участі  в 

антитерористичній 

операції (операції 

об’єднаних сил) 

1 255 5610 5610 11220 



Всього:         1 255 5610 5610 11220 

 

 

 

 

Діти, які відвідують  заклади загальної середньої освіти: 

 

Категорії дітей Кількість 

дітей 

Кількість 

днів 

Потреба в коштах (грн.) 

2019 р  2020 р ВСЬОГО 

Діти, батьки яких  

загинули та отримали 

інвалідність внаслідок 

безпосередньої участі  в 

антитерористичній 

операції (операції 

об’єднаних сил) 

4 170 8160 8160 16320 

Всього: 4 170 8160 8160 16320 

Загальна потреба в коштах на забезпечення харчування дітей, батьки 

яких  загинули та отримали інвалідність внаслідок безпосередньої участі  в 

антитерористичній операції  ( операції об’єднаних сил) складає   27540 грн. 

 

 

Секретар міської ради      С.О.Олійник 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                  рішенням  двадцятої сесії    

                                                                        Корюківської  міської ради 

сьомого скликання 

                                                                                  від 20 грудня 2018 року  
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ПАСПОРТ 

Міської Програми роботи з обдарованою молоддю  

на 2019-2021 роки 

 

1. Ініціатор розроблення програми Корюківська міська рада 

2. 

Дата, номер і назва документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення програми 

Закон України «Про освіту», Закон 

України «Про загальну середню 

освіту», Закон України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» 

(пункт 16 частини 1 статті 43) 

 

3. Розробник програми 

Відділ освіти, культури,  молоді та 

спорту Корюківської міської ради 

 

4. 
Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради 

5. Учасники програми 

Корюківська міська рада, Відділ 

освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради, 

керівники навчальних закладів 

Корюківської міської ради 

6. Термін реалізації Програми  2019 – 2021 

7. Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів за рахунок 

місцевих бюджетів, всього 

492 тис. грн. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МІСЬКА ПРОГРАМА  

РОБОТИ З  ОБДАРОВАНОЮ  МОЛОДДЮ  

на  2019-2021 роки 

І. Загальні положення 

  

        Міська Програма роботи з обдарованою молоддю на 2019-2021 роки (далі 

Програма) розроблена відповідно до законів Закон України «Про загальну 

середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні».  

       Міська Програма роботи з обдарованою молоддю на 2019-2021 роки 

спрямована на забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації 

шляхом створення оптимальних умов для виявлення обдарованої молоді та 

надання їй підтримки в розвитку творчого потенціалу, самореалізації 

особистості в сучасному суспільстві, постійного духовного самовдосконалення. 

 

ІІ. Мета та основні завдання Програми 

 

        Мета Програми полягає у забезпеченні підтримки обдарованих  дітей 

шляхом створення умов для їх творчого, інтелектуального, духовного і 

фізичного розвитку; у вихованні громадянина в дусі патріотизму та 

демократичних цінностей. 

        Основні завдання Програми: 

- створення ефективної системи виявлення та розвитку обдарованих дітей 

та молоді; 

- визначення основних напрямів роботи з обдарованою молоддю, 

впровадження інноваційних методів роботи; 

- залучення обдарованої молоді до здобуття позашкільної освіти з метою 

задоволення потреби у професійному самовизначенні та творчій самореалізації; 

- підвищення ефективності діяльності закладів освіти для обдарованих 

дітей через їх профілізацію та залучення школярів до участі у регіональних, 

всеукраїнських, міжнародних заходах, спрямованих на виявлення і підтримку 

обдарованої молоді; 

- формування та підвищення рівня ключових компетенцій професійного 

педагога, який працює з обдарованими дітьми та молоддю; 

- створення системи морального та матеріального заохочення 

обдарованих дітей та молоді; 

- стимулювання творчого самовдосконалення дітей та учнівської молоді, 

підтримка обдарованих учнів - призерів та учасників мистецьких, 

інтелектуальних, творчих конкурсів, олімпіад, конкурсів МАН, спортивних 

змагань обласних та Всеукраїнських рівнів; 

- піднесення статусу обдарованої молоді та її наставників; 

- координація діяльності міської ради, навчальних закладів, громадських 

організацій з питань розвитку та підтримки обдарованої молоді. 



 

 

        ІІІ. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми, обсяги та 

джерела фінансування, строки виконання Програми 

 

Програма розрахована на три роки.  

Реалізація заходів Програми  здійснюватиметься за рахунок місцевого 

бюджету. 

 Прогнозований обсяг коштів, що планується залучити до фінансування, 

передбачається у сумі    492,0  тис.грн. 

           Обсяг фінансування Програми за рахунок місцевого бюджету 

визначається щорічно, виходячи з конкретних завдань Програми та реальних 

можливостей бюджету.   

          Координатором роботи щодо виконання заходів Програми та головним 

розпорядником коштів місцевого бюджету, що передбачаються на реалізацію 

відповідних заходів, є Відділ освіти, культури, молоді та спорту  Корюківської 

міської ради. 

 

ІV. Перелік заходів Програми та результативні показники  

  

       Програма передбачає виконання заходів: 

- створення міського банку даних про обдаровану молодь; 

- сприяння наступності в системі роботи з обдарованою молоддю закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти; 

- активне залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, 

експериментальної, творчої діяльності із організацією  факультативів , гуртків, 

що працюють з обдарованою молоддю; 

- участь у предметних олімпіадах, конкурсах, конкурсах-захистах, 

турнірах і фестивалях, популяризація здобутків обдарованої молоді, поширення 

досвіду роботи педагогічних працівників; 

- проведення підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, 

які працюють з обдарованими учнями та молоддю; 

- розроблення  механізму стимулювання обдарованої молоді та її 

наставників; 

- удосконалення навчально-матеріальної бази закладів освіти. 

 

Результативні показники: 

Виконання Програми у 2019-2021  роках  дасть змогу: 

- сформувати систему  виявлення  і  відбору  обдарованої молоді та  

надання  їй соціально – педагогічної  підтримки; 

- підвищити рівень знань учнів закладів загальної середньої освіти; 

- сформувати в учнів ключові компетентності, необхідні практичні уміння 

і навички; 

- підвищити фахову майстерність педагогічних працівників; 



 

 - забезпечити участь в усіх етапах Всеукраїнських учнівських олімпіадах 

з навчальних предметів, різноманітних конкурсах, спортивних змаганнях, 

мистецьких заходах, в науково-дослідницькій діяльності учнів; 

 -  розширити  інформаційно – аналітичний  банк  даних  «Обдарованість»; 

 -  розробити механізм  стимулювання  обдарованої  молоді , педагогічних 

працівників  які  працюють  з нею; 

- зміцнити навчально-матеріальну базу навчальних закладів.  

 

V. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

 Контроль за виконанням Програми здійснюється Корюківською міською 

радою. Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягнень 

показників Програми будуть: 

- розпорядження голови Корюківської міської ради про встановлення 

контролю за реалізацією програми; 

- звітність Відділу освіти, культури, молоді та спорту  про  хід 

виконання Програми; 

- залучення засобів масової інформації до висвітлення питань щодо 

реалізації Програми; 

- обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях 

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

Організаційний супровід виконання Програми здійснює Відділ освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради. 



 

 

VI. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 

з виконання міської  Програми роботи з  обдарованою молоддю на 2019-2021  роки 

 
№ Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Головний 

розпорядник 

бюджетних 

коштів  

Джерела 

фінансування 

Прогнозований 

обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання,             

тис. грн 

У тому числі за роками 

(тис. грн.) 

2019 2020 2021 

1. Удосконалення 

нормативно – 

правової бази 

1.1.Оновлення   

каталогу нормативно 

– правових та науково 

– методичних 

матеріалів із  питань 

роботи з 

обдарованими дітьми. 

2019-2021 Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

Корюківської 

міської ради 

Без 

фінансування  

- - - - 

  Разом    0 0 0 0 

2. Підвищення 

рівня науково-

методичного 

забезпечення 

педагогічних 

працівників 

2.1. Включення до 

планів семінарів 

педпрацівників 

відповідного фаху  

питань, пов’язаних з 

організацією роботи з 

обдарованими  

дітьми. 

2019-2021 Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

Корюківської 

міської ради 

Без 

фінансування  

- - - - 

  2.2. Організація і 

проведення науково-

практичних семінарів, 

конференцій щодо 

питань роботи з 

обдарованою 

молоддю. 

2019-2021 Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

Корюківської 

міської ради 

Без 

фінансування  

6,0 2,0 2,0 2,0 

  2.3. Сприяння 

створенню 

авторських розробок з 

2019-2021 Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

Без 

фінансування  

- - - - 



 

питань роботи з 

обдарованою 

молоддю, 

забезпечення їх 

впровадження. 

спорту 

Корюківської 

міської ради 

  Разом    6,0 2,0 2,0 2,0 

3. Виявлення 

обдарованої 

молоді і 

створення умов 

для її розвитку 

3.1.Створення 

міського банку даних 

“Обдарованість”. 

2019-2021 Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

Корюківської 

міської ради 

Без 

фінансування  

- - - - 

  

3.2. Забезпечення 

участі дітей у 

всеукраїнських та 

обласних етапах 

Всеукраїнських 

учнівських олімпіад,  

конкурсів-захистів.  

науково-

дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН, 

інтелектуальних 

конкурсів, турнірів. 

 

2019-2021 

 

Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

Корюківської 

міської ради 

 

за рахунок  

коштів 

місцевого 

бюджету 

 

60,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

  3.3. Забезпечення 

проведення районних 

та участі в обласних і 

Всеукраїнських 

заходах  з дітьми та 

молоддю за 

напрямами 

позашкільної освіти. 

2019-2021 Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

Корюківської 

міської ради 

за рахунок  

коштів 

місцевого 

бюджету 

60,0 20,0 20,0 20,0 

  Разом    120,0 40,0 40,0 40,0 



 

4. Підтримка  

обдарованої 

молоді 

4.1. Призначення 

стипендій обдарованій 

молоді – переможцям  

мистецьких, 

інтелектуальних, 

творчих конкурсів, 

олімпіад, конкурсів 

МАН, спортивних 

змагань обласних та 

Всеукраїнських 

рівнів: 

2019-2021 Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

Корюківської 

міської ради 

за рахунок  

коштів 

місцевого 

бюджету 

    

-заклади загальної 

середньої освіти  

   90,0 30,0 30,0 30,0 

-заклади позашкільної 

освіти 

   45,0 15,0 15,0 15,0 

  4.2. Відзначення 

випускників навчальних 

закладів громади, які 

нагороджуються 

золотою або срібною 

медалями.  

   15,0 5,0 5,0 5,0 

  4.3. Відзначення 

обдарованої молоді 

закладів загальної 

середньої освіти за 

підсумками рейтингової 

діяльності закладів  

2019-2021 Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

Корюківської 

міської ради 

за рахунок  

коштів 

місцевого 

бюджету 

45,0 15,0 15,0 15,0 

  Разом    195,0 65,0 65,0 65,0 

5. Кадрове 

забезпечення 

5.1. Участь 

педагогічних 

працівників в 

обласних та 

Всеукраїнських 

заходах з питань 

роботи з обдарованою 

молоддю 

2019-2021 Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

Корюківської 

міської ради 

за рахунок  

коштів 

місцевого 

бюджету 

15,0 5,0 5,0 5,0 



 

 

  5.2. Виплата премій 

педагогічним 

працівникам, які 

підготували 

переможців  

мистецьких, 

інтелектуальних, 

творчих конкурсів, 

олімпіад, конкурсів 

МАН, спортивних 

змагань обласних та 

Всеукраїнських 

рівнів. 

 

2019-2021 Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

Корюківської 

міської ради 

за рахунок  

коштів 

місцевого 

бюджету 

81,0 27,0 27,0 27,0 

  5.3. Відзначення 

педагогічних 

працівників закладів 

загальної середньої 

освіти за підсумками 

рейтингової діяльності 

закладів 

2019-2021 Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

Корюківської 

міської ради 

за рахунок  

коштів 

місцевого 

бюджету 

45,0 15,0 15,0 15,0 

  Разом    141,0 47,0 47,0 47,0 

6. Співпраця з 

громадськими 

організаціями 

6.1. Координація  

діяльності  органів 

місцевого 

самоврядування, 

навчальних закладів з 

громадськими 

організаціями у сфері 

розвитку та 

підтримки 

обдарованої молоді 

2019-2021 Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

Корюківської 

міської ради 

Без 

фінансування  

- - - - 

  Разом     0 0 0 0 

7. Міжнародне та 

всеукраїнське 

співробітництво 

7.1. Забезпечення 

участі обдарованої 

молоді в міжнародних 

2019-2021 Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

за рахунок  

коштів 

місцевого 

30,0 10,0 10,0 10,0 



 

проектах , програмах, 

науково-практичних 

конференціях, 

олімпіадах, 

змаганнях, конкурсах, 

фестивалях тощо. 

спорту 

Корюківської 

міської ради 

бюджету  

  7.2. Співробітництво  

з міжнародними 

освітніми установами, 

фондами, 

організаціями для 

обдарованої молоді. 

2019-2021 Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

Корюківської 

міської ради 

Без 

фінансування  

- - - - 

  Разом    30,0 10,0 10,0 10,0 

  Усього за 

програмою 

   492,0 164,0 164,0 164,0 

 

 

Секретар  міської ради                                                                                                                                С.О.Олійник                   
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням  двадцятої  сесії  

Корюківської  міської ради   

сьомого скликання 

від 20 грудня 2018 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРОГРАМА  

 «Перевезення пасажирів  

по місту Корюківка на 2019-2021 роки» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2018 рік 

 

 



ПАСПОРТ  

 Програми «Перевезення пасажирів 

 по місту Корюківка на 2019-2021 роки» 

 

Ініціатор розроблення 

програми 

Корюківська міська рада  

Розробник програми Виконавчий апарат Корюківської міської ради 

Співрозробники 

програми 

Виконавчий апарат Корюківської міської ради, 

перевізник фізична особа – підприємець Кадинський 

Віктор Володимирович 

 

Відповідальні 

виконавці програми 

Виконавчий апарат Корюківської міської ради 

Термін реалізації 

програми 

2019-2021 роки 

Перелік бюджетів, які 

беруть участь у 

виконанні Програми 

Міський бюджет 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми, 

всього: 

900 000,00 грн., в тому числі: 

2019 рік - 250000,00 грн.; 

2020 рік - 300000,00 грн.; 

2021 рік - 350000,00 грн. 

 

 



1. Загальні положення 

 

  Програма перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2019-

2021 роки (далі – Програма) направлена на організацію проїзду громадян на 

міських автобусних  маршрутах загального користування та забезпечення 

компенсації збитків перевізника від пільгових перевезень окремих категорій 

громадян на міських маршрутах загального користування. 

Програма передбачає відшкодування перевізникам різниці між ціною 

квитка та погодженим міською радою тарифом, а також компенсація 

перевізникам проїзду на міських автобусних маршрутах загального 

користування учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників 

бойових дій на 2019-2021 роки.  

      В місті Корюківка пасажирські перевезення здійснюються в 

звичайному режимі руху міських автобусних маршрутів . 

      Міська рада в межах своїх повноважень сприяє створенню 

належних умов роботи міського автобусного транспорту. Його стійке і 

ефективне функціонування є необхідною умовою покращення умов 

проживання, рівня життя та соціального добробуту громадян. 

      Проблемним питанням залишається розмір компенсації 

автоперевізникам за перевезення громадян міста. Рівень доходів міського 

населення не дозволяє привести міські тарифи на автобусні перевезення до 

повної відповідності з сучасними витратами на перевезення. 

      З метою забезпечення потреб мешканців міста в наданні якісних 

послуг у сфері міських автобусних перевезень транспортом загального 

користування та розв’язання соціально важливих проблем компенсації за 

перевезення громадян  у місті Корюківка та у відповідності до Закону 

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

автомобільний транспорт в Україні» розроблено дану Програму.  

 

 2. Мета Програми 
 

                 Метою Програми є здійснення автобусних перевезень пасажирів по 

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

пасажирів по м. Корюківка та відшкодування різниці між вартістю, 

затвердженою виконкомом міської ради, та розрахованою перевізником 

вартістю квитка на перевезення одного пасажира на автобусних маршрутах 

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

автобусних маршрутах загального користування учасників бойових дій, 

членів сімей загиблих учасників бойових дій.  

 

                                              3. Завдання Програми  

Основними завданнями Програми є: 

- Компенсація перевізникам різниці між вартістю квитка та 

встановленим тарифом на перевезення; 



- Зниження соціальної напруги серед  населення міста; 

- Зростання довіри до міської влади; 

- Посилення соціального захисту учасників бойових дій, членів сімей 

загиблих учасників бойових дій; 

- Надання додаткових гарантій соціального захисту учасникам бойових 

дій, членам сімей загиблих учасників бойових дій , за рахунок коштів 

міського бюджету. 

4. Обсяги фінансування Програми 

                                                                                                               (грн.) 

На що виділяються кошти Орієнтовний обсяг 

фінансування  

 

 

Відшкодування перевізникам різниці між ціною квитка 

та погодженою міською радою тарифу на перевезення 

одного пасажира на автобусних маршрутах по м. 

Корюківка, а також компенсація перевізникам проїзду 

на міських автобусних маршрутах загального 

користування учасників бойових дій, членів сімей 

загиблих учасників бойових дій 

 

2019 рік - 250000,00 

2020 рік - 300000,00 

2021 рік - 350000,00 

 

 

 

 

 

5. Очікувані результати 

 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів 

виконавцями, зазначеними у цій Програмі. 

Реалізація Програми забезпечить організацію  проїзду громадян на 

міських автобусних  маршрутах загального користування та компенсацію 

перевізникам різниці між ціною квитка та погодженим міською радою 

тарифом.  

                                     

6. Джерела фінансування 

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету, передбачених на 2019-2021 роки та інших джерел фінансування не 

заборонених законодавством України. 

 

 

Секретар міської ради                                                                   С.О. Олійник 

 



 

 

                                                                           З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 

                                                                           рішенням двадцятої  сесії 

                                                                           Корюківської міської ради 

                                                                           сьомого скликання  

                                                                           від 20 грудня 2018 року 

 

 

 

 

 

 

Програма  

раціонального використання  

та охорони водних ресурсів  

Корюківської  міської ради  

 на 2019-2021 роки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Корюківка 

2018 рік 



 

ПАСПОРТ  

Програми раціонального використання та охорони водних ресурсів 

Корюківської  міської ради  на 2019-2021 роки 

 

1. Ініціатор розроблення програми Корюківська міська рада 

 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади 

про розроблення програми 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

від 21.05.1997 № 280/97-ВР 

(зі змінами)  

3. Розробник програми 

 

Корюківська міська рада 

4. Співрозробники програми  

 

- 

5.  Відповідальний виконавець програми Виконавчий комітет 

Корюківської міської ради 

6. Учасники програми 

 

Корюківська міська рада, 

Корюківська ЖЕК,  

 КП «Корюківкаводоканал», 

Корюківське МУВГ,  

залучені організації та 

підприємства 

7. Термін реалізації програми 

 

2019-2021 роки 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми  

 

міський бюджет 

9.  Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових  ресурсів, необхідний для 

реалізації програми, всього 

 

 3950,0 тис.грн., 

 в тому числі: 

2019 рік - 1250,0 

2020 рік - 1300,0 

2021 рік - 1400,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Визначення проблеми, 

на розв’язання якої направлена Програма 

 

 Річки, озера, водосховища, колодязі та криниці значною мірою 

забруднюються промисловими та господарськими відходами. Стоки, наявність 

яких пояснюється проблемами побуту, містять значну кількість неорганічних та 

органічних сполук, потрапляння яких у водойми  можуть викликати небезпечні 

захворювання. "Постачальниками" стічних вод, складних за вмістом є об’єкти 

промисловості. Помітно забруднюються водні ресурси поверхневим стоком із 

земельних угідь. У такий спосіб до водних об’єктів потрапляють біологічні 

речовини, продукти ерозії ґрунту та отрутохімікати − засіб боротьби із 

сільськогосподарськими шкідниками. Зараз відсутні прямі засоби захисту 

водних джерел від пестицидів, що застосовуються в сільському та лісовому 

господарствах. Але повинен здійснюватись контроль за їх використанням. 

 Основна мета політики міської ради в галузі регулювання водних 

відносин є: 

- здійснення заходів щодо раціонального використання і охорони вод та 

відтворення водних ресурсів; 

- встановлення правил загального користування водними об’єктами; 

- організація роботи, пов’язаної з ліквідацією наслідків  аварій та 

стихійного лиха, погіршення якості вод або їх шкідливою дією, залучення у 

встановленому порядку до цієї роботи підприємств, установ та організацій; 

- організація інформування населення про стан водних об’єктів, а також 

про надзвичайні екологічні ситуації, які можуть негативно вплинути на стан 

здоров’я людей та про заходи, що вживаються для поліпшення стану вод та ін.; 

- будівництво нових мереж водопостачання по місту, згідно існуючих 

проектів та тих, що будуть розроблені. 

 Програма раціонального використання та охорони водних ресурсів на 

2019-2021 роки (далі − Програма) розроблена відповідно до Водного кодексу 

України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». Програмою передбачені заходи, які будуть 

фінансуватись за рахунок коштів міського бюджету, залучених коштів 

підприємств, установ та організацій. 

 

2. Виконавці Програми 

  

   Основними виконавцями є: 

- виконавчий комітет міської ради, державні органи охорони 

навколишнього природного середовища, водного господарства, санітарного 

нагляду, комунальні підприємства міської ради: «Корюківкаводоканал»,          

КП «Благоустрій», КП «Убідьське» та Корюківська ЖЕК, підприємства всіх 

форм власності, які здійснюють свою діяльність на території Корюківської 

міської ради. 

 

 

 



3. Мета Програми 

 

 Головна мета Програми: подальше зростання якості життя населення 

шляхом надання якісних послуг в сфері водопостачання та убезпечення водних 

об’єктів від забруднення. 

 Метою Програми є забезпечення санітарної охорони у сфері питної води 

та питного водопостачання, збереження водних об’єктів централізованого 

питного водопостачання з метою охорони та збереження природних 

властивостей води у місцях її забору, запобігання забрудненню, засміченню та 

передчасному виснаженню водних об’єктів, а також забезпечення безпеки 

виробництва, постачання і споживання питної води. 

 В результаті поліпшення екологічної ситуації на території міської ради  

має бути забезпечено досягнення балансу між потребами економічного 

розвитку і спроможностями відтворення екологічно повноцінних водних 

ресурсів у результаті цілеспрямованого державного регулювання господарської 

діяльності; забезпечення якісною водою питних та господарських потреб 

жителів населених пунктів міської ради, підприємницької та соціальної сфер; 

захист населення і виробничо-господарського комплексу від шкідливої дії вод − 

підтоплення, водної ерозії, паводків, тощо. 

 

4. Основні завдання Програми на 2019-2021 роки: 

 

-  виконання заходів Програми в сфері раціонального використання та 

охорони водних ресурсів; 

-  проведення інвентаризації об’єктів забору питної води (колодязі, 

джерела, об’єкти водозабору та ін.), встановлення охоронних зон; 

-  запобігання забруднення русел річок та канав, проведення вчасного 

їх очищення від деревної порості, забруднення, виорювання прибережних смуг 

і т.п.); 

-  організація роботи пов’язаної з підтопленням вулиць та населених 

пунктів, контроль за проходженням паводків та станом водозабірних споруд 

(дамб); 

-  проведення ремонтів водозабірних споруд (дамб); 

-  проведення робіт по відведенню поверхневих вод з території 

населених пунктів; 

-  забезпечення належного санітарного стану об’єктів, де 

здійснюється водозабір питних вод, постійний контроль за їх якістю; 

-  обмеження, тимчасова заборона (зупинення) діяльності підприємств 

та інших об’єктів в разі порушення ними вимог водного законодавства, в межах 

своєї компетенції; 

-  будівництво водогонів та підключення до вуличних мереж жителів ; 

  -  вирішення інших питань в галузі регулювання водних відносин в 

межах своєї компетенції. 

 

 

 



5. Ресурсне забезпечення 

 

 Сума коштів, необхідних на виконання заходів Програми складає: 

-  міський бюджет – 3950,0 тис. грн.; 

- залучені кошти підприємств, установ та організацій, які здійснюють 

свою діяльність в сфері використання та збереження водних ресурсів. 

 

6. Очікувані результати 

 

 Виконання Програми здійснюється шляхом виконання поставлених 

завдань виконавцями, зазначеними у Програмі. 

 В результаті виконання Програми в 2019-2021 роках буде здійснено 

надійне функціонування всього господарського комплексу в сфері 

використання та охорони водних ресурсів. 

 

 

Секретар міської ради                                                   С.О.Олійник  

 



 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 

                                                                           рішенням двадцятої  сесії 

                                                                           Корюківської міської ради 

                                                                           сьомого скликання  

                                                                           від 20 грудня 2018 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

«Поводження з твердими побутовими відходами в 

Корюківській міській територіальній громаді  

на 2019-2021 роки» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2018 рік 



 

 

 

ПАСПОРТ  

Програми  «Поводження з твердими побутовими відходами в 

Корюківській міській територіальній громаді на 2019-2021 роки»  

 

1. Ініціатор розроблення Програми Корюківська міська рада 

2. 

Дата, номер і назва документа 

органу виконавчої вади про 

розроблення Програми 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закон 

України «Про відходи» 

3. Розробник Програми 
Виконавчий  апарат  Корюківської 

міської ради 

4. Відповідальний виконавець 
Виконавчий комітет Корюківської 

міської ради 

5. Учасники Програми 

Корюківська міська рада, 

Корюківська ЖЕК,                               

КП «Благоустрій»,  КП «Убідьське» 

6. Термін реалізації Програми 2019-2021 роки 

8. 

Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

Міський бюджет 

9. 

Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, усього: 

 

9000,0 тис.грн., в тому числі: 

2019 рік-2500,0 

2020 рік-3000,0 

2021 рік-3500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Загальна характеристика поводження з ТПВ, 

аналіз існуючих проблем 

 

По Корюківківській міській раді на території об’єднаної громади 

розташований полігон твердих побутових відходів в м.Корюківка та 

сміттєзвалища в населених пунктах Наумівка, Сахутівка, Сядрине, Забарівка, 

Рейментарівка, Буда, Хотіївка, Бреч.  Загальна площа  складає близько п’яти га. 

Збирання побутових відходів є основним завданням санітарного 

очищення території громади і здійснюється комунальним підприємствами 

міської ради ( Корюківська ЖЕК, КП «Благоустрій», КП «Убідьське»). 

Для збирання та тимчасового зберігання відходів використовуються євро-

контейнери . Контейнери для збирання побутового сміття по місту розміщені на 

асфальтованих площадках в житлових мікрорайонах за адресами:                           

вул. Червонохутірська, вул. З. Космодем’янської, вул. Чернігівська, вул. Нова, 

вул. Дудка, вул. Індустріальна, вул. Щорса, вул. Шевченка, вул. Франка,                 

вул. Зарічна, пер. Бульварний. Всі побутові відходи захоронюються на полігоні 

ТПВ. На полігоні ТПВ виконано обваловку території, дизбар’єр. Об'єкт 

паспортизовано. 

Ефективне вирішення питань, пов'язаних з поводженням з твердими 

побутовими відходами, можливе лише за умови визначення основних напрямів 

та розв'язання основних завдань з реалізації державної політики у сфері 

поводження з відходами, визначених Програмою поводження з твердими 

побутовими відходами в Корюківській міській територіальні громаді, яка 

враховує сучасний стан економіки міста, перспективи його соціального 

розвитку. 

 

2. Мета та основні завдання 

 

Метою Програми є створення умов, що сприятимуть забезпеченню 

повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення 

відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє середовище та 

здоров'я людини. 

Для досягнення цієї мети передбачається розв'язати такі основні 

завдання: 

- зменшити обсяги захоронення відходів шляхом впровадження нових 

сучасних методів із збирання, перевезення, зберігання, переробки, утилізації та 

знешкодження; 

- впроваджувати нове обладнання у сфері поводження з відходами; 

- реформувати систему санітарного очищення; 

- організація збирання та вивезення ТПВ з приватного сектору міста та сіл 

об’єднаної громади; 

- посилення контролю за діючим звалищем побутових відходів та 

сміттєзвалищами в населених пунктах  громади для запобігання шкідливого 

впливу на довкілля та здоров’я людей, рекультивацію земельних ділянок після 

закриття звалища; 

- врегулювання тарифів та підвищення рентабельності і ефективності 

виробничої діяльності; 

- покращення якості і розширення обсягів надання послуг; 



- впровадження системи моніторингу поводження з ТПВ та покращення 

обліку і звітності; 

- зменшення негативного впливу ТПВ на довкілля і здоров’я населення. 

Проблеми, що мають місце у сфері поводження з відходами, потребують 

невідкладного розв'язання та фінансування заходів. 

Питання інвестування цієї сфери повинно вирішуватися комплексно за 

рахунок усіх можливих джерел фінансування. 

 

3. Основні напрями розв'язання завдань 

 

Визначені завдання передбачається розв'язати за такими напрямками: 

- забезпечення застосування сучасних високоефективних сміттєвозів; 

- забезпечення локалізації негативного впливу на довкілля виведеного з 

експлуатації полігону ТПВ; 

- ліквідація несанкціонованих звалищ та санація території; 

- облаштування діючого сміттєзвалища, контейнерних майданчиків; 

- оновлення контейнерного господарства; 

- облаштування санітарних зон сміттєзвалища; 

- впровадження новітніх технологій щодо переробки ТПВ. 

 

4.  Механізм забезпечення виконання Програми 

 

Виконання Програми відповідно до своїх повноважень забезпечується 

виконкомом міської ради. 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок 

коштів державного бюджету, коштів обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища, коштів міського бюджету, а також інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на 

забезпечення виконання Програми здійснюється у порядку, встановленому 

законодавством. 

 

5. Очікувані результати 

 

Виконання Програми дасть змогу: 

- зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє 

природне середовище та здоров'я людини; 

- створити умови для очищення території громади від забруднення 

побутовими відходами; 

-  зменшити обсяги захоронення побутових відходів; 

- впровадити нові технології у сфері поводження з побутовими відходами; 

- поліпшити якість обслуговування населення громади у сфері 

поводження з відходами; 

- перетворити сферу поводження з побутовими відходами на самоокупну 

та рентабельну галузь комунального господарства. 

 

Секретар міської ради                                                     С.О.Олійни 



 

 

 

Додаток  

до Програми 

ЗАХОДИ 

щодо забезпечення виконання Програми поводження з твердими 

побутовими відходами в Корюківській міській територіальній громаді  

на 2019-2021 роки 

№ 

з/п 

Заходи Виконання 

за роками 

Виконавці 

1 Впровадження економічно 

обгрунтованих тарифів на послуги з 

вивезення та захоронення ТПВ 

2019-2021 Корюківська ЖЕК 

2 Придбання спецтехніки у сфері 

поводження з ТПВ 

2019-2021 Корюківська  

міська рада 

3 Придбання контейнерів для 

роздільного збирання ТПВ, баків, 

сміттєвих урн 

2019-2021 Корюківська  

міська рада, 

Корюківська ЖЕК 

4 Здійснення ремонту та 

обслуговування спецтехніки 

2019-2021 Корюківська ЖЕК, 

КП «Благоустрій», 

КП «Убідське» 

5 Впровадження роздільного збирання 

ТПВ 

2019-2021 Корюківська ЖЕК, 

КП «Благоустрій», 

КП «Убідьське» 

6 Роботи із санітарного очищення 

території громади 

2019-2021 Корюківська ЖЕК, 

КП «Благоустрій», 

КП «Убідьське» 

7 Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на 

території громади 

2019-2021 Корюківська ЖЕК, 

КП «Благоустрій», 

КП «Убідьське» 

8 Будівництво контейнерних 

майданчиків в мікрорайонах 

багатоповерхової забудови  

2019-2021 Корюківська  

міська рада 

9 Впровадження: 

-системи моніторингу поводження з 

ТПВ; 

-правил з організації збирання, 

трансфортування та утилізації ТПВ; 

-порядку організації роботи  із 

санітарного очищення приватного 

сектору; 

-підвищення кваліфікації фахівців 

житлово-комунального господарства 

 

2019-2021 Корюківська ЖЕК, 

КП «Благоустрій», 

КП «Убідьське» 



10 Оформлення земельних ділянок під 

сміттєзвалища в населених пунктах 

громади 

2019-2021 Корюківська  

міська рада 

11 Оформлення паспортів та документів 

на сміттєзвалища по місту та 

населених пунктах громади 

2019-2021 Корюківська  

міська рада 

 

Секретар міської ради                                                               С.О.Олійник 

 

 



  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                  рішенням двадцятої  сесії    

                                                                        Корюківської  міської ради 

сьомого скликання 

                                                                                 від 20 грудня 2018 року  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 

поліпшення покриття доріг  

та проїздів у житловій забудові  

Корюківської територіальної громади  

на 2019-2021 роки 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2018 



 

ПАСПОРТ 

 Програми поліпшення покриття доріг та проїздів у житловій забудові  

 Корюківської територіальної громади  

на 2019-2021 роки 

 

 

 

1. 

 

Ініціатор розроблення  Програми 

 

 

Корюківська міська рада 

2. Дата, номер і назва документа  

органу виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

Бюджетний кодекс України 

 

3. 

 

Розробник Програми 

 

 

Виконавчий апарат Корюківської 

міської ради 

 

4.  

 

 

Відповідальний виконавець 

 

Виконавчий комітет Корюківської 

міської ради 

 

5. 

 

 

Учасники Програми 

 

Корюківська міська рада  

 

6. 

 

 

Термін реалізації Програми 

 

2019-2021 роки 

7. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Міський бюджет 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідний для 

реалізації програми, всього: 

4500,0 тис. грн., в тому числі: 

2019 рік - 1000,0 тис. грн. 

2020 рік - 1500,0 тис. грн. 

2021 рік - 2000,0 тис. грн. 

у тому числі кошти міського 

бюджету 

4500,0 тис. грн., в тому числі: 

2019 рік - 1000,0 тис. грн. 

2020 рік - 1500,0 тис. грн. 

2021 рік - 2000,0 тис. грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Розділ 1.  Зміст проблеми і обґрунтування необхідності її вирішення 
 

 

Об'єкти благоустрою дворів в існуючому житловому фонді комунальної 

власності громади Корюківської міської ради за багаторічний період експлуатації 

зруйнувалися і не відповідають повною мірою сучасним вимогам. Із збільшенням 

транспортного потоку значно зріс відсоток фізичного зносу асфальтобетонного 

покриття внутрішньоквартальних проїздів і дворових територій. Термін служби 

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

виконання поточного ремонту дорожнього покриття в тарифі на послуги з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій практично не проводився 

ремонт дворових територій, внаслідок чого прийшло в непридатність 

асфальтобетонне покриття внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів.  

Дворові території є важливою складовою частиною транспортної системи. 

Від рівня транспортно-експлуатаційного стану дворових територій  багато в чому 

залежить якість життя населення. 

Недотримання термінів служби дорожніх покриттів збільшує об'єми 

руйнування асфальтобетонного покриття і не дає необхідного ефекту в збереженні 

проїздів до житлової забудови. Значна частина асфальтобетонного покриття 

внутрішньоквартальних проїздів має руйнування. Для виправлення ситуації, що 

створилася, необхідно прийняти невідкладні заходи щодо якісної зміни стану 

дворових територій, щоб забезпечити належне обслуговування мешканців громади. 

Для приведення дворових територій до сучасних норм комфортності назріла 

необхідність розробки Програми поліпшення покриття доріг та проїздів у житловій 

забудові Корюківської міської ради на 2019-2021 роки (далі - Програма).  

 

 

Розділ 2.  Мета програми 

 

Програма поліпшення покриття доріг та проїздів у житловій забудові 

здійснюється з метою: 

- зниження фізичного зносу дорожнього покриття житлової забудови; 

- підвищення рівня благоустрою прибудинкових та суміжних до них територій; 

- охорони навколишнього середовища;   

- створення безпеки і комфортних умов для учасників руху; 

- забезпечення виконання заходів щодо підготовки житлового фонду до роботи в 

осінньо - зимовий період; 

- зниження експлуатаційних витрат на утримання житлового фонду та 

покращення його обслуговування; 

- захисту життя та здоров`я громадян; 

- постійне підвищення комфорту проживання жителів громади 

 

 

 



 

Розділ 3.  Шляхи розв'язання проблеми 

 

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

шляхів до багатоповерхових будинків не забезпечує комфортного, економного і 

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

вивезення сміття, утримання прибудинкової території, обслуговування будинків та 

їхніх житлово-комунальних систем експлуатаційними організаціями, несвоєчасно 

надходять послуги машин швидкої допомоги, місцями виникають підтоплення 

будинків. 

Для розв’язання проблеми необхідно технічний та експлуатаційний стан 

дворових територій довести до нормативного стану згідно ДСТУ, шляхом 

проведення ремонту покриття доріг та проїздів.   

 

Розділ 4. Основні завдання та заходи Програми 

 

Частину коштів міського бюджету спрямувати в основному на збереження 

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

усунення підтоплення будинків, забезпечення безпеки руху на прибудинкових 

територіях.  

 Програмою передбачається проведення робіт з поточного або капітального 

ремонту, будівництва внутрішньоквартальних доріг, проїздів та тротуарів. 

  

Розділ 5. Очікувані результати від упровадження Програми 

 

Виконання Програми дасть змогу забезпечити: 

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг та проїздів житлової 

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

- зменшення негативного впливу під’їзних шляхів до багатоповерхових 

житлових будинків на навколишнє середовище (за рівнем шуму, рівнем 

забруднення повітря, водних ресурсів і ґрунту); 

- уникнення причин підтоплення будинків дощовими водами; 

- безпечне та комфортне обслуговування будинків експлуатаційними 

організаціями; 

- своєчасне надання мешканцям будинків послуг швидкої допомоги. 

 

Розділ 6. Фінансове забезпечення виконання Програми   

 

   Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів міського бюджету. 

   Реалізація Програми розрахована на 2019-2021 роки. 

   Загальний обсяг фінансування –   4500,0 тис. грн. 

 

 

Секретар міської ради                                                         С.О.Олійник 

 



 

                                                                       

  ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                        рішенням двадцятої сесії   

                                                                        Корюківської міської ради   

                                                                        сьомого  скликання  

від 20 грудня 2018 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма  

 

«Членські внески»  на 2019 рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

м.Корюківка 

2018 рік 



 

ПАСПОРТ  

Програми «Членські внески» на 2019 рік 

 

1. Ініціатор розроблення програми Корюківська міська рада 

 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади 

про розроблення програми 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 

21.05.1997 № 280/97-ВР (зі 

змінами), інструкція «Про 

сплату членських внесків 

членами Асоціації міст 

України», затвердженою 

рішенням правління Асоціації 

міст України від 28.06.1999 

3. Розробник програми 

 

Корюківська міська рада 

4. Співрозробники програми  

 

- 

5.  Відповідальний виконавець 

програми 

Виконавчий комітет 

Корюківської міської ради 

6. Учасники програми 

 

Корюківська міська рада 

 

7. Термін реалізації програми 

 

2019 рік 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми  

 

міський бюджет 

9.  Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових  ресурсів, необхідний 

для реалізації програми, всього 

 

 7,1 тис.грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обґрунтування здійснення Програми 

  

Місто Корюківка входить до Асоціації міст України та до місцевої 

Асоціації органів місцевого самоврядування "Ради Корюківщини". Дані 

Асоціації створені для сприяння розвитку місцевого самоврядування в Україні, 

для захисту конституційних прав та свобод територіальних громад, сприяння 

розвитку місцевого самоврядування та удосконалення його законодавчої бази,  

сприяння соціально - економічного розвитку громади, захисту прав та 

законодавчих інтересів громад органів місцевого самоврядування, їх посадових 

осіб, сприяння обміном досвіду в розв’язанні питань місцевого розвитку, 

надання членам інформаційних послуг, консультаційної, методичної та 

практичної допомоги. 

 

Підстава для розроблення Програми 

  

Програма розроблена на підставі ст. 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні", п. 19 ст. 91 Бюджетного кодексу України, інструкції 

"Про сплату членських внесків членами Асоціації міст України", затвердженої 

рішенням правління Асоціації міст України від 28.06.1999 р., Статуту місцевої 

Асоціації органів місцевого самоврядування "Ради Корюківщини", 

затвердженого в новій редакції рішенням Загальних зборів Асоціації  

20.05.2011 р. 

Мета Програми 

 

Метою Програми є сплата членських внесків в Асоціацію міст України та 

місцеву Асоціацію органів місцевого самоврядування "Ради Корюківщини" за 

2019 рік.  

Завдання Програми 

  

 Завданням Програми є виконання обов'язків членів Асоціацій,  визнаючи 

положення їх Статутів; оплата  членських внесків виконавчим комітетом 

Корюківської міської ради, як дійсного члена Асоціацій. 

 

Етапи виконання Програми 

  

Програма виконується протягом 2019 року. 

 

Загальний обсяг фінансування Програми 

  

Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

виконання Програми, з міського бюджету складає 7,1 тис. грн. 

 

Джерела фінансування Програми 

 

 Джерелом фінансування Програми є бюджетні кошти, передбачені для 

цієї мети в бюджеті Корюківської  міської ради  на 2019 рік. 

 Головним розпорядником бюджетних коштів є Корюківська міська рада. 



Очікувані результати 

  

 Активна участь міста, яку представляє виконавчий комітет Корюківської 

міської ради  у суспільному житті району, області та держави. Повноважними 

представниками міста в роботі Асоціацій є міський голова та секретар міської 

ради. 

Відповідальний виконавець Програми 

  

 Відповідальним виконавцем Програми є виконавчий комітет 

Корюківської міської ради. 

 

Контроль за ходом виконання програми 

  

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів 

виконавцями, зазначеними в цій Програмі. 

   

 

Секретар міської ради                                                          С.О.Олійник 

 

 

 



 

 

 З А Т В Е Р Д Ж Е Н О                                                                       

рішенням двадцятої сесії                                                                           

Корюківської міської ради                                                                           

сьомого скликання                                                                            

від 20 грудня 2018 року 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

модернізації систем цілісного майнового  комплексу 

 по теплопостачанню м. Корюківка  

на 2019-2021 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Корюківка 

2018 рік 



 

Паспорт  
Програми модернізації систем цілісного майнового комплексу  

по теплопостачанню м.Корюківка на 2019-2021 роки  

 

1. Ініціатор розроблення Програми Корюківська міська рада  

2. Дата, номер і назва документа 

органу виконавчої вади про 

розроблення Програми 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

3. Розробник Програми Виконавчий  апарат  Корюківської 

міської ради  

4. Співрозробники програми:  Виконком Корюківської міської ради, 

міські комунальні підприємства, 

залучені організації та підприємства 

5. Відповідальні виконавці Виконком Корюківської міської ради 

6. Учасники Програми Корюківська міська рада, міські 

комунальні підприємства, залучені 

організації та підприємства 

7 Термін реалізації Програми 2019-2021 роки  

8 Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, усього: 

 

2300,0 тис. грн., в тому числі: 

2019 рік – 500,0 тис.грн. 

2020 рік – 800,0 тис.грн. 

  2021 рік – 1000,0 тис.грн. 
 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Визначення проблем, 

на розв’язання яких спрямована Програма 

 

Існуючі системи централізованого опалення технічно зношені, 

енергоємкі, побудовані за спрощеними схемами на засадах використання 

дешевих енергоносіїв. Багатоповерхові будинки, споруджені в радянський 

період, характеризуються великими втратами тепла. У незадовільному стані 

внутрішні мережі будинків. 

 Регулярне підвищення ціни на природній газ та підвищення заробітних 

плат, значна зношеність систем по теплопостачанню і необхідність проведення 

капітальних ремонтів, використання застарілого, енергозатратного обладнання 

при виробництві тепла та підігріву води та інші чинники мають визначальний 

вплив на постійне підвищення тарифів з виробництва та постачання теплової 

енергії та гарячої води до житлових будинків і квартир, підприємств та 

організацій міста Корюківки. 

 З метою відносної стабілізації тарифів та зменшення затрат на 

виробництво теплової енергії та підігрів води Корюківській міській раді, як 

власнику цілісного майнового комплексу систем по теплопостачанню, 

виконавчому комітету міської ради в 2019-2021 роках необхідно здійснити 

заходи по модернізації котелень, приведенню систем по теплопостачанню міста 

до інженерно-обґрунтованих норм. 

  

2. Мета Програми 

 

 Головна мета Програми: модернізація існуючих систем централізованого 

опалення, приведення її до інженерно-обґрунтованих норм, зменшення витрат 

на  виробництво теплової енергії, стабілізація тарифів на тепло для громадян, 

надання можливості за рішенням виконавчого комітету міської ради 

відключення приміщень від систем централізованого опалення. 

Поліпшення соціально-побутових умов одиноких, малозабезпечених 

жителів міста, інвалідів, посилення адресності допомоги,  шляхом надання їм  

цільової грошової допомоги для встановлення індивідуального опалення. 

  

3. Основні завдання Програми: 

 

         -розробка першочергових невідкладних заходів щодо оптимальної роботи 

котелень, теплових мереж та їх можливої модернізації і реконструкції; 

         -розробка комплексних заходів щодо зростання енергоефективності в 

теплопостачанні міста; 

         -зменшення витрат теплоопалювального підприємства на виробництво 

теплової енергії та стабілізація тарифів для громадян. 

 

4. Ресурсне забезпечення Програми 

 

Фінансування витрат по даній Програмі здійснюються за рахунок коштів 

міського бюджету, інших джерел фінансування, які не заборонені чинним 

http://www.aea.org.ua/search/label/энергосбережение%20в%20зданиях


законодавством України. Орієнтовна сума видатків на 2019-2021 роки 

передбачається  в розмірі 2300,0 тис.грн. 

 

5. Очікувані результати 

 

 Виконання Програми надасть можливість: 

 - модернізувати системи цілісного майнового комплексу по 

теплопостачанню м. Корюківки; 

 -   оперативно та вчасно за рішенням виконавчого комітету міської ради 

відключити квартири від централізованого теплопостачання та забезпечити їх 

автономним опаленням; 

 -  зняти соціальну напругу у зв’язку із незадовільним тепловим режимом 

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

роботи із модернізації. 

 

 

Секретар міської ради                                                                  С.О.Олійник 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням двадцятої сесії  

Корюківської міської ради 
сьомого скликання  

від 20 грудня 2018  року  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІСЬКА  ПРОГРАМА 
 

запобігання бездомного утримання  та 

розмноження бродячих тварин на території  

Корюківської міської ради 

на 2019 рік 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2018 рік 



ПАСПОРТ 

міської  програми  запобігання бездомного утримання 

та  розмноження  бродячих тварин 

на  території  Корюківської міської ради 

на 2019 рік 

 

1. Ініціатор розроблення програми Корюківська міська рада 

2.  

 

Нормативно – правові документи на 

підставі яких  розроблено програму 

Закон  України «Про захист тварин 

від жорстокого поводження»  , 

«Правила тримання собак, котів і  

хижих тварин на території 

населених пунктів 

Корюківської міської ради», 

затверджених  четвертою  сесією 

Корюківської міської ради  

сьомого скликання від 31.03.2016 

року, Закону України «Про місцеве  

самоврядування в Україні» . 

 

3. Розробник програми Корюківська міська рада, 

виконавчий  комітет міської ради, 

виконавчий апарат  міської ради та 

її виконкому 

4.  Співрозробники програми - 

5. Учасники програми Корюківська міська рада, виконком 

міської ради, КП «Благоустрій, 

громадські організації, 

Корюківська районна державна 

лікарня ветеринарної медицини, 

Головне управління 

Держпродспоживслужби  в 

Чернігівській області 

6. Відповідальний виконавець Виконком міської ради  

7. Термін реалізації Програми 2019 рік 

8. Загальний орієнтовний обсяг 

фінансованих ресурсів, необхідних 

для реалізації програми, усього: 

 

 

100,0 тис. грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ,  

НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХСПРЯМОВАНА ПРОГРАМА  

 На теперішній час у місті склалася не проста ситуація з питання 

утримання домашніх тварин, а саме:  

- відсутність обліку та реєстрації домашніх тварин;  

- не достатньо контролюються правила утримання та своєчасність 

проведення вакцинації; 

- не розвинена система стерилізації домашніх тварин, безконтрольне 

розмноження; 

- неврегульованість нормативно-правового забезпечення питань 

поводження з тваринами як в Україні в цілому, так і в м. Корюківка; 

- відсутність системи вилову безпритульних тварин, механізмів 

регулювання кількості безпритульних тварин; 

- відсутність матеріально-технічної бази, організаційного та фінансового 

забезпечення контролю за чисельністю безпритульних тварин,  служби пошуку 

тварин, які загубилися; 

- незначна кількість стерилізованих безпритульних і домашніх тварин; 

- випадки безвідповідального ставлення власників до тварин, через що 

вони виявляються кинутими або загубленими; 

- відсутність контролю в місцях продажу тварин та притулків для тварин 

в місті. 

Ситуація з великою кількістю безпритульних тварин, яка має місце на 

вулицях міста, є неприйнятною. 

Вона призводить до погіршення санітарно-епідеміологічного стану міста, 

загострення соціального напруження, збільшення кількості постраждалих осіб 

від агресивних тварин, хвороб та загибелі самих тварин. 

Безпритульні тварини потрапляють у надзвичайні ситуації: гинуть та 

одержують травмування при дорожньо-транспортних подіях, потрапляють у 

місця, з яких неможливо вибратися, хворіють різними захворюваннями; 

непоодинокі випадки жорстокого поводження з тваринами. 

Не вирішене питання утилізації, захоронення померлих тварин. 

Залишається проблема несанкціонованих кладовищ і безсистемних захоронень 

тварин в межах міста. 

Програма спрямована на  фінансове забезпечення заходів щодо 

обмеження  кількості бездомних (бродячих) тварин на території населених 

пунктів  громади, зменшення загрози розповсюдження сказу та інших  

небезпечних захворювань які передаються через  бродячих тварин, приведення  

умов  поводження  з бродячими тваринами до цивілізованих норм. 

 Актуальність  цієї Програми обумовлена збільшенням кількості бродячих 

собак на території  міста, регулярними спалахами захворювання тварин на сказ 

на території  міської ради, неодноразовими  зверненнями жителів міста, 

особливо дітей, які  потерпають від  бродячих  собак. 

 Програма направлена на  визначення шляхів вирішення  проблем з 

перебування на вулицях міста бродячих тварин, які  становлять потенційну 

загрозу мешканцям. 

 

 

 



2.МЕТА  ТА ЗАВДАННЯ  ПРОГРАМИ 

 Мета Програми   спрямована на  розв’язання  проблеми цивілізованим 

шляхом, з урахуванням  думки жителів міста, щодо  гуманного  поводження з 

бродячими тваринами, зменшення чисельності таких тварин на території міста і 

в першу чергу в громадських  місцях (вулиці, дитячі майданчики, ринки), 

запобігання виникнення агресії з боку бродячих  собак, забезпечення  

постійного нагляду за станом  їх здоров’я та  вилучення  хворих тварин на 

території населених пунктів, негайне прибирання трупів померлих тварин. 

 Досягнення  зазначеної мети буде здійснюватись шляхом реалізації 

заходів, передбачених цією Програмою. 

 

3. ОСНОВНІ ЗАХОДИ   ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

 Основними завданнями Програми є: 

- розв’язання проблеми перебування безконтрольно на вулицях 

населених пунктів Корюківської міської ради значної кількості  бродячих 

тварин, особливо в громадських місцях із значним скупченням людей, які  

становлять потенційну загрозу здоров’ю та життю  мешканців; 

- запобігання  спалахам захворюваності тварин, особливо на сказ та 

інші  інфекційні хвороби, які несуть загрозу для тварин та людей; 

- безконтрольне збільшення  поголів’я бродячих тварин. 

Основні заходи з виконання Програми: 

- забезпечення співпраці з правоохоронними органами по 

встановленню власників бродячих тварин та притягнення їх до 

адміністративної  відповідальності. 

    Виконавці: виконком  міської ради, виконавчий 

      апарат  міської ради та її виконкому; 

 

- інформування  населення  про порядок та  правила  тримання  

собак, котів і хижих тварин на території населених пунктів Корюківської 

міської ради з метою попередження  виникнення випадків потрапляння  тварин 

на вулиці. 

    Виконавці: виконком  міської ради, виконавчий  

         апарат  міської ради та її виконкому; 

 

- проведення заходів  із стерилізації бродячих тварин, вилучення 

хворих тварин із вулиць, проведення їх лікування  чи вжиття інших гуманних 

заходів з метою недопущення розповсюдження  інфекційних хвороб. 

    Виконавці: виконком  міської ради, заклади  

       ветеринарної  медицини, громадські  

                                                                   організації, КП «Благоустрій»; 

 

- забезпечення негайного вилучення  з території населених пунктів 

трупів загиблих тварин та захоронення їх у відведених для цього  місцях.  

    Виконавці:  КП «Благоустрій»,  

      ветеринарна служба; 

 

- забезпечення  спільно з  лікарнею ветеринарної медицини 

інформування населення  про необхідність реєстрації собак, котів та інших 



хижих  тварин, які перебувають на утриманні жителів, проведення їх щорічного 

щеплення  проти сказу та проведення лікувально-профілактичних  обробок.  

                                          Виконавці: виконавчий  апарат  міської ради та її 

        виконкому, заклади ветмедицини. 

 

4.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Виконання  Програми здійснюється  в межах асигнувань, передбачених в 

міському бюджеті на 2019 рік та  інших джерел фінансування, не заборонених 

законодавством. 

 

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ 

 - зменшення  кількості  бродячих  тварин в громадських місцях 

населених пунктів міської ради; 

 - зменшення  стану  безпеки, яку спричиняють бродячі тварини для 

жителів міста, особливо для дітей; 

 -  виховання в людей, особливо у дітей гуманного, відповідального  

ставлення до домашніх тварин (собак, котів). 

 

6. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

 Прогнозний обсяг видатків на виконання  Програми, виходячи з річної 

потреби на проведення заходів, складає 100,0 тис. грн. 

 

7. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 Контроль за виконанням Програми здійснюють: профільні комісії міської 

ради, виконавчий апарат міської ради, громадські організації.  

 

 

Секретар міської ради                                                          С.О.Олійник 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням двадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

сьомого скликання 

від 20 грудня 2018 року 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Комплексна програма  

профілактики правопорушень  
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м.Корюківка, 

2018 рік 



ПАСПОРТ 

Комплексної Програми профілактики правопорушень  

на 2019-2021 роки 

 
1. Ініціатор розроблення програми Корюківська міська рада, Корюківське 

відділення поліції Менського відділу 

ГУНП в Чернігівській області 
2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади  

про розроблення програми 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 

21.05.1997 №280/97-ВР (зі змінами) 
3. Розробник програми Корюківська міська рада 
4. 

Співрозробники програми  

Корюківське відділення поліції 

Менського відділу ГУНП в 

Чернігівській області 
5. Відповідальний виконавець 

програми 

Виконавчий комітет Корюківської 

міської ради 
6. Учасники програми Корюківська міська рада, Корюківське 

відділення поліції Менського відділу 

ГУНП в Чернігівській області 
7. Термін реалізації програми 2019-2021 роки 
8. Перелік бюджетів, які беруть участь 

у виконанні програми 

Міський бюджет 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, всього 

718,0 тис грн. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Загальна частина 

 

         Програма  розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України  «Про Національну поліцію 

України», Указу Президента «Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки 

громадян та протидії злочинності», Закону України «Про дорожній рух», 

Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку та 

державного кордону» з метою забезпечення публічної безпеки та порядку при 

проведенні зборів, мітингів, демонстрацій, спортивних, видовищних та інших 

масових заходів, захисту життя та здоров’я громадян, безпеки дорожнього руху 

на вулицях громади, запобігання та припинення кримінальних та 

адміністративних правопорушень, збереження історико-культурних цінностей 

та об’єктів благоустрою в м.Корюківка та населених пунктах, які входять до 

Корюківської ОТГ.  

В основу реалізації Програми покладено принцип об’єднання зусиль 

органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів для забезпечення 

публічного порядку та безпеки, безпеки дорожнього руху та профілактики 

злочинності в м.Корюківка та населених пунктах, які входять до Корюківської 

ОТГ. 

Стан правопорядку в місті впливає на соціально-економічний розвиток 

Корюківської ОТГ. Забезпечення правопорядку здійснюється шляхом 

виявлення винних у вчиненні протиправних дій осіб та притягнення їх до 

передбаченої законом відповідальності, а також запровадження форм і методів 

профілактики правопорушень з метою усунення причин та запобігання 

виникненню умов, що сприяють їх вчиненню. 

Здійснення заходів з профілактики злочинності у 2018 році дало змогу 

покращити стан правопорядку в місті та удосконалити систему профілактики 

правопорушень. За результатами проведеного аналізу, криміногенна ситуація в 

місті стала більш стабільною порівняно з 2017 роком. Зменшилась кількість 

зареєстрованих вбивств, зґвалтувань, грабежів, розбійних нападів, порушень 

правил безпеки дорожнього руху, незаконних заволодінь транспортними 

засобами. 

Значно покращились результати роботи у протидії наркозлочинності.  

Разом з тим, не зважаючи на вжиті правоохоронними органами заходи, а 

саме проведення комплексних відпрацювань міста, ряду оперативно-

профілактичних операцій, криміногенна ситуація потребує покращення і 

консолідації зусиль як органів поліції так і органів місцевого самоврядування. 

В структурі злочинності домінуючу роль продовжують відігравати 

злочини майнової спрямованості. Практично в два рази набув поширення такий 

вид злочину як крадіжки і тенденція до їх збільшення є прогресуючою. 

Спільних зусиль як на загальнодержавному, обласному, районному так і на 

міському рівні потребують вирішення питання протидії наркоманії, насамперед 

в підлітковому і молодіжному середовищі, торгівлі людьми, проституції. 

Кількість викритих таких злочинів правоохоронними органами зростає, хоча їх 

частка не в повній мірі відповідає реальному стану справ, що зумовлене 



соціально - економічним розвитком як держави, області, району так і міста.  

Соціальне значення проблеми, пов'язаної з профілактикою правопорушень, 

зумовлює необхідність як централізованого бюджетного фінансування, так і 

виділення коштів з міського бюджету на виконання цієї Програми.  

Ця Програма спрямована на забезпечення ефективності здійснення 

узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин, 

що зумовили вчинення протиправних дій. 

         Крім того, в процесі реформування органів внутрішніх справ, в основному 

штаті Корюківського відділення поліції  працює позмінно чотири групи 

реагування патрульної поліції, які  реагують не тільки на заяви та повідомлення 

громадян, а й патрулюють місто та територію  населених пунктів, які входять 

до Корюківської ОТГ. 

Для роботи таких груп  задіяно 3 автомобілі. Для налагодження 

максимально ефективної роботи даних груп автомобілі необхідно обладнати 

теплопринтером  для винесення електронних постанов на правопорушників,  

Крім того, постала нагальна необхідність матеріально-технічного 

забезпечення автотраспорту відділення поліції (належний ремонт 

автотраспорту), придбання копіювального пристрою.  
 Продовження встановлення системи відеоспостереження за оперативною 

обстановкою  в місцях найбільш уражених вуличною злочинністю, зі значним 
скупченням людей та місцях, де найчастіше проводяться масові заходи, а також 
оперативне реагування на дорожньо-транспортні події та небезпечні ситуації. 

  

 

Мета та основні завдання Програми 

 
Метою Програми є: 

- підвищення координуючої ролі органів місцевого самоврядування в 
розв’язанні проблем боротьби зі злочинністю та її негативними наслідками; 

- усунення передумов для вчинення правопорушень і забезпечення 
конституційних прав та свобод людини на основі чітко визначених пріоритетів, 
поступового нарощування у цій справі зусиль органів поліції, місцевих органів 
виконавчої влади та громадськості; 

- удосконалення методів організації роботи і шляхів запобігання 
вчиненню правопорушень; 

- активізація роботи, щодо профілактики рецидивної злочинності;   
- покращання роботи з протидії наркозлочинності, профілактики дитячої 

бездоглядності, злочинного впливу на неповнолітніх в молодіжному 
середовищі та в сім’ях; 

- дієва протидія злочинності серед неповнолітніх, у тому числі 
рецидивної; 

- підвищення безпеки дорожнього руху, посилення рівня дисципліни 
учасників дорожнього руху, оперативне реагування на дорожньо-транспортні 
події та небезпечні ситуації. 

  

                             



Основними завданнями Програми є: 

 

 - охорона публічного порядку та попередження правопорушень; 
 - захист життя, здоров’я, честі і гідності особи, її майна від злочинних 
посягань; 
 - протидія корупції; 
 - протидія нелегальній міграції; 
 - мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне 
середовище; 
 - запобігання поширенню наркозлочинності, пияцтва та алкоголізму; 
 - протидія рецидивній та побутовій злочинності. 

- підвищення безпеки дорожнього руху, посилення рівня дисципліни  

учасників дорожнього руху, оперативне реагування на дорожньо- 

транспортні події та небезпечні ситуації; 

- профілактика і попередження злочинності, здійснення фіксації та збору 

доказової бази при скоєнні правопорушень. 

 

Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Обсяги 

фінансових ресурсів міського бюджету та напрямки їх використання можуть 

коригуватися в залежності від потреби та фінансової можливості. 

Орієнтовний обсяг коштів міського бюджету, необхідний на виконання  

Програми у 2019-2021 роках, складає 718,0 тис.грн. згідно додатку 1 до 

Програми, з них 198,0 тис.грн. надання субвенції державному бюджету для 

Корюківського відділення поліції Менського відділу ГУНП в Чернігівській 

області (2019 рік- 158,0 тис.грн., 2020 рік 20,0 тис.грн., 2021 рік 20,0 тис.грн.). 

 
Очікувані результати 

 
 Виконання Програми дасть змогу: 
 - покращити результати роботи з охорони публічного порядку, 
попередження правопорушень, протидії рецидивній та побутовій злочинності; 
 - стабілізувати криміногенну ситуацію в місті шляхом запобігання 
криміналізації населення; 
 - підвищити оперативність реагування на вчинені правопорушення та їх 
виявлення шляхом удосконалення технічних засобів контролю за ситуацією в 
публічних місцях, створення відповідних систем накопичення та обміну 
інформацією; 
 - захистити життя, здоров’я, честь і гідність особи, її майно від злочинних 
посягань; 
 - активізувати роботу з протидії корупції, нелегальній міграції; 
 - мінімізувати злочинний вплив на неповнолітніх та молодіжне 
середовище; 



 - запобігти поширенню наркозлочинності, пияцтва та алкоголізму на 
території міста. 

- підвищити безпеку дорожнього руху, посилити рівень дисципліни  

учасників дорожнього руху, оперативного реагування на дорожньо-транспортні 

події та небезпечні ситуації. 

 

 

Основні заходи передбачені міською ”Комплексною програмою 

профілактики правопорушень на 2019-2021 роки” 

 

1. Розроблення нових форм і методів профілактики 

правопорушень та запровадження їх у практику 

1. Проведення додаткової роботи з посилення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, недопущення їх 

розкрадання на підприємствах, в установах та організаціях, яким видана 

ліцензія на провадження діяльності, пов'язаної з виробленням, виготовленням, 

зберіганням, транспортуванням, відпуском та знищенням таких засобів, 

речовин і прекурсорів, а також культивуванням, використанням для 

промислових цілей нарковмісних рослин. 

Корюківське ВП Менського ВП ГУНП 

в Чернігівській області,  

2019-2021 роки 

  

 

            2. Удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з     

місць     позбавлення волі 

1. Сприяння особам, які звільняються з місць позбавлення волі, у видачі 

та оформленні документів, необхідних для вирішення соціальних питань; 

активізація роботи спостережних комісій з надання такій категорії осіб 

допомоги в соціальній адаптації. 

                                                               Виконком міської ради, Корюківське ВП                 

                                                        Менського ВП ГУНП в Чернігівській області,  

 2019-2021 роки 

 

3. Забезпечення захисту законних інтересів неповнолітніх, зокрема 

захисту від жорстокого поводження, експлуатації та насильства 

1. Організація та проведення спільних профілактичних рейдів ("Діти 

вулиці", "Вокзал", "Підліток", "Канікули", "Літо", "Урок"), спрямованих на 

соціальний та правовий захист дітей, запобігання їх бездоглядності та 

безпритульності, профілактику правопорушень, влаштування безпритульних і 

бездоглядних дітей до закладів соціального захисту, вжиття заходів впливу до 

дітей, які вживають спиртні напої, наркотичні засоби або психотропні 

речовини. 

Корюківське ВП Менського ВП ГУНП 

в Чернігівській області,  



                                                                       2019-2021 роки 

 

2. Забезпечення соціального супроводу та контролю за поведінкою 

неповнолітніх, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, 

засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, відбули покарання та 

звільнилися з місць позбавлення волі. 

Корюківське ВП Менського ВП ГУНП 

в Чернігівській області,  

2019-2021 роки 

 

3. Забезпечення інформування населення про виявлені схеми заволодіння 

чужим майном або придбання права на майно фізичних чи юридичних осіб 

шляхом шахрайства, у тому числі залучення до "фінансових пірамід". 

Корюківське ВП Менського ВП ГУНП 

в Чернігівській області,  

                                                                 2019-2021 роки 

 

4. Удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріально-

технічного забезпечення профілактичної діяльності 

1. Встановлення порядку заохочення громадян у разі їх участі в запобіганні 

злочинам та їх розкритті; передбачення під час підготовки проектів місцевих 

бюджетів відповідно до Закону України "Про участь громадян в охороні 

громадського порядку і державного кордону" виділення коштів для 

забезпечення діяльності громадських формувань з охорони публічного порядку 

та заохочення громадських помічників дільничних офіцерів поліції. 

Виконком міської ради  

2019-2021 роки  

2. Забезпечення впровадження технічних засобів відеоспостереження за 

оперативною обстановкою  в місцях найбільш уражених вуличною 

злочинністю, зі значним скупченням людей та місцях, де найчастіше 

проводяться масові заходи та місцях масового відпочинку громадян, а також 

порушень Правил дорожнього руху та нагляду за його дотриманням: 

     2.1.Забезпечити технічне обслуговування технічних засобів для 

відеоспостереження за оперативною обстановкою  в місцях найбільш уражених 

вуличною злочинністю, зі значним скупченням людей та місцях, де найчастіше 

проводяться масові заходи та місцях масового відпочинку громадян та 

порушень Правил дорожнього руху та нагляду за його дотриманням; 

2.2.Забезпечити енергоживлення до технічних засобів для 

відеоспостереження за оперативною обстановкою  в місцях найбільш уражених 

вуличною злочинністю, зі значним скупченням людей та місцях, де найчастіше 

проводяться масові заходи та місцях масового відпочинку громадян та 

порушень Правил дорожнього руху та нагляду за його дотриманням; 

2.3.Забезпечити послуги інтернету для надходження даних на центральний 

сервер.   

 



 

Виконком міської ради, Корюківський 

ВП Менського ВП ГУНП в 

Чернігівській області,  

2019-2021 роки 

 
        3. Продовження встановлення системи відеоспостереження за 
оперативною обстановкою  в місцях найбільш уражених вуличною 
злочинністю, зі значним скупченням людей та місцях, де найчастіше 
проводяться масові заходи, а також для оперативного реагування на дорожньо-
транспортні події та небезпечні ситуації. 

3.1.Забезпечити технічне обслуговування  вказаних вище систем відео  

спостереження ; 

3.2.Забезпечити енергоживлення до вказаних вище систем відео 

спостереження. 

Виконком міської ради 

Корюківський ВП Менського ВП 

ГУНП в Чернігівській області,  

2017-2019 роки 

 

     4. Рекомендувати власникам об’єктів різних форм власності, які розташовані 

на території Корюківської міської ради для захисту життя та здоров’я людей, 

профілактики різних адміністративних правопорушень, недопущення крадіжок, 

грабежів та розбоїв, впровадження новітніх технічних засобів охорони, 

тривожної сигналізації з підключенням на пункт централізованого 

спостереження та відео спостереження з подальшим його технічним 

обслуговуванням. 

Корюківський ВП Менського ВП 

ГУНП в Чернігівській області,  

2019-2021 роки 

 

    5. Забезпечення громадської безпеки та публічного порядку на території 

Корюківської міської ради та виявлення порушень Правил дорожнього руху. 

Корюківський ВП Менського ВП 

ГУНП в Чернігівській області,  

2019-2021 роки 

 

    6. Проведення заходів із підтримання належного стану благоустрою на 

території Корюківкої міської ради. 

Виконком міської ради, комунальні 

підприємства міста, Корюківський ВП 

Менського ВП ГУНП в Чернігівській 

області, 2019-2021 роки 
 

 

 



Додаток 1 до Комплексної Програми   

профілактики правопорушень 

 

 

Ресурсне  забезпечення Комплексної Програми профілактики 

правопорушень на 2019-2021 роки 
 

                                                      (грн.) 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Обсяг ресурсів 

Всього, 

в т.ч. 
2019р. 2020р. 2021р. 

1. Придбання систем 

відеоспостереження 

200000 

 

200000 - 

 

- 

2. Обслуговування систем 

відеоспостереження 

320000 100000 100000 120000 

3. Придбання та установка 

системи автоматичної відео 

фіксації (Корюківське ВП 

Менського ВП ГУНП) 

120000 120000   

4. Матеріально-технічне 

забезпечення автотранспорту 

відділення поліції (ремонт 

автотранспорту) (Корюківське 

ВП Менського ВП ГУНП) 

60000 20000 20000 20000 

5. Придбання теплопринтера для 

винесення електронних 

постанов (Корюківське ВП 

Менського ВП ГУНП) 

6000 6000   

6. Придбання копіювального 

пристрою (Корюківське ВП 

Менського ВП ГУНП) 

12000 12000   

 Разом 718000 458000 120000 140000 
 

 

 

Секретар міської ради            С.О.Олійник 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                  рішенням двадцятої  сесії    

                                                                        Корюківської  міської ради 

сьомого скликання 

                                                                            від 20 грудня 2018 року  

 

 

 

 

 

 

Програма 

підтримки сталого функціонування та модернізації  

матеріально - технічної бази закладів  

первинної медико-санітарної допомоги  

на території Корюківської територіальної громади   

на  2019-2021 роки 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Корюківка 

2018 рік 



ПАСПОРТ 

Програми підтримки сталого функціонування та модернізації 

матеріально - технічної бази закладів первинної медико-санітарної 

допомоги на території Корюківської територіальної громади   

на  2019-2021 роки 

  

  

1. Ініціатор розроблення програми Корюківська міська рада  

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа органу 
виконавчої влади про 

розроблення програми 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 
Бюджетний кодекс України 

3. Розробник програми Виконавчий апарат Корюківської 
міської ради  

4. Співрозробники програми КНП Корюківський ЦПМСД»   

5. Відповідальний виконавець 

програми 

Виконавчий комітет Корюківської 

міської ради  

6. Учасники програми Корюківська міська рада, 

  КНП «Корюківський ЦПМСД»  

7. Термін реалізації програми 2019-2021 роки  

8. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

(для комплексних програм) 

Міський бюджет 

9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів,  необхідний для 

реалізації Програми, всього: 

 3700,0 тис.грн., в тому числі: 
2019 рік-1000,0 тис.грн. 

2020 рік-1200,0 тис.грн. 

2021 рік-1500,0 тис.грн. 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Визначення проблеми, 

на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Трансформація охорони здоров’я внесла значні зміни у роботу закладів 

по усій країні, в тому числі  і у Корюківському районі. І мова не лише про 
перехід на нову модель фінансування. Медзаклад також  змінює підхід до 

роботи з пацієнтами і дбає про сервіс. Підписання договору між КНП 

«Корюківський  ЦПМСД» КРР та  НСЗУ гарантує оплату медичної послуги 
за ринковим тарифом, а місцева влада має забезпечити фізичну  доступність 

отримання медичних послуг –відповідну інфраструктуру.  

      В районі медико-санітарна допомога представлена роздробленими 

структурами, що функціонально, організаційно та фінансово поєднані зі 
спеціалізованою амбулаторною допомогою. Недостатнє фінансове 

забезпечення первинної  ланки медико-санітарної допомоги не дозволяло 

сформувати необхідну матеріально-технічну та кадрову забезпеченість на 
належному рівні. 

      Відповідно до спільного наказу МОЗ та Мінрегіону України від 

06.02.2018 року № 178/24 «Про затвердження  Порядку формування 

спроможних мереж надання первинної медичної допомоги», зареєстрованому 
у Міністерстві юстиції України 21.02.2018 року за № 215/31667, була 

сформована мережа первинної медичної допомоги  в Корюківському районі. 

Деякі ФПи  з причини невідповідності граничної чисельності населення не 
ввійшли до складу мережі закладів. Їх утримання можливе тільки за 

фінансової підтримки місцевих  громад. 

     Потребує фінансової підтримки  як забезпечення технічним 

оснащенням існуючих амбулаторій та ФПів для надання якісної первинної 
медико-санітарної допомоги, яка  наразі є недостатньою  внаслідок 

технологічної відсталості закладів, так і кадрове забезпечення, перш за все, 

через відсутність необхідних житлово-побутових умов для проживання як 
лікарів, так і інших медичних спеціалістів. 

     Для вирішення питання забезпечення сталого функціонування КНП 

«Корюківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Корюківської 

районної ради виникла необхідність у розробці та затвердженні даної 
Програми. 

 

2. Мета та основні завдання Програми 

 

Метою програми є здійснення діяльності у напрямку покращення якості 

та тривалості  життя жителів громади, підвищення  доступу сільського 

населення до якісної медичної допомоги, модернізації та зміцнення 
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, забезпечення 

зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення 

шляхом формування та налагодження ефективного функціонування системи 

надання доступної і якісної первинної медичної допомоги, зокрема: 



 -забезпечення права жителів Корюківської територіальної громади  на 
своєчасну  невідкладну допомогу при нещасних випадках, гострих 

захворюваннях, тощо; 

-забезпечення права жителів Корюківської територіальної громади  на 

лікувально- профілактичну допомогу; 
-попередження, лікування, локалізацію та ліквідацію масових 

інфекційних захворювань; 

-запобігання демографічній кризі, забезпечення здоров'я майбутніх 
поколінь і профілактики спадкових захворювань; 

-заохочення материнства; 

-контроль за охороною здоров'я дітей; 

-санітарно-епідемічне благополуччя території громади . 
   

 

3. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми 
       

   - надання фінансової підтримки органами місцевого самоврядування 

для належного і стабільного функціонування закладів первинної медицини; 
      - інформаційна підтримка й супроводження перетворень, сприяння 

формуванню позитивного ставлення населення, медичної громадськості, 

владних структур різних рівнів до змін у галузі охорони здоров’я; 

     - 100% охоплення підписанням декларацій населення громади для  
повної забезпеченості надання первинної медичної допомоги. 

 

4. Фінансове забезпечення Програми та програмні заходи 

 

Фінансування Програми здійснюватиметься відповідно до 

законодавства за рахунок коштів Корюківської міської ради, а також 

зацікавлених суб’єктів підприємницької діяльності усіх форм власності, 
громадських організацій та інших джерел, незаборонених Законодавством 

України. Сума коштів, необхідних на виконання заходів Програми у 2019-

2021 роках, складає 3700,0 тис.грн. і може спрямовуватись на оплату праці і 
нарахування на зарплату, придбання медикаментів і перев’язувальних 

матеріалів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, інші поточні видатки 

та здійснення капітальних видатків.  

     Обсяг фінансування Програми може уточнюватись  виходячи з 
конкретних завдань та реальних можливостей міського бюджету. 

     Одержувачем коштів є комунальне некомерційне підприємство 

«Корюківський  центр первинної медико-санітарної допомоги» Корюківської 
районної ради. 

 

5. Очікувані результати виконання Програми: 

 
Виконання визначених завдань дасть змогу досягти   поставленої мети 

за такими індикаторами: 



-досягнення показника оснащення закладів сімейної медицини 
медичним обладнанням; 

-збільшення питомої ваги чисельності населення, якому надається 

первинна медична допомога на засадах сімейної медицини; 

-щорічне збільшення частки звернень населення до сімейних лікарів з 
профілактичною метою; 

-покращення результатів проведення профілактичних щеплень; 

-досягнення показника медичної допомоги, що починається і 
закінчується на рівні ПМСД; 

-зниження кількості занедбаних первинних форм онкозахворювань; 

-зниження кількості первинних деструктивних форм туберкульозу;  

-зниження  показника смертності від інфаркту міокарда; 
 -зниження  показника малюкової смертності. 

 

6. Контроль за виконанням  Програми: 
 

    Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації завдань 

основними та безпосередніми учасниками Програми.  

Контроль за виконанням завдань здійснюється постійною комісією 
міської  ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку міста. 

 
 

Секретар міської ради                                                             С.О.Олійник 

 

 



 

                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                             рішенням двадцятої сесії 

                                                                             Корюківської міської ради 

                                                                             сьомого скликання 

                                                                             від 20 грудня  2018 року  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

фінансової підтримки 9 державної 

пожежно-рятувальної частини (м.Корюківка) 

2 державного пожежно-рятувального загону 

У ДСНС  України у Чернігівській області 

на покращення матеріально-технічного 

стану на 2019 рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Корюківка 

2018 рік 
  



 

ПАСПОРТ 

Програми фінансової   підтримки 

9 державної пожежно-рятувальної частина (м.Корюківка) 2 державного 

пожежно-рятувального загону У ДСНС України у Чернігівській області на 

покращення матеріально-технічного стану на 2019 рік 
 

1.  
Ініціатор розроблення 

Програми 

9 державна пожежно-рятувальна частина 

(м.Корюківка) 2 державного пожежно-

рятувального загону У ДСНС України у 

Чернігівській області 

2.  Розробник Програми 

Корюківська міська рада, 9 державна 

пожежно-рятувальна частина (м.Корюківка) 

2 державного пожежно-рятувального загону 

У ДСНС України у Чернігівській області 

3.  
Відповідальний 

виконавець Програми 

Корюківська міська рада, 9 державна 

пожежно-рятувальна частина (м.Корюківка) 

2 державного пожежно-рятувального загону 

У ДСНС України у Чернігівській області 

4.  Учасники Програми 

Корюківська міська рада, 9 державна 

пожежно-рятувальна частина (м.Корюківка) 

2 державного пожежно-рятувального загону 

У ДСНС України у Чернігівській області 

5.  Мета програми 

Підвищення рівня оперативної готовності 

щодо гасіння пожеж та проведення 

аварійно-рятувальних і інших невідкладних 

робіт 

6.  
Термін реалізації 

Програми 
2019 рік 

7.  
Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

Міський 

8.  

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, усього: 

101700,00 грн. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



І. Загальні положення 

 

Щороку на території Корюківської міської територіальної громади виникає 

близько 60 пожеж у житловому секторі, на виробничих підприємствах і 

відкритій території, на пожежах в середньому гине 1-2 особи. Стан техногенного 

та пожежного навантаження на території громади ускладнюється у зв’язку з 

наявністю 19 потенційно-небезпечних об’єктів.  

Ліквідація наслідків аварій, катастроф, стихійних лих та пожеж потребує 

значних зусиль та залучення великої кількості особового складу і техніки 

підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.  

Між тим, матеріально-технічне оснащення 9 державної пожежно-

рятувальної частини (м. Корюківка) 2 державного пожежно-рятувального загону 

У ДСНС України у Чернігівській області (далі – Підрозділ) не відповідає 

сучасним вимогам та потребує доукомплектування інструментами та 

обладнанням.  

Крім того, постала нагальна необхідність у придбанні форменого одягу, 

засобів малої механізації та потребують оновлення засоби індивідуального 

захисту органів дихання. 

Приведений аналіз стану пожежної безпеки свідчить про наявність 

проблем, які потребують негайного вирішення.  

 

ІІ. Мета Програми 

 

Головна  мета  Програми:  надання підтримки Підрозділу, підвищення 

рівня його оперативної готовності щодо гасіння пожеж та здатності до 

проведення аварійно-рятувальних і інших невідкладних робіт. Дія  Програми 

спрямована на створення можливостей для виділення коштів для придбання 

мотопомпи, повнолицьових масок, костюмів літніх повсякденних робочих та 

курток зимових повсякденних робочих згідно додатку 1 до Програми, що дасть 

можливість покращити оперативність та злагодженість дій при гасінні пожеж 

Підрозділом, розширить можливості Підрозділу щодо проведення аварійно-

рятувальних і інших невідкладних робіт. 

 

ІІІ. Основні завдання Програми 

 

Завданням  Програми  є  виділення коштів з бюджету Корюківської міської 

ради державному бюджету для здійснення заходів щодо придбання для 

Підрозділу мотопомпи, повнолицьових масок, костюмів літніх повсякденних 

робочих та курток зимових повсякденних робочих.  

 

ІV. Строки виконання Програми 

 

Виконання заходів згідно додатку до Програми передбачається здійснити 

протягом 2019 року. 

 

 



V. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів 

Корюківського міського бюджету шляхом надання субвенції державному 

бюджету для Підрозділу в сумі  101700,00 грн. 

 

VІ. Очікувані результати 

 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів і  завдань 

виконавцями, зазначених у цій Програмі.  

  У результаті виконання програмних заходів в 2019 році дасть можливість 

покращити оперативність та злагодженість дій при гасінні пожеж Підрозділом, 

розширить можливості Підрозділу щодо проведення аварійно-рятувальних і 

інших невідкладних робіт.   

 

 

Секретар міської ради                 С.О. Олійник 

 



Додаток 1 до Програми 

 

 

Напрями діяльності та заходи Програми 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Секретар міської ради                                                                                                    С.О.Олійник 
 

з/п 
Назва напрямку 

діяльності 

Перелік заходів 

Програми 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(тис.грн.) 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Строк 

виконання 
Очікуваний результат 

1 2  7 5 6 7 8 

1 Підвищення рівня 

оперативної готовності 

щодо гасіння пожеж та 

здатності до проведення 

аварійно-рятувальних і 

інших невідкладних 

робіт Підрозділом 

Закупівля: 

- мотопомпа; 

- 16 повнолицьових 

масок; 

- 17 комплектів 

костюму літнього 

повсякденного 

робочого; 

- 5 курток зимових 

повсякденних 

робочих. 

 

- 18000,00 грн. 

 

- 56000,00 грн. 

 

 

- 18700,00 грн. 

 

 

- 9000,00 грн. 

Корюківська 

міська рада 

Міський 

бюджет 

 

 

 

2019 рік 

 

Покращення оперативності 

та злагодженості дій при 

гасінні пожеж Підрозділом, 

розширення можливості 

Підрозділу щодо проведення 

аварійно-рятувальних і інших 

невідкладних робіт. 

 Разом 101700,00 грн.  



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням  двадцятої сесії  

Корюківської міської ради  

сьомого скликання  

від 20 грудня  2018 року  

 

 

 
 

 

 

Програма 

«Нагородження відзнаками  

Корюківської міської ради»  

на 2019-2021 роки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2018 рік 

  



 

 

ПАСПОРТ 

програми «Нагородження відзнаками  

Корюківської міської ради» на 2019-2021 роки 

 

1. Ініціатор розроблення  програми: Корюківська міська рада.  

2. Розробник програми: виконавчий апарат Корюківської міської ради. 

3. Співрозробник програми: виконавчий комітет Корюківської міської ради. 

4.       Відповідальні виконавці: виконавчий комітет Корюківської міської ради. 

5.  Учасники програми: Корюківська міська рада, виконавчий комітет.                  

6.  Програма  розроблена для її реалізації в 2019-2021 роках. 

8.  Програма реалізується за рахунок коштів міського бюджету.  

9.  Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми: 

                                                                                                                     (грн.) 

№ 

п/п 

Рік дії 

програми 

Установа-виконавець 

програми 

Сума 

необхідних 

коштів з 

міського 

бюджету 

Кошти 

інших 

джерел 

Всього 

1 

2 

3 

2019 

2020 

2021 

Корюківська міська рада  

Корюківська міська рада  

Корюківська міська рада  

100000 

150000 

200000 

 100000 

150000 

200000 

 

 

Програма «Нагородження відзнаками Корюківської міської ради» на 

2019-2021 роки (далі – Програма) розроблена на виконання рішення двадцятої 

сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року 

«Про затвердження Положення «Про відзнаки Корюківської міської ради». 

 

Мета Програми: 

 

- забезпечення заохочення кращих трудових колективів, працівників 

виробничої та бюджетної сфери господарського комплексу громади, інших осіб 

та організацій, за високі трудові досягнення, успіхи в реалізації програм 

економічного та соціального розвитку, активну громадську діяльність, 

особистий внесок у розвиток культури, освіти, охорони здоров’я, благодійну 

діяльність, забезпечення  розвитку громадянського суспільства; 

- привітання з державними, професійними святами, ювілеями та іншими 

урочистими подіями трудових колективів громади  та їх працівників, інших 

жителів громади. 

 

Для  досягнення мети передбачається  здійснити наступні заходи: 

 

1. Сформувати перелік державних свят, пам’ятних дат, ювілеїв, інших 

урочистих подій та днів народжень на календарний рік, визначити орієнтовну 

кількість пропозицій щодо  нагородження відзнаками  міської ради та міського 

голови відповідно до сформованого переліку та орієнтовну кількість привітань. 

Відповідальні: головний спеціаліст загального відділу міської ради. 



Термін: до 01.03.2019 р. 

 

2.Підготовка та подання до виконкому міської  ради пропозицій щодо 

відзначення кращих працівників, поздоровлення ювілярів. 

Відповідальні: керівники підприємств, установ, організацій, управлінь, відділів, 

служб громади. 

Термін: не пізніше ніж за 15 днів до передбачуваного дня проведення 

нагородження. 

 

3.Розгляд пропозицій на засіданнях виконавчого комітету міської ради, 

прийняття рішень про нагородження  відзнаками, або поздоровлення, видача 

відповідних розпорядчих документів. 

Відповідальні: керуючий справами /секретар/ виконавчого комітету міської 

ради. 

Термін: в п’ятиденний термін з дня надходження подання про нагородження. 

 

4.Придбання та виготовлення  почесних відзнак, листівок. 

Відповідальні: головний спеціаліст загального відділу міської ради.  

Термін: невідкладно, після прийняття рішення про нагородження або  

привітання. 

 

5.Проведення нагородження відзнаками міської ради кращих трудових 

колективів та їх працівників,  інших членів громади, надсилання вітальних 

листівок. 

Відповідальні: головний спеціаліст загального відділу міської ради.  

Термін: у погоджені терміни проведення урочистих заходів. 

 

6.Висвітлення інформації про нагородження в засобах масової інформації. 

Відповідальні: головний спеціаліст загального відділу міської ради. 

 

Строки виконання Програми, засоби,  

обсяги та джерела фінансування: 

 

Витрати, пов'язані  з  виконанням  Програми,  фінансуються за рахунок 

коштів міського бюджету. Всього на реалізацію Програми передбачається 

витратити 450000 грн. 

Напрями використання бюджетних коштів: 

- придбання бланків відзнак Корюківської міської ради;  

- придбання вітальних листівок; 

-надання матеріальної допомоги, грошової винагороди, придбання 

подарунків для  нагороджених відзнаками Корюківської міської ради; 

- придбання квітів нагородженим відзнаками Корюківської міської ради. 

Контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітет 

Корюківської міської ради та керуючого справами /секретаря/ виконавчого 

комітету міської ради Пономаренко З.Ю. 

 
 

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 

 

(двадцята сесія сьомого скликання) 

 

 

20 грудня 2018 року  

м. Корюківка 

 

Про затвердження Положення про порядок  

та умови надання громадянам разової  

адресної матеріальної допомоги 

 

 З метою соціального забезпечення жителів територіальної громади, 

розглянувши пропозиції постійної комісії з питань власності, бюджету, 

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

України "Про місцеве самоврядування в Україні",  

 

міська рада в и р і ш и л а :  

 

 1. Затвердити Положення про порядок та умови надання громадянам 

разової адресної матеріальної допомоги, що додається. 

 

 2. Вважати таким, що втратило чинність рішення двадцять сьомої сесії 

Корюківської міської ради шостого скликання від 23.10.2014 р. «Про 

затвердження Положення про порядок та умови надання громадянам разової 

адресної матеріальної допомоги» (зі змінами). 

 

 3. Рішення набуває чинності з 01 січня 2019 року. 

 

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста. 

 

 

Секретар міської ради      С.О.Олійник 

 

 



 З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 

рішенням двадцятої сесії 

Корюківської міської ради  

сьомого скликання 

від 20 грудня 2018 року 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про умови та порядок надання громадянам 

 разової адресної матеріальної допомоги 

 

 Положення визначає умови та порядок надання разової адресної 

матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, внутрішньо 

переміщеним особам, які проживають або перебувають на території населених 

пунктів Корюківської міської ради. 

 

 1. Загальні положення 

 1.1. Разова адресна матеріальна допомога (далі - допомога) може 

надаватись громадянам України, внутрішньо переміщеним особам, які постійно 

проживають (зареєстровані) або перебувають на території населених пунктів 

Корюківської міської ради, як у грошовій так і в натуральній формі. 

 Статус внутрішньо переміщених осіб повинен підтверджуватись 

відповідною довідкою або іншим документом, виданим відповідним державним 

органом. 

 Місце та час проживання та перебування на території населених пунктів 

міської ради підтверджується відповідно до вимог чинного законодавства. 

 

 1.2. Видатки для надання допомоги визначаються щорічно міською радою 

при прийнятті міського бюджету.  

 

 1.3. Матеріальна допомога надається громадянам з урахуванням 

отриманих ними доходів (для одиноких громадян) або доходів сім’ї, які в 

розрахунку на кожного члена сім’ї не повинні перевищувати 1,2 розміру 

мінімальної заробітної плати, матеріального становища та потреби в допомозі, а 

також з урахуванням можливостей міського бюджету. 

 

           1.4.  Матеріальна допомога надається громадянам один раз на рік.  

            

           1.5. Матеріальна допомога надається: 

 

           1.5.1. Малозабезпеченим непрацездатним громадянам (пенсіонерам, 

інвалідам), батькам багатодітних та неповних сімей, дітям-сиротам, опікунам 



над недієздатними особами, іншим категоріям населення, які постраждали від 

стихійного лиха (удару блискавки, повені, урагану, пожежі тощо) або 

тимчасово потрапили в складне матеріальне становище (тяжке тривале 

захворювання, хірургічна операція, каліцтво тощо), і яке вони  не можуть 

подолати без сторонньої підтримки. 

 

 1.5.2. Внутрішньо переміщеній особі, яка є громадянином України і 

постійно проживає в Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє 

місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків 

збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, 

масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи 

техногенного характеру. 

             

            2. Порядок надання разової допомоги 

 

 2.1. Матеріальна допомога надається на підставі письмового звернення 

особи, що її потребує, у виключних випадках - звернення одного з членів її сім'ї 

або уповноваженої особи.  

             

 2.2. До звернення додаються: 

-  довідка з міської ради про склад сім’ї; 

- документ, або його копія при наявності оригіналу, що підтверджує 

обставини, з якими пов’язана необхідність надання грошової допомоги (довідка 

лікувальної установи, МСЕК, довідка відповідних органів про те, що громадяни 

потерпіли від стихійного лиха, пожежі, тощо)*; 

- документи, що підтверджують право власності заявника на майно, 

пошкоджене в результаті стихійного лиха (правовстановлюючі документи, 

технічний паспорт), при умові, що зазначене майно розташоване на території 

міської ради**, 

- довідка про доходи всіх членів сім’ї за останні шість місяців, що 

передують настанню нещасного випадку або стихійного лиха (крім внутрішньо 

переміщених осіб); 

- копії  довідки про присвоєння  реєстраційного номеру облікової картки 

платника податків, 1-ї, 2-ї сторінок паспорта та сторінка, на якій відмічено 

останнє місце реєстрації або ID-картки та довідки про реєстрацію місця 

проживання; 

- для внутрішньо переміщених осіб: 

- копію документа, завіреного міською радою, що посвідчує факт 

внутрішнього переміщення та копію відповідних сторінок паспорта чи іншого 

документа про реєстрацію місця проживання чи перебування на території 

Корюківської міської ради; 

- номер рахунку в одній із банківських установ, на який буде 

перерахована матеріальна допомога, 



        *До розгляду приймаються документи, що підтверджують обставини, з 

якими пов’язана необхідність надання грошової допомоги, видані 

компетентними органами протягом шести місяців, що передують зверненню. 

        **В разі звернення за допомогою громадян, що потерпіли від стихійного 

лиха (повені, пожежі, буревію тощо), до заяви додається акт обстеження майна, 

пошкодженого стихійним лихом, складений спеціальною комісією або 

депутатом міської ради. 

  

            2.3.  Допомога надається за рішенням виконавчого комітету міської ради 

у розмірі від 500 грн. до 1500 грн.. 

 

            2.4. У виключних випадках на підставі звернення депутата міської ради, 

до якого звернулися з проханням про надання матеріальної допомоги, 

виконкомом може надаватися допомога у розмірі,  що не перевищує 5000 грн.. 

Кожен депутат міської ради може скористатися правом подання такого 

звернення один раз на рік.  

            У даному випадку громадяни не звільняються від вимоги щодо подання 

документів, зазначених у п. 2.2 даного Положення. 

 

            2.5. Працівники загального відділу виконавчого апарату здійснюють 

перевірку та комплектацію необхідних для оформлення та виплати допомоги 

документів відповідно до        п. 2.3. даного Положення.  

 

 2.6. Ці документи із загального відділу направляються для попереднього 

розгляду начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності /головному 

бухгалтеру/ та керуючому справами /секретарю/ виконкому міської ради, який 

готує проект рішення та виносить його на розгляд виконавчого комітету міської 

ради. 

  

            2.7. Після прийняття виконкомом рішення, його оформлення та 

підписання міським головою, рішення передається до  відділу бухгалтерського 

обліку та звітності міської ради для оформлення фінансових документів та 

перерахування коштів на рахунок заявника. 

 

  3. У наданні матеріальної допомоги може бути відмовлено: 

         

 3.1. Якщо заявником не наданий повний перелік документів, 

передбачених п. 2.3 Положення. 

 

           3.2. Якщо працездатні члени сім’ї не працюють, не служать, не вчаться за 

денною формою навчання у вищих навчальних закладах та ПТУ (крім осіб, які 

в установленому порядку визнані безробітними, осіб, які доглядають за дітьми 

до трьох років або за дітьми віком до 10 років, які потребують догляду за 

висновком лікаря у певний термін, осіб, які доглядають за інвалідами І групи, 

дітьми – інвалідами, а також за особами, які досягли 80 річного віку). 



  

 3.3. Якщо з’ясовано, що заявник чи члени його сім’ї мають додаткові 

джерела для існування, які не були зазначені заявником. 

  

 3.4. Якщо у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї є не одна 

квартира (будинок). 

  

 3.5. Якщо заявником навмисно надані недостовірні відомості чи 

приховано відомості про матеріальний стан сім’ї, які вплинули або можуть 

вплинути на рішення про надання матеріальної допомоги. 

 

 3.6. При відмові від проведення обстеження та надання необхідних 

довідок. 

  

           У разі відмови в наданні допомоги заявнику направляється повідомлення 

з зазначенням підстав відмови. 

 

 

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 

 

(двадцята сесія сьомого скликання) 

 

20 грудня 2018 року                

м.Корюківка 

 

Про затвердження Положення  

про відзнаки Корюківської міської ради 

 

З метою відзначення кращих трудових колективів, окремих громадян, 

підприємств, установ та організацій усіх форм власності, нагородження 

жителів громади з нагоди державних, професійних свят та інших урочистих 

подій, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

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

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

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1. Затвердити Положення про відзнаки Корюківської міської ради, що 

додається. 

 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення тринадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 05.03.2018 року «Про 

затвердження Положення «Про відзнаки Корюківської міської ради»». 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

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

культурного розвитку міста. 

 

 

Секретар міської ради                 С.О.Олійник 

     

 

 

 

 

  



   Затверджено 

     рішенням двадцятої сесії   

Корюківської міської  ради  

сьомого скликання  

від 20 грудня 2018 року 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про відзнаки Корюківської міської ради 

 

1. Загальні положення 

1. Це Положення встановлює порядок нагородження відзнаками 

Корюківської міської ради. Відзнаками Корюківської міської ради є: Почесна 

грамота Корюківської міської ради, Подяка міського голови, Вітальна адреса 

(листівка), Диплом Корюківської міської ради. 

 

1.2. Почесна грамота Корюківської міської ради (далі – Почесна 

грамота) є нагородою за високі трудові досягнення, вагомий внесок у 

розвиток економічної, науково-технічної, соціально-культурної та інших 

сфер діяльності, освіти, медицини, молодіжної політики, фізичної культури і 

спорту, охорони довкілля, національно-патріотичне виховання, благодійну, 

громадсько-політичну та іншу діяльність, за заслуги перед Корюківською 

міською територіальною громадою у сприянні здійсненню заходів щодо 

забезпечення захисту прав і свобод громадян, ефективної діяльності органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 

1.2.1. Почесною грамотою нагороджуються окремі громадяни, 

підприємства, установи та організації усіх форм власності, їхні трудові 

колективи та працівники, громадські об’єднання, спілки та їхні 

представники. 

1.2.2. Почесною грамотою можуть бути нагороджені представники 

інших територіальних громад або іноземці, які зробили значний внесок у 

розвиток Корюківської територіальної громади. 

1.2.3. Рішення про нагородження Почесною грамотою приймається 

виконавчим комітетом міської ради. У разі неможливості скликання 

засідання виконкому, рішення приймається міським головою (у разі його 

відсутності – особою, яка виконує його обов’язки), з виданням відповідного 

розпорядження. 

1.2.4. Повторне нагородження Почесною грамотою здійснюється не 

раніше, як через 3 роки після попереднього нагородження відзнаками міської 

ради.  

1.2.5. Почесну грамоту підписує міський голова (у разі його відсутності 

– особа, яка виконує його обов’язки). 

 

1.3. Подяка міського голови (далі – Подяка) оголошується окремим 

громадянам, трудовим колективам, працівникам підприємств, установ, 

організацій усіх форм власності, членам громадських організацій та інших 

спілок, представникам інших територіальних громад або іноземцям, які 

зробили значний внесок у розвиток Корюківської міської територіальної 



громади за високі трудові досягнення, вагомий внесок у розвиток 

економічної, науково-технічної, соціально-культурної та інших сфер 

діяльності, освіти, медицини, молодіжної політики, фізичної культури і 

спорту, охорони довкілля, національно-патріотичне виховання, благодійну, 

громадсько-політичну та іншу діяльність, за заслуги перед Корюківською 

міською територіальною громадою у сприянні здійсненню заходів щодо 

забезпечення захисту прав і свобод громадян, ефективної діяльності органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 

1.3.1. Рішення про оголошення Подяки приймається міським головою 

одноосібно, з виданням відповідного розпорядження. 

1.3.2. Подяку підписує міський голова. 

 

1.4. Вітальна адреса (листівка) вручається з метою привітання 

окремих громадян, трудових колективів, підприємств, установ і організацій 

різних форм власності з ювілеями, професійними та державними святами, 

іншими урочистими подіями. 

1.4.1. Вітальна адреса (листівка) вручається жителям громади з нагоди 

90, 95, 100, 105-річного ювілеїв; громадянам, яким у відповідному порядку 

присвоєно звання «Почесний громадянин м.Корюківка» - щороку, з нагоди їх 

Днів народження. 

1.4.3. Рішення про нагородження Вітальною адресою приймається 

виконавчим комітетом міської ради. У разі неможливості скликання 

засідання виконкому, рішення приймається міським головою (у разі його 

відсутності – особою, яка виконує його обов’язки), з виданням відповідного 

розпорядження. 

 

1.5. Диплом Корюківської міської ради (далі – Диплом) вручається 

особливо обдарованим і талановитим дітям та молоді, учням 

загальноосвітніх навчальних закладів Корюківської міської територіальної 

громади, Корюківської школи мистецтв імені О.С.Корнієвського, 

Корюківської дитячо-юнацької спортивної школи та Центру дитячої та 

юнацької творчості, учасників творчих колективів закладів культури 

Корюківської міської територіальної громади, спортивних та творчих 

об’єднань, які є переможцями та призерами обласних та всеукраїнських 

конкурсів, фестивалів, олімпіад та змагань. 

1.5.1. Рішення про нагородження Дипломом приймається виконавчим 

комітетом міської ради. У разі неможливості скликання засідання виконкому, 

рішення приймається міським головою (у разі його відсутності – особою, яка 

виконує його обов’язки), з виданням відповідного розпорядження. 

 

2. Порядок подання на нагородження відзнаками  

Корюківської міської ради 

2.1. Рішення про нагородження Почесною грамотою, Вітальною 

адресою (листівкою), про оголошення Подяки приймається за поданням 

керівників підприємств, установ, організацій різних форм власності, 

трудових колективів, громадських організацій, голів постійних комісій 

міської ради, представників органів місцевого самоврядування із 



зазначенням конкретних вагомих здобутків особи, підприємства, установи, 

організації, які представляються до нагородження. 

2.2. Рішення про нагородження Дипломом приймається за клопотанням 

навчального закладу, погодженим Відділом освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради, або за клопотанням громадських 

об’єднань відповідного спрямування. 

2.3. Подання на нагородження надсилається не пізніше, ніж за 15 днів 

до визначеної дати вручення відзнаки. 

2.4. Для нагородження Почесною грамотою або оголошення Подяки 

подання має містити відомості про виробничі, трудові, наукові, державні, 

військові, спортивні, творчі та інші досягнення; біографічну довідку із 

зазначенням відомостей про попередні відзнаки. До подання додається копія 

реєстраційного номеру облікової картки платника податку особи, яка 

подається на нагородження. 

2.5. Для нагородження Дипломом подання має містити характеристику 

претендента на нагородження від керівництва установи, що здійснює 

подання, копії документів, які підтверджують звання переможців та призерів. 

2.6. У разі недотримання вимог цього Положення документи не 

розглядаються. 

2.7. Загальний облік осіб, колективів, підприємств, установ та 

організацій, нагороджених відзнаками Корюківської міської ради, здійснює 

загальний відділ виконавчого апарату Корюківської міської ради. 

 

3. Порядок вручення відзнак Корюківської міської ради 

3.1. Вручення відзнак Корюківської міської ради проводиться в 

урочистій обстановці міським головою або за його дорученням 

уповноваженою особою. 

3.2. Нагородженим Почесною грамотою вручається Почесна грамота, 

матеріальна допомога в розмірі 300 грн. (або подарунок на відповідну суму) 

та букет квітів. 

3.3. При привітанні інших жителів громади з нагоди 90, 95, 100,            

105-річних ювілеїв вручається Вітальна адреса (листівка), матеріальна 

допомога в розмірі 500 грн. (або подарунок на відповідну суму) та букет 

квітів. 

3.4. При привітанні громадян, яким присвоєно звання «Почесний 

громадянин м.Корюківка» вручається Вітальна адреса (листівка), матеріальна 

допомога в розмірі 500 грн. або подарунок на відповідну суму, та букет 

квітів. 

3.5. При врученні Подяки нагородженим вручається Подяка, 

матеріальна допомога в розмірі 150 грн. та букет квітів. 

3.6. При нагородженні Дипломом вручається Диплом та стипендія 

(виплачується в межах коштів, передбачених бюджетом міської ради один 

раз на рік за підсумками навчального року). 

3.7. Диплом та стипендія вручається керівництвом міської ради в 

урочистій обстановці, як правило, під час святкування Дня міста або Дня 

села. 



4. Заключні положення 

4.1. У трудовій книжці особи, яка нагороджена Почесною грамотою 

або Подякою, відповідною кадровою службою робиться запис із зазначенням 

дати і номера рішення або розпорядчого документа про нагородження. 

4.2. За вимогою суб’єктів подання або нагороджених Почесною 

грамотою (Подякою, Вітальною адресою або листівкою) загальний відділ 

виконавчого апарату Корюківської міської ради надає копію відповідного 

документа про нагородження. 

4.3. У випадку втрати чи псування відзнак Корюківської міської ради, 

дублікат не видається. 

 

 

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 

 

( двадцята сесія сьомого скликання) 

 

20 грудня 2018 року  

м. Корюківка 

                                                                                            

Про затвердження  Положення  

про міську літературну премію  

імені Валентини Ткаченко 

      

З метою відзначення літераторів – жителів громади та її уродженців, за 

роботи, що відзначаються високим художнім рівнем у розкритті тем і образів, 

співзвучних настроям любові до рідного краю, виховання духовності і 

культури, національної свідомості, утвердження високих  гуманістичних 

ідеалів, образів, збагачення історичної спадщини народу, державотворення й 

демократизацію суспільства нашої країни, сусідніх держав та Євросоюзу,  

враховуючи рекомендації постійної комісії  міської ради з питань власності, 

бюджету, соціально-економічного та культурного  розвитку міста, керуючись  

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

 

міська рада в и р і ш и л а :  

 

1. Затвердити Положення про міську літературну премію  імені 

Валентини Ткаченко, що додається.                                               

  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного  розвитку  міста. 

 

 

Секретар міської ради      С.О.Олійник 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                         рішенням двадцятої сесії    

                                                                        Корюківської  міської ради  

сьомого скликання 

           від 20 грудня 2018 року 
                                                                                                   

                                                                     

 

Положення 

про міську літературну премію 

 імені Валентини Ткаченко 

 

1. Міська літературна премія імені Валентини Ткаченко (далі – Премія) 

засновується  Корюківською міською радою. 

2. Премія є творчою відзнакою, якою нагороджуються літератори – 

жителі громади  та її уродженці, за роботи, що відзначаються високим 

художнім рівнем у розкритті тем і образів, співзвучних настроям любові до 

рідного краю, виховання духовності і культури, національної свідомості, 

утвердження високих  гуманістичних ідеалів, образів, збагачення історичної 

спадщини народу, державотворення й демократизацію суспільства нашої 

країни, сусідніх держав та Євросоюзу. 

3. Премія встановлюється у кількох номінаціях: 

 поезія; 

 проза; 

 публіцистика (драматургія, літературознавство, переклад, 

краєзнавство). 

4. Конкурс на здобуття  Премії проводиться щорічно. Роботи 

подаються до 15 червня щороку. Вручення Премії відбувається під час 

проведення заходів до Дня міста – остання субота липня. 

5. На здобуття премії щорічно висуваються літературні твори, 

опубліковані окремими книгами чи у журналах, збірниках, антологіях, 

альманахах, добірках,  які вийшли друком протягом останніх п’яти  років, але 

не пізніше, як за три місяці до їх висунення на здобуття премії. 

6. Висувати твори на здобуття премії мають право: 

 громадські організації; 

 трудові колективи; 



 автори творів (самовисування). 

7. Премія присуджується авторові один раз за життя.  Премія є 

персональною. Особі, якій присуджується Премія, присвоюється звання 

лауреата  літературної премії імені Валентини Ткаченко, вручається диплом 

та виплачується грошова винагорода. 

8. Забезпечення дотримання вимог щодо висунення творів на здобуття 

премії, їх конкурсний відбір та присудження премії здійснюється журі, яке є 

колегіальним органом. (додаток) 

9. За поданням голови журі може проводитися  ротація складу журі, але 

не більше двох осіб за рік. Засідання журі веде голова журі або його 

заступник. 

10. Засідання журі є правомочним за умови присутності на засіданні 

двох третин від його загального складу. Рішення  приймається простою 

більшістю голосів присутніх членів журі. У разі, якщо при голосуванні 

результати розподілилися порівну, голос головуючого на засіданні є 

ухвальним. Якщо на здобуття Премії висунуто кандидатуру члена журі,  

кандидат не бере участі в голосуванні. Свої обов’язки члени журі виконують 

на громадських засадах. Адреса журі: Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради: вул. Бульварна, 6, м. Корюківка,15300. 

11. Міська рада до 1 червня оголошує конкурс на висунення творів на 

здобуття премії. Журі шляхом обговорення і відкритого голосування 

визначає високохудожні твори. У разі відсутності гідного  твору премія не 

присуджується. Автор, твір якого набрав більше половини голосів членів 

журі, оголошується переможцем.  

12. У разі, якщо Премія присуджена кільком авторам, кожен з них 

отримує диплом лауреата, а грошова винагорода ділиться між ними порівну.   

Рішення журі заноситься в  протокол.  

13. Премія та диплом вручається в урочистій обстановці. Лауреат під 

час вручення премії може виголосити промову до п’яти хвилин.  

14. На здобуття Премії подаються такі документи: 

    - заява-клопотання; 

    - 2 примірники твору в друкованому вигляді; 

    - відгуки, рецензії на подані твори (за наявності); 

    - копія паспорта та ідентифікаційного номера. 



15. Фінансування Премії  здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету, передбачених у кошторисі галузі „Культура” (І,ІІ,ІІІ місце) та з 

інших джерел не заборонених законодавством. 

І місце – 4,0 тис.грн.; 

ІІ місце – 3,5 тис.грн.; 

ІІІ місце – 2,5 тис.грн.; 

ІV місце є  заохочувальним, фінансується за рахунок спонсорської допомоги. 

 

Секретар міської ради        С.О.Олійник 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Додаток 

Склад 

журі на присудження літературної премії 

ім. Валентини Ткаченко 

 

1. Голова журі – Лантух Ольга Степанівна,   

завідувач бібліотекою – філією  с. Наумівка; 

 

2. Заступник голови журі – Кун Алла Іванівна,  

завідувач сектору культури та культурно-масової роботи  

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

 

Члени журі:    Хоменко Анатолій Михайлович, 

                         член Спілки письменників України; 

                        

 Шматок Зоя Степанівна, 

                         заслужений журналіст України; 

                         

Божок Віталій Миколайович, 

                         кореспондент районної газети «Маяк»; 

                         

 Єрмоленко Наталія Іванівна, 

                         бібліотекар Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4. 

 

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 

 

(двадцята сесія сьомого скликання) 

 

20 грудня 2018 року 

м. Корюківка 
 

Про Порядок залучення, розрахунку, розміру                                                            

і використання коштів пайової участі у 

розвитку інфраструктури населених пунктів  

Корюківської міської територіальної громади 

 

З метою належного утримання та розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади, враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних 

відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 

керуючись Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад», ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

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

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1. Затвердити Порядок залучення, розрахунку розміру і використання 

коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів 

Корюківської міської територіальної громади, що додається. 

 

2. Вважати такими, що втратили чинність рішення: 

- дев’ятої сесії Корюківської міської ради шостого скликання від 20 січня 

2012 року «Про Порядок залучення, розрахунку, розміру і використання коштів 

пайової участі у розвитку інфраструктури м. Корюківка»; 

- четвертої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 22 

лютого 2017 року «Про порядок залучення, розрахунку, розміру і використання 

коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів 

Корюківської об’єднаної територіальної громади»; 

- рішення третьої сесії Брецької сільської ради сьомого скликання від 

15.01.2016 року «Про затвердження Положення про порядок залучення коштів 

замовників на розвиток інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури 

сільської ради». 

 



3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних 

відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища. 

 

 

Секретар міської ради       С.О.Олійник 

 

 

 

     



ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                          рішення двадцятої сесії 

                                                                             Корюківської міської ради 

                                                                             сьомого скликання від 20.12.2018 

Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової 

участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади 

 

1. Загальні положення. 

1.1. Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів 

пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інфраструктури населених 

пунктів Корюківської міської територіальної громади (далі - Порядок) 

розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Земельного кодексу 

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

регулювання містобудівної діяльності», Правил визначення вартості 

будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1-2013, ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної 

документації на будівництво» 

Створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури (далі - розвитку інфраструктури) населених пунктів 

Корюківської міської територіальної громади (далі – населених пунктів 

Громади) належить до компетенції Корюківської міської ради, та її виконавчого 

комітету, відповідно до чинного законодавства України. 

 

1.2. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у 

відповідному населеному пункті, зобов’язаний взяти участь у створенні і 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених 

пунктів Громади. 

 

1.3. У цьому Порядку терміни та визначення вживаються у такому 

значенні: 

- замовник – фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови 

території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому 

законодавством порядку відповідну заяву; 

- інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних 

споруд і комунікацій;  

- об’єктами містобудування на місцевому рівні є планувальна організація 

території населеного пункту, його частини (групи земельних ділянок) зі 

спільною планувальною структурою, об’ємно-просторовим рішенням, 

інженерно – транспортною інфраструктурою, комплексом об’єктів будівництва, 

що визначаються відповідно до меж населених пунктів, їх функціональних зон 

(сельбищної, промислової тощо), житлових районів, мікрорайонів (кварталів), 

приміських зон, відповідно до містобудівної документації на місцевому рівні; 

- будівництво – спорудження нового об’єкта будівництва, а також 

реконструкція, розширення, добудова, реставрація і капітальний ремонт 

об’єктів будівництва; 



- об’єкти будівництва – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх 

комплекси, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури; 

- суб’єктами містобудування є органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування, фізичні та юридичні особи. 

 

1.4. Пайова участь (внесок) у розвитку інфраструктури населених пунктів 

Громади полягає у перерахуванні замовником до прийняття закінченого 

будівництвом об’єкта в експлуатацію до міського бюджету коштів для 

створення і розвитку зазначеної інфраструктури. 

      Пайовий внесок сплачується замовником на підставі відповідного договору, 

укладеного між ним та Корюківською міською радою. 

 

1.5. До пайової участі у розвитку  інфраструктури  населених пунктів Громади 

не залучаються замовники у разі здійснення будівництва:  

- об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів 

місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих 

бюджетів; 

- будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, 

медичного і оздоровчого призначення; 

 - будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла; 

- індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків 

загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, 

розташованих на відповідних земельних ділянках; 

- об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами 

інвестиційних конкурсів або аукціонів; 

- об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об 'єктів 

соціальної інфраструктури; 

- об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані 

внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру; 

- об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, 

зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу); 

- об’єктів  у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення 

індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників 

індустріальних парків. 

 

2. Розмір пайового внеску. 

2.1. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 

визначається у договорі, укладеному з Корюківською міською радою  

(відповідно до встановленого Корюківською міською радою розміру пайової 

участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної 

вартості будівництва об’єкта будівництва, визначеної згідно з будівельними 

нормами, державними стандартами і правилами. При цьому не враховуються 

витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного 

майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування 

внутрішніх та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних 

комунікацій. 

       У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва не визначена згідно 

з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, вона 



визначається на основі вставлених виконавчим комітетом Корюківської міської 

ради нормативів для одиниці створеної потужності на підставі прогнозних 

середньорічних показників опосередкованої вартості спорудження житла за 

регіонами України, затверджених наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України або на 

підставі незалежної оцінки, проведеної у відповідності до Методики оцінки 

майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 

р.№1891.  

 

2.2. Граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених 

пунктів Громади з урахуванням інших передбачених законом відрахувань, 

становить: 

- 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта - для 

нежитлових будівель та споруд; 

- 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта - для житлових 

будинків. 

 

2.3. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва 

замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза 

межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку 

інфраструктури населених пунктів Громади зменшується на суму їх 

кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у 

комунальну власність. 

       У разі якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або 

об’єктів інженерної інфраструктури перевищує розмір пайової участі 

замовника у розвитку інфраструктури населених пунктів Громади, Корюківська 

міська рада приймає рішення про відшкодування замовнику різниці між 

здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку 

інфраструктури населених пунктів Громади. 

  

3. Принципи визначення розміру пайової участі замовників. 

       Розмір пайової участі у розвиток інфраструктури населених пунктів 

Громади визначається за принципами: 

- компенсації витрат міського бюджету на розширене відтворення 

соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури; 

- комплексного підходу до розвитку соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури населених пунктів Громади; 

- урахування соціально-економічного значення об’єктів будівництва; 

- сприяння залученню коштів в економіку населених пунктів Громади. 

 

3.1. Фактори, що впливають на розмір пайової участі замовників: 

        

- пріоритетність напрямків будівництва об’єкту містобудування; 

- обсяг інвестицій; 

- загальна площа об’єкту містобудування. 

 

4. Порядок залучення пайової участі у розвиток інфраструктури населених 

пунктів Громади: 



4.1. Питання щодо розрахунку величини пайової участі та підготовки договорів 

про пайову участь замовників вирішує комісія міської ради, склад якої 

затверджується виконкомом міської ради. 

        Пропозиції комісії щодо розміру пайової участі затверджуються 

виконавчим комітетом міської ради. Рішення виконкому міської ради про 

затвердження розміру пайової участі є підставою для укладання договору із 

замовником. 

4.2.Пайову участь на розвиток інфраструктури населених пунктів Громади 

сплачує замовник (юридична/фізична особа (або уповноважена нею особа), яка 

має намір щодо забудови території (або забудувала територію) населених 

пунктів Громади і подала в установленому законодавством порядку відповідну 

заяву. 

 

4.3.Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів 

Громади сплачуються в повному обсязі до прийняття об’єкта будівництва в 

експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається 

договором, на бюджетний рахунок  спеціального фонду міського бюджету. 

       Забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких 

послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних 

або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у 

тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури 

населених пунктів Громади. 

        Контроль за сплатою пайової участі (внесків) здійснює відділ економіки, 

транспорту, інвестицій та туризму Корюківської міської ради. 

 

5. Порядок укладання договору про сплату пайової участі. 

    Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Громади 

визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації звернення 

замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього 

документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко-

економічними показниками. 

     Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту 

укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення 

замовника про його укладення, але до прийняття об’єкта будівництва в 

експлуатацію (проект договору додається). 

          Розмір пайової участі розраховується на основі одного з наступних 

документів: 

- проекту будівництва з техніко – економічними  показниками та 

кошторисними розрахунками вартості будівництва об’єкта; 

- технічного паспорту (Інвентаризаційна вартість(дійсна)); 

           -у разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва не визначена 

згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, вона 

визначається на основі вставлених виконавчим комітетом Корюківської міської 

ради нормативів для одиниці створеної потужності на підставі прогнозних 

середньорічних показників опосередкованої вартості спорудження житла за 

регіонами України, затверджених наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України або на 

підставі незалежної оцінки, проведеної у відповідності до Методики оцінки 



майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 

р.№1891.  

 

6. Наслідки порушення замовником умов Договору сплати пайової участі.  

     У разі прострочення термінів сплати пайової участі замовник сплачує пеню в 

розмірі, що встановлюється за згодою сторін. 

 

7. Використання пайової участі. 

 Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури населених 

пунктів Громади, можуть використовуватися виключно для створення і 

розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури відповідного 

населеного пункту, на території якого розташований об’єкт будівництва. 

 

8. Розрахунок величини пайової участі. 

8.1. Базова формула розрахунку величини пайової участі на розвиток 

інфраструктури населених пунктів Громади (К) при будівництві нежитлових 

будівель та споруд: 

К = В х Ф х О х А х в% - І 

В – вартість будівництва; 

Ф – коефіцієнт, що враховує функціональне призначення об’єкту будівництва 

(таблиця 1); 

О – коефіцієнт, що враховує обсяг інвестицій на будівництво об’єкту  

(таблиця 2); 

А-величина коефіцієнта, що враховує населені пункти Громади (таблиця 5);  

в% – граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених 

пунктів Громади визначений відповідно до п. 2.2. цього Порядку; 

І – вартість будівництва інженерних мереж або об’єктів поза межами земельної 

ділянки. 

 

8.2. Розрахунок розміру пайової участі на розвиток інфраструктури населених 

пунктів Громади при будівництві житлових будинків, садових, дачних будинків 

загальною площею понад 300 м. кв., господарських споруд, розташованих на 

відповідних земельних ділянках: 

К = В х П х S х А х в% - І 

В – вартість об’єкта; 

П – коефіцієнт, що враховує вид об’єкту будівництва (таблиця 3); 

S – коефіцієнт, що враховує площу об’єкта (таблиця 4); 

А-величина коефіцієнта, що враховує населені пункти Громади  (таблиця 5); 

в% – граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених 

пунктів Громади визначений відповідно до п. 2.2. цього Порядку; 

І – вартість будівництва інженерних мереж або об’єктів поза межами земельної 

ділянки. 

 

 - для багатоквартирних житлових будинків:  

К = В х П х А х в% - І 

В – вартість об’єкта; 

П – коефіцієнт, що враховує вид об’єкту будівництва (таблиця 3); 

А-величина коефіцієнта, що враховує населені пункти Громади  (таблиця 5); 



в% - граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених 

пунктів Громади визначений відповідно до п. 2.2. цього Порядку; 

І – вартість будівництва інженерних мереж або об’єктів поза межами земельних 

ділянок. 

 

Таблиця №1 

Розмір пайової участі у розвиток інфраструктури з урахуванням 

функціонального призначення об’єкту будівництва 

Назва напрямку (галузі) профільної діяльності замовника Коефіцієнт (Ф) 

Об’єкти виробничої та господарської діяльності 0,5 

Об’єкти соціально-побутової інфраструктури (діяльності) 0,7 

Об’єкти комерційної та фінансової діяльності 0,9 

 

Таблиця №2 

Величина коефіцієнта, що враховує обсяг інвестицій на будівництво об’єкту  

Обсяг інвестицій Коефіцієнт (О) 

До 100 000 грн. 0,9 

Від 100 000 до 500 000 грн. 0,7 

Від 500 000 до 1 000 000 грн. 0,6 

Понад 1 000 000 грн. 0,5 

 

Таблиця №3 

Розмір пайової участі у розвиток інфраструктури з урахуванням виду об’єкту 

будівництва 

Об’єкт будівництва Коефіцієнт (П) 

Багатоквартирні будинки з необхідними господарськими 

умовами 

0,7 

Індивідуальні будинки з необхідними господарськими умовами 0,5 

 

 

 

 

 

 

Таблиця №4 

Величина коефіцієнта, що враховує загальну площу об’єкту (індивідуальні 

(садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки) з необхідними 

господарськими будівлями 

Площа об’єкта Коефіцієнт (S) 

Від 300 кв. м. до 350 кв. м. 0,7 

Від 350 кв. м. до 400 кв. м.    0,75 

Від 400 кв. м. до 500 кв. м. 0,8 

Від 500 кв. м. до 550 кв. м.   0,85 

Від 550 кв. м. і більше 0,9 

 

Таблиця №5 

Величина коефіцієнта, що враховує населені пункти Громади  

 Населені пункти громади Коефіціент(А) 



м. Корюківка           1,0 

Сільські населені пункти Громади 0,7 

 

 

Секретар міської ради                                                      С.О. Олійник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Додаток 

                                                               до Порядку залучення, розрахунку розміру і   

                                                                    використання коштів пайової участі у розвитку  

                                                                       інфраструктури населених пунктів Корюківської  

                                                міської територіальної громади 

 

Проект договору 
 

про пайову участь у розвитку інфраструктури  

населених пунктів Корюківської міської територіальної громади 

 

м. Корюківка                                                               «_____»___________20___р.                                                                                                   

 

Корюківська міська рада в особі ___________________________________ 

____________________________________________________________________, 

який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(далі – Сторона-1) та __________________________________________________ 



в особі  __________________________________________________________, 

який діє на підставі _________________________  (далі – Сторона-2), уклали 

цей договір про наступне: 

 

 І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  

 

1.1. Сторона-2 приймає пайову участь у розвитку інфраструктури населених 

пунктів Корюківської міської територіальної громади (далі - пайова участь) 

шляхом: 

- внесення коштів у сумі ______________ (_______________________________). 

1.2. Пайова участь у вигляді грошових сум вноситься Стороною-2 на рахунок  

спеціального фонду міського бюджету за кодом  класифікації доходів 

24170000; 

1.3. Сторона-1 використовує пайову участь Сторони-2,  відповідно до 

Положення про цільовий фонд Корюківської міської ради та Порядку 

залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури населених пунктів Корюківської міської територіальної 

громади. 

ІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

 

2.1. Сторона-1  зобов'язана: 

- прийняти пайову участь Сторони-2  у створенні і розвитку інфраструктури 

населених пунктів Корюківської міської територіальної громади (далі – 

населених пунктів Громади); 

- здійснювати акумулювання внесених Стороною-2  коштів на рахунку 

спеціального фонду міського бюджету; 

- використати пайову участь Сторони-2 відповідно до цільового призначення. 

- якщо після укладання Договору технічними умовами буде передбачена 

необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів 

інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір 

пайової участі в розвитку інфраструктури населених пунктів  Громади має 

буди зменшено на суму їх кошторисної вартості, про що сторони мають 

укласти відповідну додаткову угоду; 

- якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів 

інженерної інфраструктури перевищить розмір пайової участі Сторони-2, 

визначений цим Договором на момент його укладання, Сторона-2 

звільняється від сплати пайової участі, а Сторона-1 має відшкодувати 

Стороні-2 різницю між здійсненими останніми витратами та розміром 

пайової участі в розвитку інфраструктури населених пунктів Громади; 

- інженерні мережі та/або об’єкти, побудовані Стороною-2 поза межами його 

земельної ділянки, на вартість яких зменшено розмір пайової участі 

Сторони-2 в розвитку інфраструктури населених пунктів Громади, 

передаються у комунальну власність міської територіальної громади; 

- відшкодування вартості мереж та/або об’єкті, визначених у абз. 4 п. 2.1. 

цього Договору, має бути здійснено, а надмірно сплачені грошові кошти 

повернено у визначений законодавством строк на підставі відповідного 

рішення Корюківської міської ради після передачі Стороною-2 цих 



інженерних мереж та/або об’єктів у міську комунальну власність міської  

територіальної громади.   

2.2. Сторона-1  має право: 

- здійснювати контроль за виконанням умов цього договору Стороною-2; 

- вимагати від Сторони-2 добросовісного і повного виконання умов цього 

договору; 

- на власний розсуд розподіляти пайову участь Сторони-2 за напрямками 

використання. 

2.3. Сторона-2 зобов'язана: 

- сплатити пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів 

Громади у повному обсязі визначеному у п. 1.1. цього Договору. 

- добросовісно виконувати умови Договору; 

- на вимогу Сторони-2 надати всі документи, що підтверджують використання  

пайової участі Сторони-1 у розвитку інфраструктури населених пунктів 

Громади. 

2.4. Сторона-2 має право: 

- отримувати інформацію від Сторони-1 про цільове використання пайової 

участі Сторони-2 у розвитку інфраструктури населених пунктів Громади. 

ІІІ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

 

3.1. Сплата пайової участі у сумі, визначеній у п.1.1. договору відбувається 

одноразово повною сумою протягом 10 робочих днів з моменту підписання 

договору.  

3.2. Пайова участь поверненню Стороні-2 не підлягає. 

ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

 

4.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов договору відповідно 

до чинного законодавства. 

4.2. Сторона-2 в разі прострочення термінів оплати сплачує пеню в розмірі 0,01 

% від несплаченої (частки) суми пайової участі за кожен день прострочення. 

4.3. Спори, які виникають під час виконання умов договору вирішуються 

сторонами шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди – у судовому 

порядку. 

4.4. Цей Договір не може бути розірваний в односторонньому порядку і діє до 

повного виконання сторонами його умов. 

4.5. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами. 

4.6. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну 

силу: по одному для кожної із сторін. 

4.7. Додаток  № 1 є невід’ємною частиною до даного Договору.  

 

 

V. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН 

                    СТОРОНА-1                                                 СТОРОНА-2 

 

 

 



 

 

 

 

 

«_____» _________201___рік                «_____» __________201____рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 

до Договору № ________ 

від  «____» __________ р. 
 

 

Розрахунок інвестиційного внеску 
 

 
(інвестор (юридична особа, фізична особа) 

 
(адреса об’єкту по якому проводиться розрахунок) 

 
(види робіт) 

Розрахунок розміру інвестиційного внеску розраховується за формулою: 

 

- базова формула розрахунку величини пайової участі на розвиток 

інфраструктури населених пунктів Громади (К): при будівництві нежитлових 

будівель та споруд: 

 

К = В х Ф х О х А х в% - І  де: 
 

В - вартість будівництва; 

Ф - коефіцієнт, що враховує функціональне призначення об’єкту 

будівництва (таблиця 1); 

О 
 

- коефіцієнт, що враховує обсяг інвестицій  на будівництво об’єкту 

  (таблиця 2); 



    А-       величина коефіцієнта, що враховує населені пункти Громади  (таблиця 5); 

 

в% - граничний розмір пайової участі у розвиток інфраструктури населених 

пунктів Громади; 

І - вартість будівництва інженерних мереж або об'єктів поза 

межами земельної ділянки 
 

  -  розрахунок розміру пайової участі на розвиток інфраструктури населених 

пунктів Громади при будівництві житлових будинків, садових, дачних будинків 

загальною площею понад 300 квадратних метрів, господарських споруд, 

розташованих на відповідних земельних ділянках: 

 

К = В х П х S х А х в% - І  де: 

В - вартість будівництва; 

П - коефіцієнт, що враховує вид об’єкту будівництва (таблиця 3); 

S 

   А 

- коефіцієнт, що враховує площу об’єкта (таблиця 4); 

- величина коефіцієнта, що враховує населені пункти Громади  (таблиця 

5); 

  

в % - граничний розмір пайової участі у розвиток інфраструктури населених 

пунктів Громади; 

І - вартість будівництва інженерних мереж або об'єктів поза 

межами земельної ділянки 
 

- для багатоквартирних  житлових будинків: 

 

К = В х П х А х в% - І  де: 

В - вартість будівництва; 

П 

    А 

- коефіцієнт, що враховує вид об’єкту будівництва (таблиця 3); 

- величина коефіцієнта, що враховує населені пункти Громади (таблиця 

5); 

в % - граничний розмір пайової участі у розвиток інфраструктури населених 

пунктів Громади; 

І - вартість будівництва інженерних мереж або об'єктів поза 

  межами земельної ділянки 
 

К = _____________________________________ = _______________ грн. 

________________________________________________________________ 
 

Розрахунок проведено відповідно до Положення затвердженого рішенням 

________ сесії Корюківської міської ради ___ скликання від 

________________№_____________. 
 

                    СТОРОНА-1                                                 СТОРОНА-2 

  

 

«____» ____________20___рік «___» _____________20____рік 

 



 

У К Р А Ї Н А 
 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцята сесія сьомого скликання) 

 

20 грудня 2018 року  

м. Корюківка 

 

Про діяльність ритуальної служби 

на території населених пунктів  

Корюківської міської ради 

 

 З метою реалізації норм Закону України «Про поховання та похоронну 

справу», відповідно до наказу Державного комітету України з питань житлово-

комунального господарства від 19.11.2003 р. № 193, враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а :  

 

1. Для здійснення організації поховання померлих і надання ритуальних 

послуг, створити ритуальну службу на базі комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради.  

 

2. Затвердити в Положення про ритуальну службу на території населених 

пунктів Корюківської міської ради, що додається. 

 

3. Затвердити необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних 

послуг, що додається. 

 

4. Затвердити необхідний мінімальний перелік вимог щодо порядку 

організації поховання і ритуального обслуговування населення, що додається. 

 

5. КП «Благоустрій» ( Селюк А.М.) в розробити калькуляцію окремих 

видів ритуальних послуг згідно затвердженого мінімального переліку та подати 

на розгляд виконкому міської ради.  

 



6. Визнати таким, що втратили чинність: 

- рішення вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради п’ятого 

скликання від 30 квітня 2008 року «Про ритуальну службу м. Корюківки» (зі 

змінами та доповненнями). 

- рішення двадцять першої сесії Корюківської міської ради шостого 

скликання від 24 грудня 2013 року «Про врегулювання роботи ритуальної 

служби м. Корюківки» ( зі змінами та доповненнями).  

 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних 

відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища. 

 

  

Секретар  міської ради       С.О.Олійник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 

                                                                                                         рішенням двадцятої сесії  

                                                                                                         Корюківської міської ради       

                                                                                                         сьомого скликання  

                                                                                                         від 20.12.2018 р. 
 

Положення про ритуальну службу на території населених пунктів  

Корюківської міської ради 
 

1. Ритуальна служба на території населених пунктів Корюківської міської ради (далі − 

Ритуальна служба) відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу» 

створена на базі комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради на 

підставі рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання «Про 

врегулювання роботи ритуальної служби на території населених пунктів Корюківської 

міської ради»  від 20.12.2018 р. 

 

2. Ритуальна служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України 

«Про поховання та похоронну справу», іншими законами України, нормативно-правовими 

актами, що приймаються на виконання законів України, а також цим Положенням. 

 

3. Ритуальна служба здійснює організацію поховання померлих і надання ритуальних послуг 

відповідно до статей 9, 10, 12 Закону України «Про поховання та похоронну справу». 

 

4. Основними завданнями Ритуальної служби є: 

4.1. Здійснення організації поховання померлих і надання передбачених необхідним 

мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг та ритуальних послуг, не 

передбачених цим переліком, а також реалізація предметів ритуальної належності. 

 

5. Ритуальна служба відповідно до покладених на неї завдань зобов'язана: 

5.1. Укладати договори-замовлення на організацію та проведення поховання (далі - договір-

замовлення); 

5.2. Організовувати поховання померлих згідно з договорами-замовленнями; 

5.3. Створювати рівні умови для поховання померлого незалежно від раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак; 

5.4. Розширювати номенклатуру ритуальних послуг для громадян з різними фінансовими 

можливостями; 

5.5. Забезпечувати конфіденційність інформації про померлого; 

5.6. Організовувати виконання роботи з благоустрою місць поховань відповідно до 

кошторису; 

5.7. Забезпечувати функціонування місць поховань відповідно до порядку, визначеного 

виконавчим комітетом Корюківської міської ради, згідно зі статтею 23 Закону України «Про 

поховання та похоронну справу»; 

5.8. Безоплатно виділяти місця для поховання померлого чи урни з прахом померлого на 

кладовищі; 

5.9. Реєструвати поховання та перепоховання померлих у Книзі реєстрації поховань та 

перепоховань; 

5.10. Видавати користувачу місця поховання свідоцтво про поховання; 

5.11. Видавати на замовлення громадян довідки про наявність поховання померлого на 

кладовищі в зазначеному населеному пункті; 

5.12. Реєструвати намогильні споруди в Книзі обліку намогильних споруд; 

5.13. У разі осквернення могил, місць родинного поховання, намогильних споруд та склепів 

готувати та подавати до виконавчого комітету Корюківської міської ради відповідний акт 

про суму коштів, необхідних для відновлення та характеристику збитку; 



5.14. На підставі договору-замовлення забезпечувати безперешкодний доступ на територію 

кладовища суб'єкта господарської діяльності (далі - виконавця послуг), з яким укладено 

договір про надання ритуальних послуг; 

5.15. Здійснювати інші функції відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну 

справу». 

 

6. Ритуальна служба забезпечує у доступному для огляду місці, у якому проводиться 

оформлення замовлень на організацію та проведення поховання померлого, надання 

замовнику наочної інформації стосовно: 

6.1. Виконавців послуг, з якими укладені договори про надання послуг, їх адреси та режиму 

роботи; 

6.2. Переліку ритуальних послуг із зазначенням вартості, особливостей та термінів 

виконання замовлення; 

6.3. Необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг із зазначенням 

вартості, особливостей та термінів виконання; 

6.4. Необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання та 

ритуального обслуговування населення; 

6.5. Порядку утримання кладовищ, а також інших місць поховань; 

6.6. Вимог щодо утримання та охорони місць поховань; 

6.7. Реєстрації поховань померлих та перепоховань; 

6.8. Організації поховань за рахунок державного та місцевого бюджету; 

6.9. Пільгового обслуговування населення (витяги з положень Закону України «Про 

поховання та похоронну справу», інших нормативно-правових актів); 

6.10. Режиму роботи організації, що виплачує допомогу на поховання, відповідно до чинного 

законодавства України; 

6.11. Режиму роботи та номерів телефонів місцевих органів виконавчої влади та 

територіального органу у справах захисту прав споживачів; 

6.12. Книги заяв, пропозицій та скарг. 

 

7. Ритуальна служба має право: 

7.1. Створювати при ритуальній службі дорадчі ради (колегії), до складу яких на рівних 

правах можуть входити представники підрозділів ритуальних служб, а також за згодою: 

виконавці (суб'єкти господарювання, які уклали договір про надання послуг з ритуальною 

службою) та представники громадськості, для оперативного вирішення проблем, що 

виникають у процесі організації поховання та утримання місць поховань; 

7.2. Надавати ритуальні послуги, не передбачені необхідним мінімальним переліком окремих 

видів ритуальних послуг, виготовляти та реалізовувати згідно з чинним законодавством 

предмети ритуальної належності. 

 

8. Ритуальна служба забезпечує укладання договорів із суб'єктами господарювання в такому 

порядку: 

8.1. Суб'єкт господарювання (далі - СГ), що виявив бажання працювати на ринку ритуальних 

послуг, має подати до Ритуальної служби відповідну заяву щодо укладання договору про 

надання ритуальних послуг на ім'я її керівника та долучити до заяви (засвідчені у 

встановленому порядку копії) такі документи: 

- копію довідки про включення до ЄДРПОУ для юридичної особи або довідки про 

присвоєння РНОКПП для фізичної особи; 

- копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності; 

- перелік послуг, що пропонуються для надання СГ; 

- режим роботи та номер телефону. 

 Протягом 14 робочих днів з дня отримання заяви Ритуальна служба укладає з 

суб'єктом господарювання договір про надання послуг при наявності всього переліку 

документів, передбачених цим пунктом. Безпідставна відмова в укладанні договору не 

допускається, вона повинна бути аргументована. 



8.2. Договір про надання послуг укладається на термін три роки, але за згодою сторін цей 

термін може бути іншим. 

 При зміні будь-яких відомостей, указаних у документах, що додаються до заяви, СГ 

повинен у десятиденний термін письмово повідомити про це Ритуальну службу. Форма 

примірного договору про надання ритуальних послуг наведена в додатку. 

 

  

Секретар міської ради                                                                           С.О. Олійник 



Додаток 

до п. 8.2 Положення  

про ритуальну службу на території  

населених пунктів Корюківської  

міської ради  

 

Примірний договір 

про надання ритуальних послуг 

 

Ритуальна служба ____________________________ в особі _____________________________ 
                                                 (назва населеного пункту)                              (прізвище, ім'я та по батькові, посада)  

_______________________________________________________________, з одного боку, та  

Суб'єкт господарської діяльності ___________________________________________________  
                                                                                                                           (назва суб'єкта) 

в особі _________________________________________________________________________,  
                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові) 

з другого боку (далі - Виконавець послуг)(що окремо іменуються – Сторона, а разом - 

Сторони) уклали цей договір про таке: 

 

1. Предмет договору 

 

1.1. Предметом договору є надання ритуальних послуг. 

 

1.2. Взаємовідносини між Ритуальною службою і Виконавцем послуг регулюються 

Конституцією України, Законом України «Про поховання та похоронну справу», іншим 

законодавством України та цим договором. 

 

1.3. Господарські відносини між Ритуальною службою та Виконавцем послуг визначаються 

за згодою сторін. 

 

2. Права сторін 

 

2.1. Ритуальна служба має право: 

 

2.1.1. Здійснювати організацію та проведення поховання. 

 

2.2. Виконавець послуг має право: 

 

2.2.1. Відповідно до договору-замовлення надавати ритуальні послуги: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2.2.2. Самостійно, на підставі звернення осіб, які зобов'язалися поховати померлого, 

виготовляти та реалізовувати предмети ритуальної належності, якщо вони відповідають 

державним стандартам та затвердженій вартості, передбаченим законодавством (стаття 12 

Закону України «Про поховання та похоронну справу»). 

 

3. Обов'язки сторін 



3.1. Ритуальна служба зобов'язана: 

 

3.1.1. При зверненні особи, що зобов'язалася поховати померлого, забезпечити укладання 

договорів-замовлень, урахувавши при цьому побажання Замовника щодо Виконавців послуг. 

 

3.1.2. Відповідно до договору-замовлення забезпечити організацію та проведення поховання 

померлого у встановленому законодавством порядку, з урахуванням волевиявлення 

померлого, висловленого при житті, а в разі його відсутності, з урахуванням побажання 

родичів. 

 

3.1.3. У місцях оформлення договорів-замовлень надати Замовникові (виконавцю 

волевиявлення або особі, яка зобов'язалася поховати померлого) наочну інформацію, 

передбачену п. 6 Типового положення про ритуальну службу в Україні. 

 

3.1.4. Створити рівні умови для поховання померлих незалежно від їх раси, кольору шкіри, 

політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 

стану, місця проживання, мовних або інших ознак. 

 

3.1.5. Забезпечити безоплатне виділення земельної ділянки для поховання труни з тілом чи 

урни з прахом померлого на кладовищі. 

 

3.1.6. Створити рівні умови Виконавцям послуг. 

 

3.1.7. Забезпечити своєчасне оформлення договору-замовлення та в термін 

________________________________________________________________________________ 
(визначається сторонами) 

 

передати замовлення Виконавцю послуг _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

(механізм передачі замовлення конкретизується за домовленістю сторін). 

 

3.2. Виконавець послуг зобов'язаний: 

 

3.2.1. Подати до ритуальної служби перелік ритуальних послуг, їх характеристику та 

вартість. У разі внесення змін до вартості ритуальних послуг Виконавець послуг забезпечує 

доведення нової ціни до ритуальної служби шляхом _______________ (визначається за 

домовленістю сторін). 

 

3.2.2. При наданні послуги з копання могили на кладовищі гарантувати збереження могил та 

намогильних споруд, інших елементів благоустрою могил, що розміщені поруч з новими 

похованнями, та відшкодовувати матеріальні збитки у разі їх пошкодження. 

 

3.2.3. Видавати працівникам, що беруть участь у наданні ритуальних послуг, відповідні 

посвідчення. 

 

4. Відповідальність сторін 

 

4.1. Ритуальна служба несе відповідальність: 

 

4.1.1. За ненадання інформації Замовникові про Виконавців послуг та перелік ритуальних 

послуг, що можуть надаватися ними. 

 

4.1.2. За неякісну і несвоєчасну організацію, оформлення договору-замовлення. 

 



За порушення термінів та неякісне надання ритуальних послуг, установлених договором-

замовленням, згідно з вимогами Закону України "Про захист прав споживачів". 

 

4.1.3. За недотримання положень чинного законодавства, стандартів та технологій при 

організації поховання померлих. 

 

4.1.4. За безпідставну відмову Замовнику в оформленні договору-замовлення, виконавцем 

якого Замовник вибрав _____________ (назва Суб'єкта господарювання), за невчасне 

передання замовлення на послуги Виконавцю послуг. 

 

4.2. Виконавець послуг несе відповідальність: 

 

4.2.1. За порушення термінів та неякісне надання ритуальних послуг, установлених 

договором-замовленням, згідно з вимогами Закону України "Про захист прав споживачів".  

 

4.2.2. При недотриманні вимог п. 3.2.2. цього договору Виконавець послуг усуває 

пошкодження, відшкодовує матеріальні збитки. 

 

4.2.3. За недотримання положень чинного законодавства в частині вимог затверджених 

стандартів та технологій при наданні ритуальних послуг. 

 

5. Порядок вирішення спорів 

 

5.1. Спори і розбіжності, що можуть виникати внаслідок цього договору, за змогою 

вирішуватимуться шляхом переговорів між учасниками. 

 

У разі неврегулювання спорів і розбіжностей шляхом переговорів розв'язання спорів 

здійснюється в судовому порядку. 

 

6. Інші умови 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

7. Прикінцеві положення 

 

7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до _________________ року, 

або до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань. 

 

7.2. Договір укладається у двох примірниках (по одному для кожної сторони), які мають 

однакову юридичну силу. 

 

8. Місцезнаходження сторін  

 

Ритуальна служба 

 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

    (підпис керівника)           

Суб'єкт господарської діяльності 

 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

    (підпис керівника)          

            



          З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 

                                                                                                         рішенням двадцятої сесії  

                                                                                                         Корюківської міської ради       

                                                                                                         сьомого скликання  

                                                                                                         від 20.12.2018 р.. 

 

 

Необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг 

 

1. Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення 

поховання. 

 

2. Оформлення свідоцтва про поховання. 

 

3. Копання могили (викопування могили ручним або механізованим 

способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, 

формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля 

могили). 

 

 

Секретар міської ради                                                                   С.О. Олійник 



                                                                                                         З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 

                                                                                                         рішенням двадцятої сесії  

                                                                                                         Корюківської міської ради       

                                                                                                         сьомого скликання  

                                                                                                         від 20.12.2018 р.. 

 

Необхідний мінімальний перелік вимог щодо порядку організації поховання і 

ритуального обслуговування населення 

 

1. Цей Перелік вимог визначає необхідний мінімальний перелік вимог щодо порядку 

організації поховання померлих та ритуального обслуговування населення в населених 

пунктах Корюківської міської ради. 

 

2. Поховання тіла померлого покладається на виконавця волевиявлення померлого. Якщо у 

волевиявленні померлого немає вказівки на виконання волевиявлення чи в разі відмови 

виконавця від виконання волевиявлення померлого, поховання здійснюється чоловіком 

(дружиною), батьками (усиновителями), дітьми, сестрою, братом, дідом або бабою, онуком 

(правнуком), іншою особою, яка зобов'язалася поховати померлого (далі - Замовник). 

Зазначені особи можуть доручити здійснення поховання у відповідності до чинного 

законодавства іншій фізичній чи юридичній особі на підставі письмового договору, 

істотними умовами якого є: найменування сторін; предмет договору; перелік послуг, їх 

вартість, особливості та терміни виконання; порядок розрахунків; права, обов'язки та 

відповідальність сторін; умови зміни або припинення дії договору; порядок вирішення 

спорів; дата і місце укладання договору. 

 

3. На підставі свідоцтва про смерть Замовник звертається до ритуальної служби з приводу 

укладання відповідного договору-замовлення на організацію та проведення поховання (далі - 

договір-замовлення) не пізніше ніж за 24 години до їх проведення. 

 

Для оформлення безоплатного поховання померлого (загиблого), що має особливі заслуги чи 

особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, Замовник подає ритуальній службі свідоцтво 

про смерть померлого (загиблого), копію посвідчення, що підтверджує особливі заслуги чи 

особливі трудові заслуги перед Батьківщиною. Витрати на поховання зазначеної категорії 

померлих здійснюються на підставі договорів-замовлень, підтверджених особами, що 

отримали права і пільги, шляхом перерахування коштів на рахунки відповідних органів, 

підприємств, установ та організацій за рахунок коштів державного бюджету. 

 

Для організації безоплатного поховання померлого учасника бойових дій відповідно до 

Закону України «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 

років» визначається перелік ритуальних послуг, необхідних для поховання цієї категорії 

померлих, оплата яких здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. 

 

Для оформлення такого поховання Замовник подає ритуальній службі свідоцтво про смерть 

померлого, копію посвідчення, що підтверджує віднесення особи померлого до зазначеної 

категорії. 

 

4. Надання ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих 

видів ритуальних послуг здійснюється ритуальними службами або за договором про надання 

ритуальних послуг суб'єктами господарювання інших форм власності. 

 

5. Ритуальні послуги надаються за плату згідно з цінами, що діють на момент оформлення 

договору-замовлення про їх надання. 

 



6. Ритуальну службу рекомендується розміщати в приміщеннях, розташованих у місцях, 

зручних для населення. 

 

Ритуальна служба забезпечує у доступному для огляду місці, в якому проводиться 

оформлення договорів-замовлень, надання Замовнику наочної інформації стосовно: 

 

виконавців послуг, з якими укладені договори про надання послуг, їх адреси, телефонів та 

режиму роботи; 

 

необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг із зазначенням 

вартості, особливостей та термінів виконання; 

 

переліку ритуальних послуг із зазначенням вартості, особливостей та термінів виконання 

щодо кожного виконавця; 

 

необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання та 

ритуального обслуговування населення або витягу з нього; 

 

порядку утримання кладовищ, а також інших місць поховання; 

 

вимог щодо утримання та охорони місць поховань; 

 

реєстрації поховань померлих та перепоховань; 

 

організації поховання за рахунок державного та місцевого бюджетів; 

 

пільгового обслуговування населення (витяги з положень Закону України "Про поховання та 

похоронну справу", підзаконних нормативно-правових актів); 

 

режиму роботи організації, що виплачує допомогу на поховання; 

 

книги заяв, пропозицій і скарг; 

 

режиму роботи та номерів телефонів місцевих органів виконавчої влади та територіального 

органу у справах захисту прав споживачів. 

 

Суб'єкти господарювання, які уклали з ритуальною службою договори про надання послуг, 

забезпечують у доступному для огляду місці надання Замовнику наочної інформації про 

ритуальну службу, її адресу, телефон, режим роботи та інформації, яка зазначена в абзацах 3 

- 11 частини другої цього пункту. 

 

7. У приміщеннях моргів, лікарень, органів реєстрації актів цивільного стану на видному, 

доступному для громадян місці розміщується інформація про місцезнаходження ритуальної 

служби в населеному пункті, її телефон та режим роботи. 

 

8. Замовник має право вибрати виконавця послуг серед суб'єктів господарювання, які уклали 

договори про надання ритуальних послуг. 

 

Інформація про виконавців послуг доводиться до відома Замовника до моменту укладання 

договору-замовлення. 

 

Пропонувати Замовнику ритуальні послуги або предмети ритуальної належності неналежної 

якості або непотрібного йому асортименту забороняється. 

 



9. Ритуальна служба, суб'єкт господарювання* (Виконавець послуг) несе відповідальність за 

відмову в реалізації прав Замовника та ненадання інформації, яка передбачена чинним 

законодавством. 

 

10. Ритуальною службою із Замовником укладається договір-замовлення. 

 

Зразок примірного договору-замовлення наведено в додатку. 

 

Договір-замовлення заповнюється в двох примірниках, з яких один передається Замовнику, 

другий - Виконавцю послуг. 

 

11. Забороняється надання послуг без оформлення договору-замовлення. 

 

12. У разі виникнення потреби в додаткових ритуальних послугах, не передбачених 

укладеним договором-замовленням, їх виконання погоджується із Замовником і 

оформляється окремим договором-замовленням. 

 

13. Замовник має право у процесі виконання замовлення внести до нього часткові зміни, які 

повинні бути прийняті Виконавцем за умови, що їх виконання технічно і технологічно 

можливе та до оформленого договору-замовлення внесено відповідні зміни вартості послуг. 

 

14. У разі надання неякісних ритуальних послуг з поховання та ритуального обслуговування 

Замовник має право вимагати від Виконавця послуги безоплатного надання послуги 

належної якості або відшкодування завданих збитків. 

 

У разі придбання товарів ритуальної належності неналежної якості Замовник має право 

вимагати від продавця (виробника предметів ритуальної належності): 

 

безоплатного усунення недоліків товару; 

 

відшкодування зазначених збитків; 

 

заміни на аналогічний товар належної якості (якщо ціна на товар змінилася, перерахунок 

вартості не проводиться); 

 

відповідного зменшення купівельної ціни зазначених товарів; 

 

заміни на такий самий товар іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) з відповідним 

перерахуванням купівельної ціни, що діяла на момент обміну. 

 

Виконавець послуги, продавець (виробник предметів ритуальної належності) не несе 

відповідальності за недоліки в наданих послугах (товарах), якщо доведе, що вони виникли з 

вини самого Замовника чи внаслідок непереборної сили. 

 

15. Якщо Виконавець послуг не виконує, прострочує надання послуги згідно з договором-

замовленням, відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» за кожний день 

(годину, якщо тривалість виконання визначена в годинах) він сплачує Замовникові пеню. 

 

Сплата Виконавцем послуг пені не звільняє від виконання зобов'язання в натурі.  

 

16. У разі відсутності на ринку послуг регіону деяких їх видів ритуальна служба організовує 

їх надання власними силами. 

 



17. Поховання проводиться не раніше ніж через 24 години після настання смерті. У разі 

наявності відповідних підстав поховання, як виняток, може бути проведено в день 

оформлення. 

 

18. Суб'єкти господарювання можуть самостійно, на підставі звернення осіб, які 

зобов'язалися поховати померлого, виготовляти та реалізовувати предмети ритуальної 

належності, якщо вони відповідають державним стандартам та затвердженій вартості, де це 

передбачено законодавством. 

 

19. Організація поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб, від 

поховання яких відмовилися рідні, знайдених, невпізнаних трупів, у разі відсутності родичів 

або осіб чи установ, які можуть взяти на себе організацію поховання, покладається на 

ритуальну службу згідно з замовленням медичних закладів за рахунок коштів місцевого 

бюджету. 

 

Поховання зазначених осіб проводиться з відома органів внутрішніх справ. 

 

20. Доставка в морг для встановлення причин смерті цієї категорії осіб здійснюється 

органами внутрішніх справ. 

 

  

Секретар міської ради                                                                                 С.О. Олійник  



 

          Додаток 

                                                                                            до п. 10 Необхідного мінімального  

                                                                                            переліку вимог щодо порядку  

                                                                                            організації поховання і                      

                                                                                            ритуального обслуговування населення  

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР-ЗАМОВЛЕННЯ 

на організацію та проведення поховання 

 

Цей договір-замовлення відповідно до положень Закону України «Про поховання та 

похоронну справу» укладено між 

Замовником _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

та  Виконавцем (ритуальною службою, суб'єктом господарської діяльності - (необхідне 

підкреслити) 

________________________________________________________________________________ 

                                                                                          (повна назва підприємства) 

________________________________________________________________________________  

 

Предметом укладання договору-замовлення є: 

 

організація та проведення поховання померлого, 

 

облаштування місця поховання 

                (потрібне підкреслити)  

 

________________________________________________________________________________ 

                                                                                (прізвище, ім'я та по батькові померлого)  

________________________________________________________________________________ 

                                                                (номер та дата видачі свідоцтва про смерть, ким 

видано)  

 

на кладовищі 

________________________________________________________________________  

                                                                                                         (назва населеного пункту)  

 

на вул.________________________, ряд ______, сектор _______, місце __________, 

 

о ___ годині дня «___» числа ____________ місяця 20__ року. 

 

Розмір могили: стандартний, нестандартний (потрібне підкреслити). 

 

Вид поховання:  

 

Виконавець зобов'язаний: 

 

1. Організувати у визначені Замовником терміни надання у зазначених ним обсягах таких 

послуг з поховання, облаштування місця поховання: 

N з/п 

 

Найменування 

послуг 

Кількість Ціна 

однієї 

послуги 

ПДВ Загальна 

сума 

Примітка 

       



2. Ознайомити Замовника з порядком організації поховання, надання пільг при організації 

поховання та отримання необхідних послуг, з інформацією про захист прав споживачів.  

 

3. Забезпечити доставку предметів похоронної належності (додому, до моргу, лікарні, залу 

прощання тощо) 

_______________________________________________________________________________  

 

о ___ годині «___» числа ____________ місяця 20__ року. 

 

4. Подати транспортні засоби для перевезення труни з тілом померлого за 

такою адресою __________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

о ___ годині «___» числа ____________ місяця 20__ року. 

 

5. Забезпечити прибуття транспорту для обслуговування поховання та організатора обряду за 

адресою 

_____________________________________________________________________________  

 

о ___ годині «___» числа ____________ місяця 20__ року. 

 

6. Забезпечити напис тексту на намогильній (тимчасовій) споруді такого змісту 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

 

7. Забезпечити напис тексту на траурній стрічці до похоронного вінка такого змісту 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________.  

 

8. Інші зобов'язання ______________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

.  

 

Відповідно до замовлених послуг Замовник зобов'язаний: 

 

Вчасно забезпечити оплату послуг та надати, ритуальній службі, суб'єкту господарювання 

(Виконавцю послуг) необхідні документи для організації поховання, облаштування місця 

поховання. 

 

Відповідальність Виконавця: 

 



Якщо Виконавець не виконує, прострочує надання послуги згідно з договором-замовленням, 

відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» за кожний день (годину, якщо 

тривалість виконання визначена в годинах), він сплачує Замовникові пеню. 

 

За порушення термінів та неякісне надання послуг, установлених договором-замовленням, 

Виконавець несе відповідальність згідно з вимогами Закону України "Про захист прав 

споживачів". 

 

Порядок вирішення спорів: 

 

Спори і розбіжності, які виникають внаслідок виконання цього договору-замовлення, 

вирішуються шляхом переговорів між учасниками. У разі неурегулювання спорів і 

розбіжностей шляхом переговорів, їх розв'язання здійснюється в судовому порядку.  

 

З інформацією щодо надання пільг при оформленні поховання та отримання допомоги на 

поховання Замовник ознайомлений _______________________. 

                                                                       (підпис замовника)  

 

Вартість послуг становить 

_______________________________________________________________________________. 

                                                                                                 (сума словами)  

 

Кошти отримано: готівкою, безготівковим перерахунком. 

                                               (необхідне підкреслити)  

 

Договір-замовлення укладено 

_______________________________________________________________________________.  

                                                                      (дата та час укладання договору-замовлення)  

 

Договір-замовлення набирає чинності з моменту його укладання і діє до моменту завершення 

надання всіх послуг, оплачених Замовником. 

 

Договір підписали: 

 

Замовник: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Виконавець: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________                                                                  

 
 



 

 

                                                                                          

                                                                                                                   
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцята сесія сьомого скликання) 

 

20 грудня 2018 року  

м. Корюківка 
 

Про затвердження Концепції  

розвитку велосипедної інфраструктури  

Корюківської об’єднаної територіальної громади 
 

         З метою підвищення мобільності населення об’єднаної територіальної 

громади через запровадження комфортних та безпечних умов пересування 

велосипедним транспортом, відповідно до Стратегічного плану розвитку 

Корюківської об’єднаної територіальної громади до 2025 року, 

затвердженого рішенням п’ятнадцятої сесії міської ради сьомого скликання 

від 07.08.2018 р., враховуючи рекомендації постійної комісій міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально – економічного та культурного 

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

самоврядування в Україні»,  

 

 міська рада в и р і ш и л а: 

 

1. Затвердити Концепцію розвитку велосипедної інфраструктури 

Корюківської об’єднаної територіальної громади, що додається. 

 

2. Оприлюднити дане рішення та Концепцію розвитку велосипедної 

інфраструктури Корюківської об’єднаної територіальної громади на 

офіційному веб-сайті Корюківської міської ради. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

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

та культурного розвитку міста. 
 

 

Секретар міської ради       С.О.Олійник 
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3. Цілі концепції:
Покращити умови пересування жителів територією ОТГ. Інтегрувати велосипед в 

загальну систему транспортної інфраструктури ОТГ як повноцінний вид транспорту. 

Знизити транспортне навантаження на вулиці та дороги ОТГ шляхом відтоку частини 

автомобілістів і пасажирів мікроавтобусів на велосипед, знизити інтенсивність 

автомобільного руху 

1

2 Поліпшити доступність до основних соціальних послуг, які розташовані в центрі ОТГ. 

Посилити сполученість центру ОТГ з іншими населеними пунктами

3 Визначити засади розвитку велосипедної інфраструктури в ОТГ

4 Стимулювати владу ОТГ розробляти і реалізовувати програми розвитку транс-

портної інфраструктури згідно з міжнародними критеріями сталого розвитку

5
Надати доступ якомога ширшому колу населення ОТГ, до доступного способу пере-

міщень. Забезпечити рівноправність всіх учасників дорожнього руху, зокрема, най-

менш незахищених категорій населення – дітей, людей з інвалідністю, осіб літнього віку

6
Підвищити безпеку руху на вулицях шляхом зменшення кількості ДТП та зниження 

швидкості автомобільного руху, зокрема на житлових вулицях – з наданням 

пріоритету пішоходам і велосипедистам

7
Зменшити навантаження на навколишнє середовище через зниження рівня викидів 

та шумового забруднення при зменшенні інтенсивності автомобільного руху і 

переорієнтації частини трафіку на велосипед; покращити стан здоров’я жителів ОТГ

8 Створити додаткові можливості рекреації для жителів ОТГ та підвищити туристичну 

привабливість громади
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4. Очікувані результати:

Можливість обирати серед кількох видів 
транспорту.
Велосипед один з найефективніших видів 
транспорту на дистанції до 7 кілометрів. Він 
маневрений, може використовуватися на 
односторонніх вулицях, у пішохідних 
зонах. Його паркування займає мало часу, в 
порівнянні з приватним авто. На нього не 
потрібно очікувати, як на громадський 
транспорт. Створення безпечних та комфо-
ртних умов для пересування велосипедом 
дає додаткову можливість жителям оби-
рати, яким транспортом сьогодні дістатись 
в бажану точку.

Покращення стану здоров’я жителів ОТГ. 
Згідно зі статистикою, велосипедисти на 
15% рідше беруть л ікарняний та  в 
середньому живуть на 2 роки довше ніж ті, 
хто не користується велосипедом регуля-
рно. Для людей із сидячою роботою, яка в 
результаті підвищує ризик ожиріння та 
інших схожих наслідків, фізичне наванта-
ження, яке створюють щоденні поїздки 
велосипедом, суттєво знижує ризики 
проблем зі здоров’ям, як-от високий рівень 
холестерину, діабет та депресія. Очікується 
загальне зниження показників серцево-
судинних захворювань та хвороб, пов’яза-
них із проблемами опорно-рухового 
апарату.

Підвищення безпеки руху.
Велосипедна інфраструктура створює чіткі 
“правила гри” для всіх учасників руху. 
Велосипедисти розуміють де їх територія, 
водії попереджені про появу велосипе-
дистів. Зрозумілі правила призводять до 
більш упорядкованого руху всіх учасників і 
тим самим підвищують безпеку.

Підвищення доступності соціальних послуг.

Жителі матимуть змогу дістатися до осно-
вних соціальних послуг з віддалених 
населених пунктів ОТГ, не будучи прив’я-
заними до розкладу руху громадського 
транспорту і незалежно від того, чи мають 
вони приватне авто

Створення додаткових можливостей для 
рекреації та туризму.

Жителі матимуть можливість катання 
велосипедом з рекреаційною метою в 
межах ОТГ спеціально розробленими та 
промаркованими для цього маршрутами

Зниження забруднення повітря та змен-
шення шумового фону.
Зменшення використання автомобіля завдя-
ки появі велосипеда, як альтернативного 
транспортного засобу, очікувано зменшить 
шумовий фон від транспорту.

1. Safety in numbers – halving the risk of cycling. - Surrey, CTC. - Режим доступу (перевірено 04.09.2018): 
https://www.cyclinguk.org/sites/default/files/document/migrated/campaign/ctc_safety_in_numbers_0.pdf 

2. Tuxworth B. Quality control // Sport and Leisure, 1986. - Vol. 27, No. 3. - P. 32-33
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5. План реалізації
концепції
5.1 Інфраструктура

5.1.1 Опис типів маршрутів
велосипедного руху.
Категорії маршрутів.

Схема велосипедних маршрутів ОТГ зна-

ходиться у Додатку 1 даної концепції. 

Категорії веломаршрутів було визначено 

відповідно до німецьких «Рекомендацій з 

облаштування велосипедної інфраструк-
3тури ERA» . 

Категорія 1. Магістральні 

Такі маршрути є основою велосипедної 

мережі. Це швидкісне велотранспортне 

сполучення, всередині населених пунктів, 

для повсякденного руху на середні та 

більші відстані. Велосипедні маршрути 

категорії 1 пролягають по вулицях та 

дорогах, якими буде їздити більшість 

велосипедистів, тому їхня реалізація має 

бути першочерговою, а якість виконання – 

найвищою. На загальній схемі вело-

маршрутів ОТГ їх зображено червоним 

кольором (Додаток 1).

Категорія 2. Другорядні 

Це другорядні, підвізні шляхи, якими 

велосипедисти доїжджатимуть до марш-

рутів категорії 1. Реалізація маршрутів 

категорії 2 має другий пріоритет і у 

більшості випадків доцільна лише після 

реалізації веломаршрутів 1 категорії. У той 

3. Рекомендації з організації руху велосипедного транспорту ERA. - Кельн: Науково-дослідницьке товариство доріг і 
транспорту, 2011. - Режим доступу (перевірено 10.05.2017):  http://velotransport.info/wp-content/uploads/ERA2010-ua.pdf

же час керівництву ОТГ варто враховувати 

потреби велосипедистів на цих вулицях 

при проведенні ремонтів та реконструкцій, 

і організовувати рух велотранспорту, не 

чекаючи появи маршрутів 1 категорії. 

Другорядні маршрути позначено жовтим 

кольором на загальній схемі веломарш-

рутів ОТГ (Додаток 1).

Рекреаційно-туристичні маршрути 

Це маршрути для відпочинку та рекреації, 

розташовані у зелених зонах населених 

пунктів та поза ними. На загальній схемі 

веломаршрутів ОТГ їх позначено зеленим 

кольором (Додаток 1). Реалізація рек-

реаційних велосипедних маршрутів доці-

льна за умови, що до них можливо доїхати 

на велосипеді від місця проживання людей, 

для цього потрібна мережа марш-рутів 1 та 

2 категорії.

Приміські маршрути 

До приміських маршрутів належать ті, що 

сполучають центр громади з іншими 

населеними пунктами у радіусі 15 км, або 

40-хвилинної доступності на велосипеді. 

Між цими населеними пунктами та центром 

ОТГ існують тісні зв’язки, що охоплюють всі 

види економічної та соціальної діяльності. 

Велосипед має великий транспортний 

потенціал, наприклад за умов слабкого 

сполучення населених пунктів громад-

ським транспортом, або в вечірній чи 

нічний час, коли громадський транспорт 
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4.  Розробка транспортної політики з врахуванням велосипедного руху: посібник. - Квітень 2009. - Режим доступу 
(перевірено 04.09.2018):  http://velotransport.info/wp-content/uploads/I-CE_cycling_UA_allinone.pdf
5. Просуваючи велотранспорт. Підручник з велосипедної політики PRESTO. Інфраструктура. - Лютий 2010. - Режим 
доступу (перевірено 04.09.2018):
http://velotransport.info/wp-content/uploads/UA_PRESTO-Policy-Guide-Infrastructure1.pdf 

просто не ходить. Приміські маршрути 

позначено  кольором на фіолетовим

загальній схемі веломаршрутів ОТГ 

(Додаток 1). 

5.1.2 Вимоги до велосипедної
мережі

автомобілістів надаватимуть перевагу саме 

велосипеду, який, крім зручності, забез-

печує ще й позитивний вплив на здоров’я. 

Важливо скоротити час і відстань насті-

льки, наскільки це можливо. Інколи транс-

портні інженери для цього створюють 

скорочені шляхи між дорогами, дозво-

ляють двосторонній рух велосипедів на 

дорогах з одностороннім рухом.

Безпека 

Ця вимога означає, що велосипедна 

інфраструктура повинна гарантувати 

безпеку велосипедистів та інших учасників 

руху. Велосипедисти є вразливими, 

оскільки вони пересуваються на одній 

території з моторизованим транспортом 

при значній різниці у масі та швидкості. 

Велосипедист не має зовнішнього захисту, 

як бампери чи зони деформації.

Комфорт 

Ця вимога спрямована на усунення 

незручностей та затримок. Основними 

причинами таких незручностей є: 1) Вузькі 

для проїзду місця; 2) Потреба додаткових 

фізичних зусиль; 3) Потреба спішуватися 

або, що гірше, переносити велосипед; 4) 

Вібрації при їзді від нерівного та неякісного 

дорожнього покриття.

Привабливість 

Велосипедна інфраструктура повинна 

забезпечувати легку й спокійну їзду на 

велосипеді. Важливо дослухатися до скарг 

велосипедистів та реагувати на них 

відповідними вдосконаленнями інфрас-

труктури, бо як би добре вона не виглядала 

з технічної точки зору, якщо велосипедисти 

Описані нижче вимоги до велосипедних 

мереж є результатом багаторічного 

розвитку велоінфраструктури у успішних, з 

точки зору велосипедного транспорту, 

містах. вони взяті з матеріалів євро-
4  5пейського проекту PRESTO  : 

Зв’язність 

Інфраструктура для велосипедистів по-

винна формувати єдине ціле. Крім того, 

мережа має забезпечувати велосипе-

дистам сполучення між усіма напрямками, 

особливо – між найважливішими. Під 

зв’язністю маємо на увазі потребу надати 

людям можливість їхати кудись на вело-

сипеді у логічному поєднанні з громад-

ським транспортом, або ж можливість 

здійснювати цілу поїздку на велосипеді. 

Важливою є можливість легко знайти 

дорогу та місця для паркування. 

Прямолінійність 

Це можливість для велосипедиста обрати 

найбільш прямий маршрут із мінімумом 

об’їздів. Якщо їхати велосипедом потрібно 

довше, ніж автомобілем, люди схильні 

користуватися останнім. Проте якщо 

розробити швидкий та короткий маршрут 

для велосипедного транспорту, чимало 
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6. Рекомендації з організації руху велосипедного транспорту ERA. - Кельн: Науково-дослідницьке товариство доріг і 
транспорту, 2010. - Режим доступу (перевірено 04.09.2018):  http://velotransport.info/wp-content/uploads/ERA2010-ua.pdf

не хочуть користуватися результатом, така інфраструктура є невдалою. При-вабливість 

включає такий фактор, як «соціальна безпека». Люди почуваються найбільш безпечно у 

пожвавлених місцях, а потенційних кривдників відлякує присутність перехожих.

Категорія
велосипедного маршруту

Плановані
швидкості
руху,
км/год

Максимальні
втрати часу
через зупинки
і очікування на
1 км шляху

Освітлення
Система
дороговказів

Категорія 1
Міське швидкісне велотранс-
портне сполучення

15 - 25 30 с. + +

Категорія 2
Міське основне велотранс-
портне сполучення

10 - 20 45 с. + +

Приміські
Міжміське швидкісне
велотраспортне сполучення

15 - 30 - +-

Якість, якої має бути досягнуто на рівні мережі: 
џ щільність мережі основних сполучень (від 200 до 1000 м) має гарантувати, щоб 90% 

жителів проживали не далі, ніж 200 м від основного сполучення (категорія 2); 
џ мінімум об’їздів (коефіцієнт об’їзду максимум 1,2 відносно найкоротшої дороги, максимум 1,1 

відносно паралельних вулиць магістрального руху); 
џ розчищення від снігу взимку основних сполучень велосипедного руху (принаймні на 

маршрутах 1 і 2 категорій); 
џ соціальна безпека: оглядовість, видимість і соціальний контроль, або пропозиція 

відповідних альтернативних сполучень, наприклад, у нічний час.

Табл. 1. Ознаки якості велосипедної мережі для повсякденного велосипедного руху

5.1.3 Форми руху велосипедистів

Рух велосипедистів вулицями населених 

пунктів та дорогами між ними можна 

організовувати в різний спосіб. Вибір 

форми руху зазвичай залежить від того 

наскільки активний трафік на вулиці чи 

дорозі і яка середня швидкість руху 

транспортних засобів. Чим нижчі обидва ці 

показники, тим безпечнішою для вело-

сипедистів можна вважати вулицю. За 

дуже низької інтенсивності руху і низьких 

швидкостей для велосипедистів можна 

взагалі не влаштовувати окремої інфрас-

труктури. Їм буде комфортно рухатися в 

змішаному потоці з транспортом. Вищі 

інтенсивності і швидкості вимагають від 

проектувальників відокремлення вело-

сипедистів від іншого транспорту. Для більш 

спокійних вулиць підійдуть велосипедні 
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7. Рекомендації з організації руху велосипедного транспорту ERA, п. 3.1 - Кельн: Науково-дослідницьке товариство доріг і 
транспорту, 2010. - Режим доступу (перевірено 04.09.2018):  http://velotransport.info/wp-content/uploads/ERA2010-ua.pdf
8. ДБН В.2.3-5:2018 “Вулиці та дороги населених пунктів”, п. 3.6 Режим доступу (перевірено 09.09.2017): 
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/V235_InBul.pdf 

смуги, для менш спокійних - велосипедні 

доріжки. Рух велосипедистів між населе-

ними пунктами необхідно влаштовувати на 

відокремлених велосипедних доріжках. 

Змішаний рух на проїзній частині

Згідно німецьких рекомендацій з організації 
7руху велосипедистів ERA , рух велоси-

педистів можна організовувати спільно з 

іншим транспортом, без улаштування 

відокремленої велосипедної інфрас-

труктури, на вулицях з обмеженням 

швидкості 30 км/год і нижче, з низькою 

інтенсивністю руху транспорту.

Велосипедна смуга

Згідно ДБН В.2.3-5:2018 “Вулиці та дороги 
8населених пунктів”  велосипедна смуга - це 

смуга, призначена для руху велосипедистів 

в межах проїзної частини вулиці, яка 

виділена за допомогою дорожньої роз-

мітки , або конструктивно. Згідно буді-

вельних норм велосипедні смуги можуть 

проектуватися виключно для однос-

тороннього руху. Велосмуги відділяють від 

проїзної частини і від суміжної смуги для  

стоянки за допомогою розмітки 1.1 “Вузька 

суцільна лінія”. Там, де цю лінію можна 

перетинати у зонах перехрещень смуг руху, 

велосмуга позначається пунктирною лі-

нією 1.7 “Переривчаста лінія з короткими 

штрихами і рівними їм проміжками”. На 

примиканнях другорядної дороги до 

головної, та на виїздах з прилеглих те-

риторій з високою інтенсивністю руху, а 

також проблемних зонах слід фарбувати 

велосмугу у червоний колір (розмітка 1.15) 

у місці, де велосипедна доріжка перетинає 

проїзну частину.  Для підкреслення 

цільового призначення велосмуги її слід 

маркувати піктограмою 1.29 ПДР “Вело-

сипед”. Нормативні ширини велосипедних 

смуг вказані в Таблиці 1.

Велосипедна доріжка в населених 

пунктах

Велосипедна доріжка - доріжка з покрит-

тям поза межами проїзної частини, розта-

шована окремо чи суміжно з тротуаром або 

пішохідною доріжкою, що призначена для 

руху на велосипедах і позначена знаком 

4.12 “Доріжка для велосипедистів” та

горизонтальною розміткою 1.29 “Велоси- 
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9пед” . Нормативні ширини різних типів 

велосипедних доріжок вказані в Таблиці 1.

9. ДБН В.2.3-5:2018 “Вулиці та дороги населених пунктів”, п. 3.7 Режим доступу (перевірено 09.09.2017): 
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/V235_InBul.pdf 
10. ДБН В.2.3-4-2015 “Автомобільні дороги. Проектування. Будівництво”, п. 12.1.1 Режим доступу (перевірено 09.09.2017): 
https://tinyurl.com/yaz8etl7
11. ДБН В.2.3-5:2018 “Вулиці та дороги населених пунктів”, п. 5.3.8 Режим доступу (перевірено 09.09.2017): 
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/V235_InBul.pdf 

Велосипедна доріжка поза населе-

ними пунктами

Велосипедні доріжки поза населеними 

пунктами необхідно проектувати вздовж 

автомобільних доріг. Нормативні ширини 

міжміських велосипедних доріжок вказані 

в Таблиці 2. 

простір на рівні тротуару для руху пішо-

ходів  та велосипедистів. У випадку 

суміжних пішохідної та велосипедної 

доріжок зони руху пішоходів та велоси-

педистів розмежовані розміткою або 

іншими візуальними способами. Доріжка 

для пішоходів та велосипедистів означає, 

що це простір спільного руху для пішоходів 

та велосипедистів. У такому випадку, 

перевагу в русі має пішохід. Спільне 

користування вимагає, щоб швидший 

(велосипед) пожертвував своїми перева-

гами заради безпеки  вразлив іших 

користувачів (пішоходів). Спільні велоси-

педно-пішохідні доріжки варто влашто-

вувати у місцях з дуже низькою інтенсив-

ністю руху пішоходів. Нормативні ширини 

таких доріжок вказані в Таблиці 1.

Зустрічна велосипедна смуга (конт-

рсмуга)
11Зустрічна велосипедна смуга  на вулиці з 

одностороннім рухом влаштовується для 

того, щоб надати велосипедистам мож-

ливість руху в обох напрямках такими 

вулицями. Ширина зустрічних велоси-

педних смуг ідентична звичайним велоси-

педним смугам - 1,85 м (1,5 м при реконс-

трукції)

Велосипедно-пішохідна доріжка

Суміжні пішохідна та велосипедна доріжки 

(знак 4.22) та доріжка для пішоходів і 

велосипедистів (знак 4.14) – виділений  
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12. ДБН В.2.3-5:2018 “Вулиці та дороги населених пунктів”, табл. 5.11 Режим доступу (перевірено 09.09.2017): 
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/V235_InBul.pdf
13.  ДБН В.2.3-4-2015 “Автомобільні дороги. Проектування. Будівництво”, табл. 12.1 Режим доступу (перевірено 09.09.2017): 
https://tinyurl.com/yaz8etl7 

5.1.4 Нормативні ширини велосипедної інфраструктури

Мінімальні ширини форм організації велосипедного руху мають прийматися в населених 
 12 13пунктах згідно Таблиці 1  та поза населеними пунктами згідно Таблиці 2 .

Форма організації велосипедного руху

Мінімальна ширина, м

Нове будівництво Реконструкція

Спільна велосипедно-пішохідна доріжка

Велосипедна смуга

Велосипедна доріжка з одностороннім
рухом

Велосипедна доріжка з двостороннім
рухом з обох боків вулиці

Велосипедна доріжка з двостороннім
рухом з одного боку вулиці

1,85

1,85

1,5

1,5

2,5 2,0

3,0 2,5

3,0 2,5

Таблиця 1. Мінімальні ширини форм організації велосипедного руху в населених пунктах

Тип велосипедних доріжок

Ширина велосипедної доріжки, м

у вільних умовах у стислих умовах*

Двостороннього руху

Одностороннього руху

*До стислих відносяться умови прокладання велосипедних доріжок у місцях забудови
капітальними спорудами або складного рельєфу.

2,0

2,5

1,0

2,0

Таблиця 2. Мінімальні ширини форм організації велосипедного руху поза населеними
пунктами
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5.1.5 Вибір форми велосипедного руху

Державні будівельні норми пропонують обирати форму організації велосипедного руху в 

залежності від категорії вулиці.

Категорія вулиці

Форма організації велосипедного руху

Велосипедна
доріжка

Велосипедна
смуга

Вело-
пішохідна
доріжка

Змішаний рух
на проїзній

частині

Магістральні дороги

Магістральні
вулиці
загальномісь-
кого значення

Магістральні
вулиці
районного
значення

Вулиці і дороги
місцевого
значення

Безперервного руху

Регульованого руху

Регульованого руху

Житлові вулиці

Науково-виробничі,
промислові, кому-
нально-складські
зони

Пішохідні вулиці

Проїзди

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

14. ДБН В.2.3-5:2018 “Вулиці та дороги населених пунктів”, табл. 5.10 Режим доступу (перевірено 09.09.2017): 
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/V235_InBul.pdf 

Завданням системи велосипедної навігації — 

дати можливість велосипедистові знайти 

своє розташування в загальній системі 

велосипедної інфраструктури міста та 

обрати оптимальний маршрут.

Система навігації повинна відповідати 

наступним критеріям:

5.2 Велосипедна навігація

џ Легко читатися, особливо велоси-

педистами на ходу, а також людьми із 

вадами зору

џ Використовувати загальнозрозумілу 

систему символів, знаків та інфографіки;

џ Вандалостійкість, стійкість до погодних 

умов та легкість ремонту або відно-

Таблиця 3. Вибір форми велосипедного руху.
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     влення;

џ Не заважати проїзду та оглядовості 

велосипедистам та іншим учасникам 

руху.

В межах Концепції пропонуються такі 

основні елементи велосипедної навігації:

џ інформаційні щити уздовж рекреа-

ційних велосипедних маршрутів, які 

ілюструють загальну систему веломар-

шрутів із виділенням маршруту на якому 

знаходиться людина та показують точку 

її перебування (Рис..55. Зразок інформа-

ційного щита). Щит повинен розміщува-

тися так, щоб не заважати проїзду 

велосипедиста, а його краї повинні 

перебувати за межами, однак поруч із 

простором для руху велотранспорту.

џ інформаційні вказівники на транспор-

тних веломаршрутах, на яких позна-

чаються напрямки та відстані руху до 

ключових місць призначення (Рис. 56).

Приклад вказівника (Розробка ГО “Агенти змін”)

Приклад інформаційного щита на рекреаційному 
маршруті (Розробка ГО “Агенти змін”)

5.3 Організація паркуван-
ня велосипедів

Велосипедні паковки повинні розміщу-

ватись біля ключових точок тяжіння, такі 

як: кав’ярні, торговельні центри, заклади 

освіти, медичні заклади тощо. План 

розміщення велопарковок біля основних 

точок тяжіння на території ОТГ знаходиться 

у Додатку 3 Концепції. Типові креслення п-

подібної стійки та схеми просторового 

р оз м і щ е н н я  в е л о с и п е д н и х  с т і й о к 

знаходяться у Додатку 4. 

Існує два основних критерії для вибору 

типу парковок користувачами велотран-

спорту:

џ близькість – велосипедисти воліють 

залишати свій велосипед найближче до 

свого місця призначення. Велосипед - це 

транспорт «від дверей до дверей»;

џ охорона та захист – велосипедисти 

паркуватимуть велосипед там, де будуть 

впевнені, що його не вкрадуть та не 

пошкодять.

Короткотривале (гостьове) паркування

У цьому випадку близькість та швидкість є 

більш важливими, ніж охорона та безпека. 

Час на паркування також потрібно 

мінімізувати, тому слід уникати складних 

конструкцій чи обліково-пропускних 

систем. Зазвичай такі види паркування 

пасують для магазинів, громадських 

установ, де відвідувач не проводить багато 

часу. Класична П-подібна стійка є оптима-

льною.
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Довготривале зберігання (для співро-

бітників, перехоплюючі паркінги)

Тут навпаки, охорона та захист є важли-

вішими за близькість та швидкість 

паркування. Такі види парковок пасують 

для пересадкових вузлів громадського 

транспорту, а також біля місця проживання 

та роботи. Інколи в таких місцях можна 

залишити велосипед на ніч або на кілька 

днів. Такі парковки слід влаштовувати біля 

вокзалів, міжміських автостанцій. Захист 

від непогоди та нагляд є вирішальними для 

довготривалого паркування велосипедів.

Велопарковка для тимчасового зберігання велосипедів. 
Нідерланди.
Фото. Вадим Денисенко

Крита велопарковка для співробітників міської ради. 
Словаччина. 
Фото. Вадим Денисенко

Перехоплюючий паркінг на вокзалі. Нідерланди. 
Фото. Вадим Денисенко

5.4 Популяризація велот-
ранспорту
Одночасно з розвитком велоінфрас-

труктури має проводитися популяризація 

велоруху, велосипеду як засобу пересу-

вання доступного, економічно ефектив-

ного і корисного з точки зору екології міста і 

здоров’я людей. План заходів з популя-

ризації велотранспорту знаходиться у 

Додатку 5 даної концепції.

Головним завданням є проінформувати про 

всі можливості пересування територією 

ОТГ, серед яких велосипед позиціонується 

як один із найбільш доступних та зручних 

видів транспорту, а також спонукати 

спробувати використовувати велосипед 

для щоденних поїздок і пересвідчитися у 

його перевагах. 

При розробці та проведенні таких інформа-

ційних кампаній необхідно враховувати 

чинники, які умовно можна розділити на  
15внутрішні і зовнішні :

џ Внутрішні чинники. Зміна поведінки 

потребує зніми звичок, а це викликає 

спротив. Недостатньо лише розповідати 

15. Handbook on Cycling. Inclusive Planning and Promotion. Capacity development material for the multiplier training within the 
mobile2020 project Institute for Social-Ecological Research (ISOE). - Frankfurt am Main/Hamburg, November 2012. - Режим 
доступу (перевірено 10.09.2018):  http://www.mobile2020.eu/fileadmin/Handbook/M2020_Handbook_EN.pdf
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5.4.1 Навчання та безпека руху

Важливим завданням для популяризації 

велотранспорту є проведення публічних 

кампаній щодо безпеки дорожнього руху з 

метою зменшення ДТП за участі велоси-

педистів. Головними питаннями таких 

кампаній є наступне:

џ Велосипед як безпечний та комфортний 

вид транспорту;

џ Видимість велосипедиста на дорозі та 

їзда у темну пору;

џ Підвищення обізнаності водіїв автотран-

спорту щодо присутності велосипе-

дистів на дорогах та способи взаємодії із 

ними;

џ Підвищення уваги велосипедистів на 

дорогах та поведінка у складних дорож-

ніх ситуаціях;

џ Безпека їзди під час дощу або за інших 

погодних умов;

џ Догляд за велосипедом.

Важливою є робота з дітьми, де їх навчають 

безпеці  та правилам користування 

велоси-педом у місті. Це перспективний 

напрямок промоції велотранспорту адже 

діти – майбутні користувачі велотран-

спорту у місті. Така робота повинна 

впроваджу-ватися у шкільну навчальну 

програму за участі дітей, вчителів та 

батьків.  Додатко-вими заходами на 

початковий період можуть бути окремі 

курси в позакласний час. Такі курси можуть 

проводити громад-ські організації, які 

працюють у напрямку популяризації 

велотранспорту. Курси повинні розглядати 

наступні питання:

џ Керування велосипедом;

џ Передбачення різних дорожніх ситуацій;

џ Способи взаємодії з іншими учасниками 

руху.

5.4.2 Інформування про можли-
вості користування велотранс-
портом

Інформування щодо можливостей корис-

тування велосипедом може проходити в 

межах різних цільових промокампаній, 

спрямованих на демонстрацію переваг 

користування велосипедом у повсякден-

ному житті.

џ Велосипедом на роботу – заохочення 

ранкових та вечірніх подорожей велоси-

педом у пікові години має багато позити-

вних ефектів, серед яких: зменшення 

заторів та навантаження на інфраструк-

туру, зменшення попиту на автомобільні 

парковки, спонукання до фізичних 

вправ, що сприяє здоров’ю та команд-

ному духу серед співробітників;

џ Велосипедом до школи – може виклика-

ти суперечливу реакцію. З одного боку, 

для дітей молодших класів їздити 

велосипедом до школи вважається 

небезпечним. З іншого боку, повсякденна  

про переваги велосипеда як транспорту. 

Кожен учасник руху судить на підставі 

ефективності, зручності, свободи, варто-

сті, або морального задоволення. Люди, 

які мало їздять велосипедом, вважають 

таку їзду повільною, небезпечною чи 

незручною. Люди, що таки спробували 

велосипед як транспорт, навпаки, здиво-

вані, наскільки це швидко, зручно та 

безпечно.

џ Зовнішні чинники. До них належать 

якість та зручність інфраструктури, 

погодні умови та рельєф. Такі пересто-

роги з боку потенційних користувачів 

велотранспорту можливо подолати 

описуючи типові життєві ситуації і як їх 

можна вирішити.
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џ їзда на короткі відстані до школи на 

велосипеді сприяє звиканню до дорож-

нього руху, а також виховує почуття 

незалежності, відповідальності та здоро-

вого способу життя, а водії звикають до 

присутності різних учасників дорож-

нього руху. Вирішенням проблеми 

безпеки може бути заохочення батьків 

супроводжувати дітей по дорозі до 

школи.

џ Велосипедом за покупками – такі поїздки 

мають один із найбільших потенціалів, 

однак їх суттєво недооцінюють. Причи-

ною слугує упередження, що велосипе-

дом не можна перевозити більшість 

вантажів. Однак дослідження в інших 

країнах показали, що 70% покупок – це 

покупки до 5 кг, які легко можна поміс-

тити на велосипед. Тому ця кампанія має 

бути вигідною і для власників магазинів. 

Важливим для успіху є наявність 

велопарковок біля магазинів. Вигоду від 

такої  кампані ї  особливо повинні 

отримати торговці у пішохідних зонах.

џ Велосипед для спорту, туризму та 

відпочинку – підтримка користуванням 

велосипедом для спорту та відпочинку 

сприяє переходу до їзди на велосипеді і в 

повсякденній практиці. Особливо це 

стосується локального велосипедного 

туризму на території ОТГ.

5.5 Збір даних та статис-
тики, пов’язаних з
користуванням велоси-
педом

 статистику у сфері транспорту, то Держав-

ний комітет статистики України збирає 

лише економічні підсумки роботи транс-

порту (кількість вантажних та пасажир-

ських перевезень) загалом по Україні, не 

виокремлюючи навіть столицю.

5.5.1 Дані стосовно ДТП

Важливим інформаційним джерелом для 

прийняття рішень по розвитку велоінф-

раструктури є дані стосовно ДТП, в тому 

числі, за участі велосипедистів, які збирає 

та оприлюднює Патрульна поліція України. 

Аналіз ДТП за участі велосипедистів дає 

важливу інформацію щодо місць з 

підвищеним ризиком ДТП у велотран-

спортній мережі і, таким чином, допомагає 

прийняти рішення для усунення причин та 

факторів ризику на цих ділянках.

5.5.2 Підрахунок велосипедистів

Дані про потоки велосипедистів та вплив 

появи нової інфраструктури на користу-

вання велотранспортом є дієвим інст-

рументом у прийнятті рішень про виділення 

ресурсів на розбудову веломережі.

Підрахунки потоків велосипедистів можуть 

проводитися відповідними управліннями 

органів місцевого самоврядування, 

навчальними закладами транспортного 

спрямування чи зацікавленими громад-

ськими організаціями. Заміри можуть 

покривати ряд наступних питань:

џ Статевий розподіл користувачів велоси-

педів;

џ Форма їх одягу (спортивний одяг та 

шолом чи звичайний одяг);

џ Відмінності у поїздках у будні та вихідні 

дні;

џ Переважний стиль їзди (їзда по дорозі чи 

по тротуару);

Збір даних та статистична інформація є 

тією основою, підґрунтям, на яких має 

базуватись прийняття будь-яких рішень 

щодо розвитку ОТГ. Якщо говорити про
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џ Кількість велосипедистів на вулиці, 

залежно від наявності / відсутності на ній 

велосипедної інфраструктури.

Варто зазначити, що такі підрахунки на 

початкових етапах збору даних можуть 

відбуваються вручну, без спеціального 

обладнання, силами волонтерів. В подаль-

шому для проведення підрахунків можуть 

використовуватися камери спостере-

ження,  автоматизовані  лічильники. 

Важливо розуміти, що такі підрахунки 

відображатимуть динаміку змін кількості 

користувачів велотранспорту на певних 

перехрестях вуличнодорожньої мережі. 

Абсолютних даних по кількості велосипе-

дистів та велопоїздок такого роду підраху-

нок давати не буде.

Бланк підрахунку знаходяться у Додатку 6 

даної концепції.

-17-



https://drive.google.com/open?id=1BTrbiVJrPMAETv_kepXQRTwGIWD9eCU_&usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=1BTrbiVJrPMAETv_kepXQRTwGIWD9eCU_&usp=sharing


















Додаток 4. Типові креслення п-подібної стійки та схеми
просторового розміщення велосипедних стійок

Креслення П-подібної стійки

П-подібні стійки, розташовані під кутом 90 градусів до
стіни та проїжджаючих авто

П-подібні стійки, розташовані під кутом 90 градусів до
стіни та проїжджаючих авто

Примітка: Рекомендована відстань до проїжджаючих авто — 2 м. Її можна зменшити до 1,5 м у випадку, якщо бордюр
відділяє велопарковку від іншого моторизованого транспорту.
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Діагональне розміщення П-подібних стійок Розміщення П-подібних стійок паралельно стіні чи

проїзній частині
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Заходи з приваблення туристів
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Додаток 6. Бланк підрахунку велосипедистів
Бланк підрахунку велосипедистів
Скачати у електронному вигляді можна за посиланням -
https://drive.google.com/file/d/1pNTFM2zDFRc891wX2WWgNW11Zf4CCY8J/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1pNTFM2zDFRc891wX2WWgNW11Zf4CCY8J/view?usp=sharing
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Інструкція з підрахунку велосипедистів …(вашого населеного пункту)

 Якщо маєте питання, звертайтесь до коондинатора 
………………. ……………. (Ім’я Прізвище) тел. ……………. 

  
Час підрахунку: середа, … вересня, з 17:00 до 19:00; субота, … вересня, з 12:00 до 14:00. 

  
1. Надрукуйте форму підрахунку.  Якщо у вас немає принтера, то ви можете забрати надруковану форму в офісі 
…………, вул. ………………., буд. …, офіс ….., , попередньо домовившись із координатором  ………………. ……………. 
(Ім’я Прізвище) тел. …………….  
2. Будь ласка, приїжджайте на точку заздалегідь  (16:45 або об 11:45 відповідно) та оберіть кращий кут для себе 
(безпечний, хороша оглядовість, тінь). Рекомендуємо взяти розкладний стілець або приїхати на велосипеді, на якому 
можна і сидіти, воду, мобільний телефон та тверду папку чи книгу, щоб на ній писати. Не забудьте форму підрахунку 
та цю інструкцію. Також візьміть фотоапарат чи заряджений смартфон, щоб ви могли зробити якісні фотографії 
велосипедистів. Будь ласка, присилайте до 10 фотографій (кожна не більша 200кб) на адресу .....@....... .ua .

 

3. Розділи “Номер місця” (вказаний у таблиці) та “Місце, час, погода, ім'я волонтера”: заповніть ці графи у першу 
чергу.

 
         

а. Будь ласка, запишіть назви вулиць А та Б відповідно до того, як вони у Вас вказані у таблиці та на карті, 
яку ви отримаєте електронною поштою.

 
         

б. Погода: зазначте, будь ласка, приблизну температуру, хмари/сонце/дощ тощо.
 

4. Розділ “Підрахунок велосипедистів”: Відзначайте кожного велосипедиста, коли вони в'їжджають на перехрестя 
(дивіться ПРИКЛАД карти перехрестя). Позначайте їх невеликими вертикальними рисками у відповідній графі або 
будь-якими іншими зручними для Вас позначками. У цих графах велосипедистів слід позначати незалежно від 
наявності шолому чи вірного-невірного напрямку руху.

 

● 

      

Графи “вулиця А” та “вулиця Б” -

 

з якої вулиці виїхали велосипедисти на перехрестя

 

● 

      

Графи “Чоловік”, “Жінка” -

 

для позначення статі велосипедиста, який в'їхав на перехрестя. Якщо стать 
велосипедиста визначити важко –

 

просто довіртеся інтуїції:)

 

● 

      

Якщо велосипедист їхав по тротуару в напрямку, у якому рухається транспорт, то, використовуйте ряд “По 
тротуару в напрямку руху транспорту”.

 

● 

      

Якщо велосипедист їхав по тротуару в напрямку, протилежному до руху транспорту, то, використовуйте ряд 
“По тротуару в напрямку протилежному до руху транспорту (назустріч транспорту)”.

 

● 

      

Тандеми позначайте двома вертикальними рисками

 

● 

      

Якщо ви помітили велосипедиста, який проїжджає через перехрестя кілька разів, будь ласка, порахуйте його 
тільки один раз.

 

УВАГА!

 

Якщо у вас немає розподілу тротуар/дорога (наприклад, вулиця не має тротуарів), то ви записуєте всіх 
велосипедистів, які по ньому їдуть у графу «По дорозі».

 
  

5. Розділ “Шолом”:

 

Якщо ви помітили велосипедиста у шоломі, будь ласка, поставте вертикальну лінію у графі 
“Шолом”. Спершу відмітьте велосипедиста у графі “Підрахунок велосипедиста” (стать, по дорозі-по тротуару) і 
додатково поставте вертикальну риску “Шолом”.

 

6. Розділ “Рух у невірному напрямку”:

 

Якщо ви помітили велосипедиста, що рухається у невірному (зустрічному) 
напрямку ПО ДОРОЗІ, будь ласка, поставте вертикальну риску у графі “Рух у невірному напрямку”. Спершу відмітьте 
велосипедиста у графі “Підрахунок велосипедиста”, і додатково поставте риску “Рух у невірному напрямку”.

 

7. Розділ “Велосипед з громадського велопрокату”: Якщо Ви помітили/ розгледіли, що велосипедист рухається не 
на власному, а на прокатному велосипеді, спершу відмітьте велосипедиста у графі “Підрахунок велосипедиста” (стать, 
по дорозі-по тротуару) і додатково поставте вертикальну риску “Велосипед з громадського велопрокату”.

 

8. Розділ “Типи велосипедистів”:

 

Використовуючи опис типів велосипедистів у графі, відмітьте переважаючі типи 
помічених велосипедистів. Немає потреби бути

 

дуже точним, достатньо короткої інформації.

 

9. Розділ “Переважаюча поведінка руху”:

 

Немає потреби бути дуже точним, але коротка чітка інформація є дуже 
цінною. Опишіть рух велосипедистів. Чи вони переважно їдуть прямо через перехрестя? Їдуть прямо до Московського 
мосту, а потім повертають праворуч на Набережну?

 

10. Надішліть нам форму підрахунку.

 

Після того, як ви завершите підрахунок, будь ласка, надішліть цю форму нам, 
щоб ми проаналізували дані. Є кілька способів це зробити:

 

1) Заповнити цю

 

електронну таблицю (таблицю необхідно створити в сервісі );

 

; 

 

2) Якщо у вас не виходить заповнити таблицю, зв'яжіться із координатором ………………. ……………. (Ім’я Прізвище) 
тел. ……………., він підкаже, як це зробити (наприклад, сфотографувати і вислати на скриньку ........@............ .ua.

 
  

Гарного підрахунку! :)

 

 

Google Таблиці

h�ps://drive.google.com/file/d/1JtyYlpkJdfoAsMuI9qOkH0ID_SZUk4MX/view?usp=sharing 

https://www.google.com/intl/uk_ua/sheets/about/
https://drive.google.com/file/d/1JtyYlpkJdfoAsMuI9qOkH0ID_SZUk4MX/view?usp=sharing


  

 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 (двадцята сесія сьомого скликання)  

 

20  грудня  2018 року 

м.Корюківка 
 

Про прийняття в міську комунальну  

власність матеріальних цінностей 
 
 

З метою забезпечення роботи новоствореного Центру надання 

соціальних послуг Корюківської міської ради, враховуючи лист Корюківської 

районної ради від 19.12.2018 року № 01-04/265, 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  безоплатно у міську комунальну власність Корюківської  

міської територіальної громади із спільної власності територіальних громад 

міста, селища та сіл Корюківського району матеріальні цінності, згідно 

додатку до рішення, після прийняття відповідного рішення Корюківською  

районною радою. 
 

         2. Передати матеріальні цінності, вказані в додатку до рішення, на 

баланс Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради. 
 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Корюківської міської 

ради (Кожема О.М.), директору Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради (Єрмоленко Т.О.) здійснити приймання-передачі 

матеріальних цінностей, вказаного в додатку до рішення, відповідно до 

вимог чинного законодавства України. 
 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста. 

 

 

Секретар міської ради                                                          С.О. Олійник 

 



Додаток  

до рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 20 грудня 2018 року  

«Про прийняття в міську комунальну власність 

матеріальних цінностей»                                                                                                                    

    

Перелік 

матеріальних цінностей, що приймаються в міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади та передаються на баланс  

Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради 

 

№ 

п/п 

Найменування 

матеріальних цінностей 

Кількість, 

шт 

Балансова 

вартість, 

грн 

Інвентарний 

номер Знос 

Дата 

введення в 

експлуатацію 

            рік/ 

1 2 3 5 6 7 9 

Відділ соціального обслуговування 

1 Ел.плита 1 1038,00 10490013   2002 

2 Холодильник SNAILE 1 1558,00 10490011   2001 

3 Оверлок 1 596,00 10490014   11//04 

4 

Пральна машина 

SAMSUNG 8590 
1 2967,00 10490031 1762,24 07//11 

5 Оверлок 1 2980,00 10490037   08//14 

6 Мягкий уголок 1 1373,00 10630028   2001 

7 Печатна машинка ОРТІМА 1 889,00 10630029   09//03 

8 Мягкий уголок 1 1709,00 10630032   12//05 

9 

Пральна машина 

SAMSUNG 8590 
1 2967,00 10490032 1781,42 08//11 

10 Холодильник  1 3598,00 10490039 719,60 12//14 

11 пилесос 1 998,00 10490036 399,60 05//13 

12 телевизор lg 1 3446,00 10490028   10//08 

13 Принтер 1 1972,00 10480006   2003 

14 Монітор TFT Aceris 1 849,00 10480013   10//06 

15 Принтер CANON 1 644,00 10480014   10//06 

16 Факс 1 861,00 10490021   12//07 

17 Системний блок Bravo 1 1676,00 10480016   12//07 

18 Принтер   1 931,00 10480018   12//07 

19 Принтер 1 1151,00 10480005а   1999 

20 Системний блок  /бл.допом./ 1 2126,00 10480019   03//08 

21 Монітор ACER 1 1250,00 10480020   05//08 

22 Монітор PHILIPS 1 1478,00 10480021   05//08 

23 Принтер НР1018 1 878,00 10480023   05//08 

24 Системний блок 1 2280,00 10480024   07//09 

25 Монітор LG 1 1344,00 10480025   07//09 

26 Системний блок 1 3028,00 10480026 2498,90 08//10 

27 Монітор LG 1 1258,00 10480027 1039,15 08//10 

28 

МФУ SAMSUNG 

/принтер3в1/ 
1 1628,00 

10480028 
1343,90 

08//10 

29 Системний блок 1 2743,00 10480029 2262,04 08//10 

30 Монітор 1 1118,00 10480030 923,65 08//10 

31 ПР ОКІ 5520   /принтер/ 1 3307,00 10480031 2729,74 11//10 

32 

Цифровий центр 

/копіюв.апарат/ 
1 4158,00 

10480032 
3431,65 

12//10 



33 Системний блок Celeron 1 1681,00 10480033 966,19 02//11 

34 

Багатофункц. пристрій 

SAMSUNG 
1 1540,00 10480034 885,50 02//11 

35 Принтер   SAMSUNG 1 1134,00 10480035 650,45 04//11 

36 Системний блок 1 2516,00 10480036 1112,30 04//12 

37 Ноутбук 1 7200,00 10480037 1080,00 03//15 

38 Принтер МФУ 1 3000,00 10480038 425,00 04//15 

39 Монітор  SAMSUNG 1 3180,00 10460000 222,60 02//16 

40 Принтер МФУ 1 3000,00 10480039 500,00 04//15 

41 Принтер CANoN 1 1004,00 10480012 1004,00 07//06 

42 Велосипед      184187 1 690,00 10540100   11//08 

43 Велосипед       294614 1 690,00 10540102   11//08 

44 Велосипед      185548 1 690,00 10540105   11//08 

45 Велосипед      185369 1 690,00 10540106   11//08 

46 Велосипед       184483 1 690,00 10540104   11//08 

47 Велосипед      186178 1 690,00 10540107   11//08 

48 Велосипед       184406 1 690,00 10540109   11//08 

49 Велосипед       293235 1 690,00 10540110   11//08 

50 Велосипед       185795 1 690,00 10540112   11//08 

51 Велосипед      185506 1 690,00 10540116   11//08 

52 Велосипед      186276 1 690,00 10540122   11//08 

53 Велосипед      333415 1 690,00 10540127   12//08 

54 Велосипед      185460 1 690,00 10540128   12//08 

55 Велосипед       231703 1 798,00 10540137   07//09 

56 Велосипед      293516 1 798,00 10540140   07//09 

57 Велосипед      293500 1 798,00 10540141   07//09 

58 Велосипед      233339 1 798,00 10540142   07//09 

59 Велосипед       233382 1 798,00 10540143   07//09 

60 Велосипед      512765 1 798,00 10440147   09//09 

61 Велосипед      219301 1 798,00 10540148   09//09 

62 Велосипед      231855 1 798,00 10540149   09//09 

63 Велосипед      231043 1 798,00 10540152   10//09 

64 Велосипед      513429 1 798,00 10540153   10//09 

65 Велосипед      513481 1 798,00 10540156   10//09 

66 Велосипед    185716 1 798,00 10540157   10//09 

67 Велосипед      337586 1 798,00 10540158   10//09 

68 Велосипед      183923 1 798,00 10540159   10//09 

69 Велосипед      518625 1 798,00 10540162   11//10 

70 Велосипед      189188 1 1100,00 10540163 1063,00 11//11 

71 Велосипед      189239 1 1100,00 10540166 1063,00 12//11 

72 Велосипед      189639 1 1100,00 10540167 1063,00 12//11 

73 Велосипед        47480 1 830,00 10540169 386,50 06//14 

74 Велосипед        46860 1 830,00 10540170 386,50 06//14 

75 Велосипед        46670 1 830,00 10540171 386,50 06//14 

76 Велосипед        46628 1 830,00 10540172 386,50 06//14 

77 Велосипед        46567 1 830,00 10540173 386,50 06//14 

78 Велосипед        47403 1 830,00 10540174 386,50 06//14 

79 Велосипед        46868 1 830,00 10540175 386,50 06//14 

80 Велосипед        46630 1 830,00 10540176 386,50 06//14 

81 Велосипед        46680 1 830,00 10540177 386,50 06//14 

82 Велосипед        46525 1 830,00 10540178 386,50 06//14 

83 Велосипед        47423 1 830,00 10540179 386,50 06//14 

84 Велосипед        46637 1 830,00 10540180 386,50 06//14 

85 Велосипед                 1 1 1650,00 10540181 577,50 12//14 

86 Велосипед                 2 1 1650,00 10540182 577,50 12//14 

87 Велосипед                 3 1 1650,00 10540183 577,50 12//14 

88 Велосипед                 4 1 1650,00 10540184 577,50 12//14 

89 Велосипед                 5 1 1650,00 10540185 577,50 12//14 



90 Велосипед                 6 1 1650,00 10540186 577,50 12//14 

91 Стіл однотумбовий 1 130,00 1136008 65,00 91 

92 Стіл однотумбовий 1 130,00 1136009 65,00 97 

93 Стіл однотумбовий 1 108,00 1136010 54,00 98 

94 Стіл однотумбовий 1 163,00 1136011 81,50 98 

95 Сейф металевий 1 70,00 1136019 35,00 92 

96 Крісло для відпочинку 2 320,00 1136027 160,00 91 

97 Вішалка 2 10,00 1136048 5,00 91 

98 Вішалка настінна 2 39,00 1136049 19,50 97 

99 Кастрюля малірована 7л 1 25,00 1136084 12,50 12//01 

100 Сковорода з ручкою 1 40,00 1136085 20,00 12//01 

101 Друшлаг 1 7,00 1136088 3,50 12//01 

102 Тарілка глибока 20 36,00 1136090 18,00 12//01 

103 Салатниця 4 7,00 1136091 3,50 12//01 

104 Ложка н/с 7 29,00 1136092 14,50 12//01 

105 Виделка н/с 7 24,00 1136094 12,00 12//01 

106 Ложка розливна 1 14,00 1136096 7,00 12//01 

107 Ніж 2 16,00 1136099 8,00 12//01 

108 Відкривачка 1 6,00 1136100 3,00 12//01 

109 Ваза для квітів 3 5,00 1136102 2,50 12//01 

110 Відро маліроване 1 27,00 1136106 13,50 12//01 

111 Таз емалірований 1 28,00 1136109 14,00 12//01 

112 Стільці   15 1000,00 1136111 500,00 12//01 

113 Праска 1 52,00 1136116 26,00 12//01 

114 Карнизи 2,4м 9 459,00 1136117 229,50 12//01 

115 Рубильник 1 152,00 1136119 76,00 12//01 

116 Ел.лічильник 1 200,00 1136120 100,00 12//01 

117 Тумба під телевізолр 1 180,00 1136124 90,00 12//01 

118 Стіл письмовий 1 250,00 1136125 125,00 12//01 

119 Стіл картотека 1 197,00 1136007 98,50 91 

120 Сейф /шкаф/ металевий 1 90,00 1136017 45,00 91 

121 Вогнегасник ОП-2 2 96,00 1136129 48,00 11//02 

122 Чайник 2 52,00 1136130 26,00 11//02 

123 Знаки пожежні 5 10,00 1136134 5,00 12//02 

124 Ложки столові 12 24,00 1136137 12,00 11//03 

125 Ложки чайні 16 24,00 1136138 12,00 11//03 

126 Плита електрична 1 65,00 1136139 32,50 11//03 

127 Ножовка 1 12,00 1136140 6,00 03//04 

128 Круг наждачний 1 12,00 1136141 6,00 03//04 

129 Чарка   24 14,00 1136143 7,00 03//04 

130 Тарілка мілка 24 60,00 1136145 30,00 05//04 

131 Відро для мусора 2 14,00 1136149 7,00 05//04 

132 Карзина для сміття 5 40,00 1136150 20,00 05//04 

133 Плойка 1 45,00 1136151 22,50 05//04 

134 Коса 1 35,00 1136153 17,50 06//04 

135 Стільці 11 715,00 1136160 357,50 10//04 

136 Стілець   1 190,00 1136161 95,00 10//04 

137 Лампа світильника 1 55,00 1136162 27,50 11//04 

138 Вилка 14 28,00 1136195 14,00 02//05 

139 Стіл перукарський 1 330,00 1136196 165,00 03//05 

140 Дзеркало 1 75,00 1136229 37,50 11//05 

141 Вогнегасник ВВК-2 1 80,00 1136233 40,00 05//06 

142 Кронштейн 2 28,00 1136234 14,00 05//06 

143 Обогрівач 1 267,00 1136247 133,50 10//06 

144 Лопата для снігу 1 46,00 1136248 23,00 11//06 

145 Вивіска фасадна 1 250,00 1136256 125,00 11//07 

146 Подовжувач 1 27,00 1136257 13,50 12//07 

147 Стільці 4 292,00 1136111 146,00 02//02 



148 Карнизи 1 23,00 1136136 11,50 02//02 

149 Телефонний апарат 1 60,00 1137017 30,00 02//02 

150 Жалюзі вертикальні м2 7 449,00 1136259 224,50 03//08 

151 Калькулятор 1 25,00 1136269 12,50 05//08 

152 Фільтр сетевий  5м 1 28,00 1136262 14,00 03//08 

153 Кабель сетевий  10м 1 20,00 1136263 10,00 03//08 

154 Клавіатура для компьютер 1 54,00 1136264 27,00 05//08 

155 Коврик для миши 1 8,00 1136266 4,00 05//08 

156 Фільтр сетевий  5м 1 34,00 1136267 17,00 05//08 

157 Шкаф для одягу 1 208,00 1136279 104,00 1989 

158 Стіл 2-х тумбовий 5 775,00 1136281 387,50 1993 

159 Обогрівач 3 429,00 1136291 214,50 08//08 

160 Шкаф для одягу 1 630,00 1136338 315,00 11//08 

161 Шкаф книжний 1 630,00 1136339 315,00 11//08 

162 Шкаф книжний 1 630,00 1136340 315,00 11//08 

163 Пенал 1 320,00 1136350 160,00 11//08 

164 Вогнегасник ОП-1кг  автом 1 90,00 1136362 45,00 12//08 

165 Фільтр - подовжувач 1 45,00 1136368 22,50 01//09 

166 Ножиці перукарські 1 250,00 1136372 125,00 05//09 

167 Стіл під комп’ютер 2 920,00 1136379 460,00 04//09 

168 Стіл письмовий 1 560,00 1136380 280,00 04//09 

169 Шафа для одягу 1 470,00 1136389 235,00 07//09 

170 Шафа 2х дверний 1 560,00 1136390 280,00 07//09 

171 Шафа для паперів 1 450,00 1136391 225,00 07//09 

172 Стіл письмовий 2 1120,00 1136392 560,00 07//09 

173 Стіл під комп’ютер 1 450,00 1136393 225,00 07//09 

174 Подовжувач 1 42,00 1136394 21,00 07//09 

175 Модем Р-Лінк 1 255,00 1136395 127,50 08//09 

176 Лампи денного світла 6 810,00 1136397 405,00 09//09 

177 Світильник потолочний 2 150,00 1136398 75,00 09//09 

178 Switch D-LINR 1 140,00 1136399 70,00 09//09 

179 Ложки 10 25,00 1136404 12,50 11//09 

180 Виделка   10 20,00 1136405 10,00 11//09 

181 Чашки 6 64,00 1136406 32,00 11//09 

182 Стіл письмовий 1 600,00 1136407 300,00 11//09 

183 Приставка до столу 1 200,00 1136408 100,00 11//09 

184 Тумба 850*400*750 1 575,00 1136409 287,50 11//09 

185 Телефон Panasonik 1 154,00 1137023 77,00 12//09 

186 Ваги МР-1800 1 165,00 1136413 82,50 01//10 

187 Калькулятор 1 77,00 1136414 38,50 01//10 

188 поливалка поліетил. 10л. 1 30,00 1136439 15,00 06//10 

189 лопата штикова з черенком 1 32,00 1136440 16,00 06//10 

190 Телефон Panasonik 1 128,00 1136311 64,00 08//08 

191 Вогнегасник ОУ-2 1 84,00 1136078 42,00 12//02 

192 Подовжувач 2 72,00 1136445 36,00 08//10 

193 Печать 1 145,00 1136446 72,50 09//10 

194 Штамп технічний 2 192,00 1136447 96,00 09//10 

195 Штамп кутовий 1 166,00 1136448 83,00 09//10 

196 Калькулятор 2 78,00 1136449 39,00 10//10 

197 Подовжувач 1 38,00 1136450 19,00 11//10 

198 Вентилятор д200 1 90,00 1136451 45,00 11//10 

199 Стіл кухонний 1 60,00 1136037 30,00 10//97 

200 Шафа для одягу 1 610,00 1136293 305,00 08//08 

201 Карнизи віконні 3м 2 118,00 1136303 59,00 08//08 

202 Каструля малірована 1 65,00 1136378 32,50 04//09 

203 Фільтр-подовжувач 1 36,00 1136462 18,00 03//11 

204 Клавіатура для комп’ютер 1 74,00 1136463 37,00 03//11 

205 Монітор 1 849,00 1136469 424,50 04//12 



206 Клавіатура для комп’ютер 1 73,00 1136471 36,50 04//12 

207 Телефон Panasonik 1 149,00 1137024 74,50 05//13 

208 Подовжувач 1 94,00 1136483 47,00 07//13 

209 Ел. лічильник 1 850,00 1136488 425,00 12//14 

210 Ел. дрель 1 365,00 1136489 182,50 12//14 

211 Машинка для стрижки 1 395,00 1136498 197,50 03//15 

212 Подовжувач мережевий 1 75,00 1136502 37,50 03//15 

213 Топор 1 270,00 1136505 135,00 04//15 

214 Електрочайник 1 335,00 1136511 167,50 07//15 

215 Сітьовий фільтр 1 65,00 1136512 32,50 07//15 

216 Телефон Panasonik 2350 1 342,00 1136513 171,00 09//15 

217 Дзеркало 4 232,00 1136079 116,00 02//00 

218 Стіл журнальний 1 50,00 1136080 25,00 02//00 

219 Шафа /райсоюз/ 1 66,00 1136127 33,00 01//02 

220 Стілець /корюків-сервіс/ 1 20,00 1136128 10,00 01//02 

221 Лапа взуттєва /корюк-сер/ 1 15,00 1136129 7,50 01//02 

222 Табуретки /комунальник/ 13 172,00 1136131 86,00 01//02 

223 Стіл журнальний /комун/ 1 72,00 1136122 36,00 01//02 

224 Крісло перукарське/кому/ 1 420,00 1136133 210,00 01//02 

225 Гладильна дошка/Єдність/ 1 107,00 1136139 53,50 08//02 

226 Книжна полка /Єдність/ 1 4,00 1136143 2,00 10//02 

227 Тумба б/в /Єдність/ 1 70,00 1136144 35,00 10//02 

228 Інгалятор /Черніг.обл.від 1 1325,00 1136145 662,50 10//02 

229 Тумбочка /ЦРЛ/ 1 37,00 1136146 18,50 11//02 

230 Швейна машинка /Едланд 1 180,00 1136147 90,00 10//04 

231 Швейна машинка  1 84,00 1136522 42,00 10//15 

232 Мишка для комп’ютера 1 194,00 1136523 97,00 11//15 

233 Ножиці 1 200,00 1136527 100,00 02//16 

234 Миш оптична №3 1 110,00 1136529 55,00 02//16 

235 Покришки велов експлуат 44 4840,00 1136530 2420,00 02//16 

236 Шафа 1 980,00 1136545 490,00 06//16 

237 Картридж  1 490,00 1136553 245,00 09//16 

238 Машинка для взуття 1 2900,00 1136554 1450,00 09//16 

239 USB накопичувач 1 118,00 1136552 59,00 08//16 

240 Тканина порт’єрна 5 436,00 1140012 218,00 12//01 

241 Утюг 1 418,00 1136558 209,00 12//16 

242 корзина для сміття 5 125,00 1136559 62,50 12//16 

243 стілець м’який 8 2720,00 11136564 1360,00 05//17 

244 ел.чайник 1 398 11136567 199 06//17 

245 книжкова полиця 1 580 11136568 290 06//17 

246 книжкова полиця 2 840 11136569 420 06//17 

247 флеш накопичувач 1 150 11136570 75 06//17 

248 радіо 1 250 11136571 125 06//17 

249 пенал 1 570 11136576 285 07//17 

250 лампа настільна 2 832 11136586 416 10//17 

251 тепловентилятор 3 729 11136587 364 10//17 

252 аромалампа 1 4100 11136572   06//17 

253 стіл деревяний 1 132,35 11136581   08//17 

254 тумбочка деревяна 1 166,57 11136582   08//17 

255 стільці метало-пластик. 6 194,16 11136583   09//17 

256 шафа деревяна 1 129,45 11136584   09//17 

257 Сейф металевий  1 97,09 11136585   09//17 

258 Тумба офісна б/в 1 1,00 1136284   07//08 

259 Шафа 1 650,00 1136294   08//08 

260 Тумбочка  3 325,00 1136108   07//05 

261 Стільці   5 475,00 1136128   12//06 

262 Шкаф 2-х дверний б/в 1 1,00 1136287   07//08 

263 Стіл прикроватний 1 683,00 1136383   06//09 



264 Стіл 2-х тумбовий 2 840,00 1136297   08//08 

265 Підставка для квітів 1 210,00 1136305   08//08 

266 Шафа роздягальня 2 568,00 1136299   08//08 

267 Стерилізатори 2 29,00 1136053   01//97 

268 Вогнегасник ОП-5 3 234,00 1136077   12//02 

269 Вогнегасник ВП-5       хол 2 155,00 1136136   11//07 

270 Стіл б/в 1 1,00 1136285   07//08 

271 Стіл однотумбовий 1 1,00 1136286   07//08 

272 Сейф металевий б/в 1 1,00 1136289   07//08 

273 Стіл обідній 1 217,00 1136292   08//08 

274 Шафа для одягу 2 2440,00 1136293   08//08 

275 Шафа для одягу 1 650,00 1136294   08//08 

276 Шафа для книг 1 490,00 1136295   08//08 

277 Тумба при ліжку 6 720,00 1136296   08//08 

278 Шафа для білизни 1 625,00 1136298   08//08 

279 Дзеркало 4 488,00 1136302   08//08 

280 Карнизи віконні 3м 2 236,00 1136303   08//08 

281 Карнизи віконні 3,5м 1 201,00 1136304   08//08 

282 Стілець ИСО 5 485,00 1136308   08//08 

283 Стілець метал 8 1240,00 1136309   08//08 

284 Утюг 1 126,00 1136310   08//08 

285 Ваза 4 28,00 1136328   09//08 

286 Переноска 2 59,00 1136335   10//08 

287 Умивальники з постам-ми 1 210,00 1136337   06//08 

288 Ваза 2 58,00     04//09 

289 Граблі з черенком 1 120,00 1136377   04//09 

290 Кастрюля маліров.25л 7 53,00 1136400   09//09 

291 Тарілка 1 57,00 1136412   12//09 

292 Трос для каналізації 1 26,00 1136422   03//10 

293 Ніж кухонний 1 36,00 1136423   03//10 

294 Ніж середній  1 36,00 1136423   03//10 

295 Кип’ятильник 1 19,00 1136433   06//10 

296 Телефон Panasonik /факс/ 1 949,00 1136453   12//10 

297 Бак для білля 1 99,00 1136456   02//11 

298 Туалет прикроватний 1 740,00 1136384   06//09 

299 Ширма 3-х створчата 1 870,00 1136382   06//09 

300 Тумбочка б/в 3 3,00 1136283   07//08 

301 Тканина порт’єрна 5 436,00 1140012   12//01 

302 Коврик /іконка/ 1 65,00 1140021   09//08 

303 Штори /м/ 26,5 583,00 1140018   08//08 

304 Тюль  /м/ 6 780,00 1140026   12//16 

305 Тесьма м 24,5 73,00 1140027   12//16 

306 Тюль /м/ 10 995,00 1140022   03//15 

307 Тюль  /м/ 18 1980,00 1140025   12//16 

308 Кофта жін.тепла 8 2250,00 1143128   12//15 

309 Взуття суконне 18 1710,00 11143162   10//17 

310 Халат домашній флан 9 1215,00 11143157   07//17 

311 Кофта жіноча 12 3000,00 11143156   08//17 

312 полотенца  30 1980 1312   06//18 

313 Клавіатура 3030 1 260,00 11136587   12//18 

314 Картридж 725 1 350 11136588   12//18 

315 Картридж103 1 380 11136589   12//18 

316 Катртридж4200 1 500 11136590   12//18 

317 Мишка  2 480 11136591(2)   12//18 

318 Картридж  1 370 11136605   12//18 

319 Тепловентелятор 3 789 11136593(4,5)   12//18 

320 Настільна лампа  2 910 11136596(7)   12//18 

321 Калькулятор  1 197 111336600   12//18 



322 Калькулятор  1 210 11136601   12//18 

323 Калькулятор  1 219 11136602   12//18 

324 Калькулятор  1 219 11136603   12//18 

325  дрель ударна 1 1300 11136608   12//18 

326 колонки  1 160 11136609   12//18 

327 флеш накопичувач 1 190 11136610   12//18 

328 калькулятор  1 256 11136611   12//18 

329 коса 1 250 11136612   12//18 

330 набір сверл 1 230 11136613   12//18 

331 викрутка 1 115 11136604   12//18 

332 сокира кована 1 340 11136606   12//18 

333 ножівка 1 140 11136614   12//18 

334 Ключ разводний  1 225 11136598   12//18 

335 Ключ газовий 1 239 11136599   12//18 

336 Степлер  1 259 11136607   12//18 

                          Всього 642 216912,62   59943,93   

Відділ соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  

337 Телевізор LG 1 1229,00 10490001 1229,00 2004р 

338 Ксерокс 1 650,00 10490003 650,00 2004р 

339 Комп’ютер 1 465,00 10480002 465,00 2004р 

340 Комп’ютер 1 2301,00 10480005 2301,00 2004р. 

341 Печатна машинка Optima 1 799,00 10630001 799,00 2004р. 

342 Мультимедійний проектор 1 3200,00 10490005 1816,00 2013р 

343 Принтер 1 773,00 10480004 773,00   

344 Факс\модем 1 291,00 10480006 291,00 2004р. 

345 Системний блок 1 1967,00 10480007 1967,00 2006р. 

346 Монітор samsung 1 503,00 10480008 503,00 2006р. 

347 Принтер Samsung 1 792,00 10480009 792,00 2006р. 

348 Модем 1 229,00 10480010 229,00 2006р 

349 Комп’ютер Atlon 1 3075,00 10480011 3075,00 2010р. 

350 Комп’ютер Atlon  1 3075,00 10480013 3075,00 2010р. 

351 Монітор LG 1 1200,00 10480012 1200,00 2010р. 

352 Монітор LG 1 1200,00 10480014 1200,00 2010р. 

353 МФУ samsung 1 1628,00 10480015 1628,00 2010р. 

354 Цифровий фотоапарат Canon 1 2000,00 10480016 1700,00 2011р 

355 Факс Panasonik 1 2220,00 10490041 1203,00 2012р. 

353 МФУ Canon 4410 1 2200,00 10490042 1190,00 2012р. 

357 МФУ Canon 4410 1 2200,00 10490043 1190,00 2012р. 

358 Монітор philips 1 1220,00 10480044 660,00 2012р. 

359 Монітор philips 1 1220,00 10480045 660,00 2012р. 

360 Монітор philips 1 1220,00 10480018 660,00 2012р. 

361 Монітор philips 1 1220,00 10480021 660,00 2012р. 

362 Монітор philips 1 1220,00 10480023 660,00 2012р. 

363 Монітор philips 1 1220,00 10480028 660,00 2012р. 

364 Монітор philips 1 1220,00 10480031 660,00 2012р. 

365 Монітор philips 1 1220,00 10480034 660,00 2012р. 

366 Монітор philips 1 1220,00 10480037 660,00 2012р. 

367 Монітор philips 1 1220,00 10480040 660,00 2012р. 

368 Системний блок deluх 1 3780,00 10480046 2048,00 2012р. 

369 Системний блок deluх 1 3780,00 10480047 2048,00 2012р. 

370 Системний блок deluх 1 3780,00 10480017 2048,00 2012р. 

371 Системний блок deluх 1 3780,00 10480022 2048,00 2012р. 

372 Системний блок deluх 1 3780,00 10480024 2048,00 2012р. 

373 Системний блок deluх 1 3780,00 10480027 2048,00 2012р. 

374 Системний блок deluх 1 3780,00 10480030 2048,00 2012р. 

375 Системний блок deluх 1 3780,00 10480033 2048,00 2012р. 

376 Системний блок deluх 1 3780,00 10480036 2048,00 2012р. 

377 Системний блок deluх 1 3780,00 10480039 2048,00 2012р. 



378 Принтер Canon 1 1100,00 10480048 595,00 2012р. 

379 Принтер Canon 1 1100,00 10480049 595,00 2012р. 

380 Принтер Canon 1 1100,00 10480019 595,00 2012р. 

381 Принтер Canon 1 1100,00 10480020 595,00 2012р. 

382 Принтер Canon 1 1100,00 10480025 595,00 2012р 

383 Принтер Canon 1 1100,00 10480026 595,00 2012р 

384 Принтер Canon 1 1100,00 10480029 595,00 2012р 

385 Принтер Canon 1 1100,00 10480032 595,00 2012р 

386 Принтер Canon 1 1100,00 10480035 595,00 2012р 

387 Принтер Canon 1 1100,00 10480038 595,00 2012р 

388 Велосипед «Аіст» 1 990,00 10540001 990,00 2012р. 

389 Велосипед «Аіст» 1 990,00 10540002 990,00 2012р. 

390 Велосипед «Аіст» 1 990,00 10540003 990,00 2012р. 

391 Велосипед «Аіст» 1 990,00 10540004 990,00 2012р. 

392 Велосипед «Аіст» 1 990,00 10540005 990,00 2012р. 

393 Велосипед «Аіст» 1 990,00 10540006 990,00 2012р. 

394 Велосипед «Аіст» 1 990,00 10540007 990,00 2012р. 

395 Велосипед «Аіст» 1 990,00 10540008 990,00 2012р. 

396 Стільці офісні 10 1300,00 1136003 650,00 2010р 

397 Столи письмові 5 1942,00 1136004 971,00 2010р. 

398 Книжкова полиця 1 226,00 1136005 113,00 2010р. 

399 Принтер samsung 1 720,00 1136006 360,00 2010р 

400 Плеєр DVD ERGO 1 420,00 1136007 210,00 2010р. 

401 Крісла м’які 3 702,00 1136008 351,00 2011р. 

402 Столи письмові 6 3600,00 1136009 1800,00 2011р. 

403 Шафа для паперів 2 1400,00 1136010 700,00 2011р. 

404 Шафа для паперів 1 500,00 1136011 250,00 2011р. 

405 Шафа для одягу 1 700,00 1136012 350,00 2011р. 

406 Стільці офісні 8 952,00 1136013 476,00 2012р. 

407 Вішак для одягу 8 2272,00 1136014 1136,00 2012р. 

408 Столи письмові 8 4800,00 1136015 2400,00 2012р. 

409 Шафи для паперів 8 5600,00 1136016 2800,00 2012р. 

410 Поличка для паперів 2 1000,00 1136017 500,00 2012р. 

411 Проекційний екран 1 780,00 1137002 390,00 2012р. 

412 калькулятор sit44 8 1016,00 1137001 508,00 2012р. 

413 Поличка під прек. екр. 1 320,00 1136018 160,00 2012р. 

  Разом 134 129167,00   82351,00   

  Всього 776 346079,62   142294,93   

 

 

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 
 

 (двадцята сесія сьомого скликання)  

 

20  грудня  2018 року 

м.Корюківка 
 

Про надання дозволу на списання майна  

міської комунальної власності 
 
 

Розглянувши протокол комісії з упорядкування обліку майна міської 

ради з додатками  щодо списання майна, враховуючи рекомендації постійної 

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

культурного розвитку міста, відповідно до Положення про відчуження та 

списання майна, що є міською комунальною власність, затвердженого 

рішенням двадцять четвертої сесії Корюківської міської ради п’ятого 

скликання від 20.08.2009  року, керуючись статтями 26, 60  Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,   
 

міська рада в и р і ш и л а: 
 

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

обліковується на балансі Корюківської міської ради, на загальну суму 

5862,00 (п’ять тисяч вісімсот шістдесят дві) гривні 00 копійок, згідно додатку 

до рішення. 

 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Корюківської міської 

ради (Кожема О.М.), здійснити списання майна, вказаного в додатку до 

рішення, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста. 

 

 

Секретар міської ради                                                         С.О. Олійник 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення двадцятої сесії  

Корюківської міської ради сьомого  

скликання від 20 грудня 2018 року  

«Про надання дозволу на списання  

майна міської комунальної власності»                                                                                                                    

    

 

Перелік 

майна міської комунальної власності, що підлягає списанню  
 

 
№ 

з/п 

Найменування Інвентарний 

номер 

Кількість 

 

Первісна 

вартість, грн 

1 Котли СТУ-5 101420174 5 шт 2620,00 

2 Шафа електрична  101420175 1 шт 157,00 

3 Водоміри Q - 32 101430176 2 шт 110,00 

4 Натрієво - катіоновий фільтр 101420177 1 шт 150,00 

5 Солерозчинник 101480178 1 шт 170,00 

6 Пожежний щит 101480179 1 шт 60,00 

7 Верстат слюсарний 101480180 1 шт 110,00 

8 Насос 6*8 101420181 1 шт 315,00 

9 Насос 4*8 101420182 1 шт 126,00 

10 Насоси 20/30 в т.ч. 1 шт без 

електродвигуна 

101420183 3 шт 267,00 

11 Водонагрівач односекційний 

водоведення скоростн. 

101420184 6 шт 1777,00 

 Разом  23 5862,00 

 

 

Секретар міської ради                                                       С.О. Олійник 

 



 
                                                        У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(двадцята сесія сьомого  скликання) 
 

20 грудня 2018 року  

м. Корюківка 
 

Про реорганізацію  

комунальних підприємств 
 

З метою посилення ефективності та вдосконалення роботи комунальних 

підприємств, для більш раціональних витрат коштів з міського бюджету, 

керуючись статтями 104-107, 110-112 Цивільного кодексу України, статтями 

59-61 Господарського кодексу України, Законом України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», пунктом 30 

частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 

1.Припинити діяльність комунального підприємства «Батьківщина» 

Корюківської міської ради (код за ЄДРПОУ 35606836) шляхом його 

реорганізації через приєднання до комунального підприємства «Убідьське» 

Корюківської міської ради (код за ЄДРПОУ 31161238). 

 

2. Створити комісію з припинення діяльності комунального 

підприємства «Батьківщина» Корюківської міської ради у складі згідно з 

додатком. 

 

3. Комісії з припинення діяльності комунального підприємства 

«Батьківщина» Корюківської міської ради провести дії з припинення 

комунального підприємства «Батьківщина» Корюківської міської ради в 

порядку, встановленому чинним законодавством України. 

 

4. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до 

комунального підприємства «Батьківщина» Корюківської міської ради - два 

місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення 

діяльності комунального підприємства «Батьківщина» Корюківської міської 

ради шляхом його реорганізації через приєднання до комунального 

підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради. 

 

5. КП «Убідьське» (Малюк Л.М.) розробити та подати на затвердження 

міської ради зміни до Статуту підприємства у відповідності до п. 1 даного 

рішення. 



6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

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

культурного розвитку міста.   

 

 

Секретар міської ради       С.О.Олійник 

  



Додаток  

до рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

«Про реорганізацію 

комунальних підприємств» 

від 20 грудня 2018 року  

  

                                                           СКЛАД 

комісії з припинення комунального підприємства «Батьківщина» 

Корюківської міської ради 

 

Голова комісії 

 

Савченко Олександр Миколайович   Перший заступник міського голови 

РНОКПП 2672606652 

 

 

Члени комісії: 

 

Яковець Сергій Миколайович  Начальник юридичного відділу 

РНОКПП 3251101472 

 

Долбіна Людмила Михайлівна Провідний спеціаліст відділу  

РНОКПП 2955305582 земельних ресурсів та комунального 

майна 

 

Гусейнов Вагід Загід огли   Начальник комунального  

РНОКПП 2618609451                                 підприємства «Батьківщина» 

       Корюківської міської ради 

 

Малюк Лариса Миколаївна   Начальник комунального  

РНОКПП 2524207569                                 підприємства «Убідьське» 

       Корюківської міської ради 

 

Кокоша Валентина Анатоліївна  Бухгалтер комунального  

РНОКПП 2216509529                                 підприємства «Батьківщина» 

       Корюківської міської ради 

 

Романенко Марина Володимирівна           Головний бухгалтер комунального  

РНОКПП 3023603483                                 підприємства «Убідьське» 

       Корюківської міської ради 

 

 

 

Секретар міської ради                                                    С.О. Олійник 

 



 

 

       

 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 (двадцята сесія сьомого скликання)  

 

20 грудня  2018 року 

м.Корюківка 
 

Про ліквідацію  

КП «Наумівка-Сервіс» 
 
 

З метою завершення процесу припинення комунальних підприємств, 

засновниками яких були сільські ради, що увійшли до складу Корюківської 

міської територіальної громади, враховуючи рекомендації постійної комісії 

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

культурного розвитку міста, відповідно до пункту 5 статті 60 Господарського 

кодексу України, пункту 11 статті 111 Цивільного кодексу України,  

керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

 

міська рада в и р і ш и л а: 

 

1. Передати з балансу КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«НАУМІВКА-СЕРВІС» КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  на баланс 

Корюківської міської ради майнові активи, а саме : 

 
№ п/п Інвентарний 

номер 

Найменування майна Первісна  

вартість, грн 

1 10400005 Ксерокс Canon 1435,00 

2  Сейф 10,00 

 

2. Перерахувати залишок на рахунку: 

2.1. в ГУДКСУ у Чернігівській області невикористаних коштів 

субвенції на відшкодування житлово-комунальних послуг в сумі  10851,70 

грн. на рахунок Управління соціального захисту населення Корюківської 

РДА; 

2.2. в філії ЧОУ АТ «Ощадбанк» в сумі 1954,92 грн на доходний 

рахунок місцевого бюджету. 



 

3. Затвердити ліквідаційний баланс КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «НАУМІВКА-СЕРВІС» КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ   (код ЄДРПОУ 31161243)  від 20 грудня 2018 року (додається). 

 

4. Ліквідаційній комісії юридичної особи зазначеної в рішенні надати 

державному реєстратору ліквідаційний баланс для проведення державної 

реєстрації припинення юридичних осіб в порядку, передбаченому чинним 

законодавством України. 
 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста. 

 

 

Секретар міської ради       С.О.Олійник 



 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 (двадцята сесія сьомого скликання)  

 

20  грудня  2018 року 

м.Корюківка 
 

Про затвердження  

ліквідаційних балансів 
 
 

З метою завершення процесу припинення виборчих комісій, 

засновниками яких були сільські ради, що увійшли до складу Корюківської 

міської територіальної громади, враховуючи рекомендації постійної комісії 

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

культурного розвитку міста, постанову Корюківської районної виборчої 

комісії Чернігівської області від 05 листопада 2016 року №4 «Про 

формування складу Корюківської виборчої комісії що здійснює підготовку та 

проведення перших виборів», відповідно до рішення десятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 03 жовтня 2016 року «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад», рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 07 серпня 2018 року «Про 

ліквідацію сільських виборчих комісій», пункту 5 статті 60 Господарського 

кодексу України, пункту 11 статті 111 Цивільного кодексу України, Закону 

України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», частини 2 

статті 93 Закону України «Про місцеві вибори», керуючись статтею 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада в и р і ш и л а: 

 

1. Затвердити: 

1.1. проміжний ліквідаційний баланс та ліквідаційний баланс Брецької 

сільської виборчої комісії Корюківського району Чернігівської області  (код 

ЄДРПОУ 33903717)  від 01 грудня 2018 року (додаються); 

1.2. проміжний ліквідаційний баланс та ліквідаційний баланс 

Будянської сільської виборчої комісії Корюківського району Чернігівської 

області  (код ЄДРПОУ 34180075)  від 01 грудня 2018 року (додаються); 

1.3. проміжний ліквідаційний баланс та ліквідаційний баланс 

Забарівської сільської виборчої комісії Корюківського району Чернігівської 

області  (код ЄДРПОУ 33903743)  від 01 грудня 2018 року (додаються); 



1.4. проміжний ліквідаційний баланс та ліквідаційний баланс 

Наумівської сільської виборчої комісії Корюківського району Чернігівської 

області  (код ЄДРПОУ 34026409)  від 01 грудня 2018 року (додаються); 

1.5. проміжний ліквідаційний баланс та ліквідаційний баланс 

Рейментарівської сільської виборчої комісії Корюківського району 

Чернігівської області    (код ЄДРПОУ 34224337)  від 01 грудня 2018 року 

(додається); 

1.6. проміжний ліквідаційний баланс та ліквідаційний баланс 

Сядринської сільської виборчої комісії Корюківського району Чернігівської 

області    (код ЄДРПОУ 34180054)  від 01 грудня 2018 року (додається); 

1.7. проміжний ліквідаційний баланс та ліквідаційний баланс 

Тютюнницької сільської виборчої комісії Корюківського району 

Чернігівської області    (код ЄДРПОУ 34180012)  від 01 грудня 2018 року 

(додається); 

1.8. проміжний ліквідаційний баланс та ліквідаційний баланс 

Хотіївської сільської виборчої комісії Корюківського району Чернігівської 

області    (код ЄДРПОУ 34179997)  від 01 грудня 2018 року (додається). 

 

2. Ліквідаційним комісіям юридичних осіб зазначених в рішенні надати 

державному реєстратору ліквідаційні баланси для проведення державної 

реєстрації припинення юридичних осіб в порядку, передбаченому чинним 

законодавством України. 
 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста. 

 

 

Секретар міської ради                                                              С.О. Олійник 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

    У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцята сесія сьомого скликання) 

 

20 грудня 2018 року 

м. Корюківка 

 

Про внесення змін до  

установчих документів 

 
 

Розглянувши клопотання комунальних підприємств Корюківської 

міської ради, з метою забезпечення належного рівня їх діяльності та 

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 Статуту КОРЮКІВСЬКОЇ ЖИТЛОВО – 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ КОНТОРИ та затвердити його в новій редакції, що  

додається. 

1.1. Корюківській ЖЕК (Жоголко А.О.) здійснити державну реєстрацію 

змін до Статуту підприємства відповідно до вимог чинного законодавства 

України. 

 

2. Внести зміни до Статуту комунального підприємства «Благоустрій» 

та затвердити його в новій редакції, що додається. 

2.1. КП «Благоустрій» (Селюк А.М.) здійснити державну реєстрацію змін 

до Статуту підприємства відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

3. Внести зміни до Статуту комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради та затвердити його в новій 

редакції, що додається. 

 3.1. КП «Корюківкаводоканал» (Галущенко С.В.) здійснити державну 

реєстрацію змін до Статуту підприємства відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 
 

 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста. 
 

 

 

Секретар міської ради            С.О.Олійник 



                                                                                                                                           
                                                        У К Р А Ї Н А 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцята сесія сьомого скликання) 

 

20 грудня  2018 року 

м. Корюківка 

 

Про затвердження на посаду  

директора комунальної установи 

 

Відповідно до Положення про призначення, звільнення, умови оплати 

праці та преміювання керівників підприємств, установ та організацій, що 

належать до міської комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади, затвердженого рішенням тридцять четвертої сесії 

Корюківської міської ради шостого скликання від 08 жовтня 2015 року 

«Про застосування контрактної форми трудового договору з керівниками 

підприємств, установ та організацій, що належать до міської комунальної 

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

розпорядження міського голови № 100-ос від 17 грудня 2018 року «Про 

укладення контракту та призначення Єрмоленко Т.О.», враховуючи 

рекомендації  постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, керуючись ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а :  

 

 1. Затвердити Єрмоленко Тамару Олексіївну на посаду директора 

Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради з 17 грудня  

2018 року. 

  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

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 

 

(двадцята сесія сьомого скликання) 

 

20 грудня 2018 року  

м. Корюківка 

 

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 та приведення найменувань посад у відповідність 

до Класифікатора професій, 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. Затвердити структуру та чисельність виконавчого апарату Корюківської 

міської ради та її виконавчого комітету в наступному складі:  

 

Керівництво: 

Міський голова – 1 

Секретар міської ради – 1 

Перший заступник міського голови – 1 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – 2 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету – 1 

Старости – 8 

 

Фінансовий відділ міської ради:  

Начальник відділу – 1 

Головний спеціаліст – 2  

 



 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності:  

Начальник відділу (головний бухгалтер) – 1  

Провідний спеціаліст – 2  

Спеціаліст І категорії – 2  

 

Загальний відділ:  

Начальник відділу – 1  

Головний спеціаліст – 2 

Спеціаліст І категорії – 4 

Спеціаліст – 1  

Діловод – 8  

 

Відділ економіки, транспорту, інвестицій та туризму:  

Начальник відділу – 1  

Провідний спеціаліст – 2  

 

Юридичний відділ:  

Начальник відділу – 1  

Провідний спеціаліст-державний реєстратор – 2  

Державний реєстратор -1  

 

Відділ земельних ресурсів та комунального майна:  

Начальник відділу – 1  

Провідний спеціаліст – 2  

 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту:  

Начальник Відділу -1 

Завідувач сектору культури та культурно-масової роботи – 1 

Головний спеціаліст - 1  

Спеціаліст І категорії – 1 

 

Провідний спеціаліст з питань захисту прав дітей - 1 

 

Технічні службовці:  

Водій автотранспортних засобів – 1  

Прибиральник службових приміщень – 1 

Оператор комп’ютерного набору – 0,5 

Опалювач (сезонно) – 5  

 

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Корюківської міської 

ради від 12 січня 2017 року «Про затвердження структури та чисельності 

працівників виконавчого апарату міської ради та її виконавчого комітету» (зі 

змінами).  

 

3. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2019 року.  

 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту.  

 

 

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 

 

(двадцята сесія сьомого скликання) 

 

20 грудня 2018 року  

м. Корюківка 

 

Про  заборону реалізації пива ( крім безалкогольного), 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових  

на території населених пунктів  

Корюківської міської територіальної громади 

 

 З метою зменшення шкідливого впливу споживання пива, алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових на мешканців населених пунктів 

Корюківської міської територіальної громади, враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з гуманітарних питань, законності, 

правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської 

етики та регламенту, керуючись частиною 9 статті 15-3 Закону України «Про 

державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пунктом 25 Розділу ІІ 

«Прикінцеві положення» Закону України від 22 березня 2018 року № 2376 – 

VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання 

органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження 

продажу пива (крім безалкогольного),  алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв, вин столових», частиною 2 статті 156 Кодексу про адміністративні 

правопорушення, підпунктом 44-1 частини першої статті 26 Закону України  

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а : 

   

 1. Заборонити продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових на території населених пунктів 

Корюківської міської територіальної громади, а саме: міста Корюківка, сіл 

Бреч, Гуринівка, Лубенець, Нова Гуринівка, Озереди, Ховдіївка, Буда, 

Маховики, Петрова Слобода, Соснівка, Шишка, Воловики, Забарівка, 

Кирилівка, Нова Буда, Андроники, Високе, Наумівка, Переділ, Спичувате, 

Турівка, Богдалівка, Гутище, Довга Гребля, Заляддя, Олійники, 



Рейментарівка, Будище, Самотуги, Сядрине, Тельне, Костючки, Кугуки, 

Самсонівка, Сахутівка, Тютюнниця, Хотіївка, суб’єктами господарювання 

сфери торгівлі, крім закладів ресторанного господарства, у період з 23.00 до 

07.00 год. щоденно, враховуючи вихідні та свята. 

  

 2. Власникам торгових об’єктів привести свою діяльність у 

відповідність до вимог цього рішення, а також забезпечити наявність 

інформаційних табличок про заборону продажу пива (крім безалкогольного), 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових в указаний цим 

рішенням час. 

  

 3. Про прийняте рішення повідомити Головне управління Національної 

поліції у Чернігівській області та Головне управління ДФС у Чернігівській 

області. 

 

 4. Рішення тридцять четвертої сесії Корюківської міської ради шостого 

скликання від 8 жовтня 2015 року «Про обмеження реалізації алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв та пива (крім безалкогольного) на території 

м.Корюківка у нічний час» вважати таким, що втратило чинність. 

 

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань,  законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

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 

 

(двадцята сесія сьомого скликання) 

 

20 грудня 2018 року 

м.Корюківка 

 

Про внесення змін до рішення 

вісімнадцятої сесії Корюківської  

міської ради сьомого скликання 

від 15 листопада 2018 р. «Про план  

діяльності з підготовки проектів  

регуляторних актів на 2019 рік» 

 

 Розглянувши рекомендації адміністративної колегії Чернігівського 

обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України 

від 21.09.2018 № 75/33 – рк/к, враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту, 

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 15 листопада 2018 року «Про план діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік», а саме доповнити план 

пунктом 2 наступного змісту: 

 
№

з/

п 

Вид проекту Назва проекту Мета прийняття Термін 

підготовки 

Розробник 

проекту 

2 Рішення 

виконкому 

Корюківської 

міської ради 

Про організацію 

проведення конкурсу 

з призначення 

управителя 

багатоквартирного 

будинку на території  

Визначення на 

конкурсній основі 

управителя 

багатоквартирного 

будинку, в якому 

власниками квартир 

Січень – 

березень 

2019 р. 

Виконавчий 

апарат 

міської ради 



населених пунктів 

Корюківської міської 

територіальної 

громади 

не створено ОСББ 

 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, 

надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та 

регламенту. 

 

 

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 

 

(двадцята сесія сьомого скликання) 

 

20 грудня 2018 року 

м. Корюківка 

 

Про відміну деяких  

рішень міської ради 

 

 Розглянувши заяву Шевченка В.Г. 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.ст. 12, 79-1, 141 Земельного кодексу України, ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада в и р і ш и л а: 

 

1.Відмінити п. 3 рішення сімнадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 25.09.2018 р. «Про внесення змін до деяких рішень 

міської ради» 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 житлового 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. 

 

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. 

 

 

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 

 

(двадцята сесія сьомого скликання) 

 

20 грудня 2018 року  

м. Корюківка 

 

Про припинення та передачу права  

постійного користування  

земельною ділянкою 

 

 Розглянувши клопотання Чернігівського обласного центру зайнятості 

стосовно припинення права постійного користування земельною ділянкою за 

Корюківським районним центром зайнятості та передачі земельної ділянки у 

постійне користування Чернігівському обласному центру зайнятості, 

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, 92, 141, 142 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а :    

  

1.Припинити право постійного користування земельною ділянкою 

площею 0,1994 га з кадастровим номером 7422410100:01:003:1267, яка 

розташована за адресою: вул. Слов’янська, 13, м. Корюківка, та 

використовується згідно державного акту на право постійного користування 

землею серії І-ЧН № 001666 від 30.12.2001 року для будівництва та 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого 

самоврядування Корюківським районним центром зайнятості, у зв’язку з 

реорганізацією Корюківського районного центру зайнятості шляхом 

приєднання до Чернігівського обласного центру зайнятості. 

 

1.1.Передати у постійне користування Чернігівському обласному 

центру зайнятості земельну ділянку для будівництва та обслуговування 

будівель органів державної влади та місцевого самоврядування площею 

0,1994 га, яка розташована за адресою:  вул. Слов’янська, 13, м. Корюківка. 

Кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1267. 

 



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. 

  

 

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 

 

(двадцята сесія сьомого скликання) 

 

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

 

міська рада в и р і ш и л а :  

 

1.Внести зміни до п. 4 рішення восьмої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 09.08.2017 р. «Про дозвіл на виготовлення 

документації із землеустрою» в частині адреси земельної ділянки, яка 
виділялась Тищенку Володимиру Івановичу для передачі безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), виклавши її в новій 
редакції, а саме: «вул. Миру, 15» замість «вул. Миру, 9» у зв’язку з поданою 

заявою. 

 

2.Внести зміни до п. 2 рішення чотирнадцятої сесії Корюківської 
міської ради сьомого скликання від 24.05.2018 р. «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» в частині площі земельної 

ділянки, яка виділялась Жарому Сергію Андрійовичу для передачі 

безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 
виклавши її в новій редакції, а саме: «0,4281 га» замість «0,40 га»  у зв’язку з 

фактичним обміром. 

 
3.Внести зміни до п. 2 рішення тринадцятої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 05.03.2018 р. «Про дозвіл на виготовлення 



документації із землеустрою» в частині площі земельної ділянки, яка 

виділялась Гончаренку Володимиру Семеновичу для передачі безоплатно у 

власність для ведення особистого селянського господарства виклавши її в 
новій редакції, а саме: «0,8703 га» замість «0,70 га»  у зв’язку з фактичним 

обміром. 

 

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. 
 

 

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 

 

(двадцята сесія сьомого скликання) 

 

20 грудня 2018 року  

м. Корюківка 

 

Про розірвання та поновлення   

договорів оренди (суборенди) землі 

  

 Розглянувши заяви фізичних та юридичних осіб, та додані матеріали, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва 

та охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст.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 з Кобець Ольгою Миколаївною договір оренди земельної 

ділянки від 11.03.2016 р., яка розташована за адресою: вул. Сонячна, 3,                     

м. Корюківка,  площею 0,1000 га, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1545, яка використовувалася для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), шляхом його розірвання у зв’язку з продажем 

житлового будинку з господарськими будівлями. 

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

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

межах населених пунктів Корюківської міської ради). 

 

2. Припинити з Публічним акціонерним товариством «Чернігівське 

обласне підприємство автобусних станцій 17499» договір оренди земельної 

ділянки від 11.03.2009 р., яка розташована за адресою: вул. Вокзальна, 8,                     

м. Корюківка,  площею 0,0376 га, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:001:0075, яка використовувалася для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства, шляхом його розірвання у зв’язку з продажем нерухомого 

майна. 



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. 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. 

 

 

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 

 

(двадцята сесія сьомого скликання) 

 

20 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 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.): 

- Кугуку Сергію Леонідовичу (зареєстрований за адресою:                              

вул. Єсеніна, 33, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована 

за адресою: вул. Незалежності, 51, с. Петрова Слобода. 

 

2. 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.): 

- Суржику Василю Андрійовичу 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. 

- Суржик Валентині Олександрівні 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. 

- Корень Ганні Володимирівні 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. 

- Карасьову Костянтину Юрійовичу 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. 

- Карасьову Павлу Юрійовичу 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. 

- Карасьову Юрію Валентиновичу 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. 

- Карасьовій Ірині Григорівні 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. 

-  Савченко Ніні Михайлівні площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим 

номером 7422488700:05:000:1234. 

-  Ткаченко Альоні Олександрівні площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим 

номером 7422488700:05:000:1234. 

-  Ткаченку Едуарду Сергійовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим 

номером 7422488700:05:000:1234. 

-  Поповській Тетяні Іванівні площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим 

номером 7422488700:05:000:1234. 

- Ткаченку Сергію Анатолійовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим 

номером 7422488700:05:000:1234. 

- Ткаченко Олені Олександрівні площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим 

номером 7422488700:05:000:1234. 

- Ткаченку Олександру Сергійовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 



межами населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим 

номером 7422488700:05:000:1234. 

- Бикову Олександру 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 7422488700:05:000:1234. 

- Биковій Марії Олексіївні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1234. 

- Биковій Вікторії Олександрівні площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим 

номером 7422488700:05:000:1234. 

- Сульженко Аллі Анатоліївні площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим 

номером 7422488700:05:000:1234. 

- Зборщику Ігорю 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 7422488700:05:000:1233. 

- Бобрівник Олені Василівні площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим 

номером 7422488700:05:000:1233. 

 

3. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки цільове призначення якої змінюється для подальшої 

передачі її в оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(КВЦПЗ 03.07) Товариству з обмеженою відповідальністю «Племінне 

господарство «Бреч» площею орієнтовно 0,15 га, яка розташована за 

адресою: вул. Вокзальна, 8, м. Корюківка. 

 

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. 

 

 

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 

 

(двадцята сесія сьомого скликання) 

 

20 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 Ткаченко Ніні Василівні 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 0,0778 га, по вул. Єсеніна, 8, 

м. Корюківка. 

1.1. Передати Ткаченко Ніні Василівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0778 га, по вул. Єсеніна, 8, 

м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1749, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

землі житлової та громадської забудови. 

 

2. Затвердити Нодю Федору Федоровичу 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 0,0757 га, по вул. Братчикова, 69, м. Корюківка. 



2.1. Передати Нодю Федору Федоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0757 га, по 

вул. Братчикова, 69, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:001:1470, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  

 

3. Затвердити Грищенко Наташі Анзорівні 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. Садова, 4-Є, м. Корюківка. 

3.1. Передати Грищенко Наташі Анзорівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Садова, 4-Є, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1504, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  

 

4. Затвердити Сальниковій Ользі 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. Шевченка, 132, м. Корюківка. 

4.1. Передати Сальниковій Ользі Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Шевченка, 132, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1726, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

5. Затвердити Барабаш Наталії 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. Сонячна, 3, м. Корюківка. 

5.1. Передати Барабаш Наталії Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Сонячна, 3, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1545, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



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

забудови. 

 

6. Затвердити Максименко Юлії Володимирівні 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 0,0978 га, по пров. Лесі Українки, 2-й, 15,                        

м. Корюківка. 

6.1. Передати Максименко Юлії Володимирівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0978 га, по 

пров. Лесі Українки, 2-й, 15, м. Корюківка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:01:002:1192, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

7. 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. 

 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища.   

 

 

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 

 

(двадцята сесія сьомого скликання) 

 

20 грудня 2018 року  

м. Корюківка 

 

Про передачу земельної ділянки  

у постійне користування 

  

 Розглянувши клопотання Корюківської житлово-експлуатаційної 

контори Корюківської міської ради та додані матеріали, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, керуючись ст. 12, 79, 79-1, 92, 123 

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

самоврядування в Україні", 

 

міська рада в и р і ш и л а: 

 

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

загальною площею 0,2415 га для будівництва та обслуговування будівель 

закладів комунального обслуговування (КВЦПЗ 03.12), що розташована за 

адресою: пров. Індустріальний, 12, м. Корюківка, Корюківського району 

Чернігівської області.   

 

2.Передати Корюківській житлово-експлуатаційній конторі 

Корюківської міської ради у постійне користування земельну ділянку 

площею 0,2415 га, для будівництва та обслуговування будівель закладів 

комунального обслуговування (КВЦПЗ 03.12), що розташована за адресою: 

пров. Індустріальний, 12, м. Корюківка, Корюківського району Чернігівської 

області. Кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1308. 

  

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. 

 

 

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 

 

 (двадцята сесія сьомого скликання) 

 

20 грудня 2018 року       

м. Корюківка 
 

Про прийняття земельних ділянок 

у міську комунальну власність 
 

 Розглянувши рішення Корюківського районного суду Чернігівської 

області від 02.11.2018 року по справі №736/1178/18 щодо визнання спадщини 

відумерлою та передачі її в комунальну власність територіальної громади в 

особі Корюківської міської ради, враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища, керуючись ст. 26 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 в особі Корюківської міської ради відумерлу 

спадщину, а саме: 

- земельну ділянку (пай) для ведення особистого селянського 

господарства площею 2,9816 га (рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:032:0001 розташовану на території Сядринської сільської 

ради Корюківського району Чернігівської області, яка належала Ткаченко 

Ніні Ігнатівні на праві приватної власності відповідно до державного акту на 

право власності на земельну ділянку серії ЧН № 106714 виданого 29.06.2004 

року; 

- земельну ділянку (пай) для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,6667 га (сіножаті), кадастровий номер земельної 

ділянки 7422488700:05:005:0013 розташовану на території Сядринської 

сільської ради Корюківського району Чернігівської області, яка належала 

Ткаченко Ніні Ігнатівні на праві приватної власності відповідно до 

державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧН № 019548 

виданого 21.06.2004 року;  

- земельну ділянку (пай) для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,5735 га (пасовище), кадастровий номер земельної 



ділянки 7422488700:05:041:0057 розташовану на території Сядринської 

сільської ради Корюківського району Чернігівської області, яка належала 

Ткаченко Ніні Ігнатівні на праві приватної власності відповідно до 

державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧН № 019375 

виданого 07.07.2004 року. 

 

2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради зареєструвати 

право комунальної власності на земельні ділянки (паї), зазначені в п.1 даного 

рішення за територіальною громадою в особі Корюківської міської ради 

згідно вимог чинного законодавства  

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

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 
 

(двадцята сесія сьомого  скликання) 
 

20 грудня 2018 року  

м. Корюківка 

 

Про повторний розгляд  

заяв громадян 

 

 Розглянувши повторно заяви Нечаєвої Ольги Володимирівни, як 

законного представника Мусонова Володимира Миколайовича від             

09.02.2018 року № 48/06-01, Нечаєва Євгена Олексійовича від 09.02.2018 року 

№ 47/06-01 про надання погодження щодо відведення земельних ділянок у 

власність, на виконання рішення Чернігівського окружного адміністративного 

суду у справі № 825/2311/18 від 02.07.2018 року та № 825/2310/18 від 

22.08.2018 року, вимоги виконавця Відділу примусового виконання рішень 

управління державної виконавчої служби Головного територіального 

управління юстиції у Чернігівській області від 05.12.2018року №14570, 

відповідно до 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», наказу Головного управління Держгеокадастру у 

Чернігівській області № 25-7567/14-18-сг від 27.09.2018 року «Про передачу 

земельних ділянок державної власності у комунальну власності», враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, та факт передачі вказаних в заявах 

земельних ділянок з державної власності у міську комунальну власність, а 

також те, що нормами ст. ст. 116, 118, 122 Земельного Кодексу України 

передбачено надання органами місцевого самоврядування дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність, які перебувають у комунальній власності, керуючись статтями 26, 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а :  

 

1. У задоволенні заяви Нечаєвої Ольги Володимирівни, як законного 

представника Мусонова Володимира Миколайовича та заяви Нечаєва Євгена 

Олексійовича про надання погодження щодо відведення земельних ділянок 

безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовно 2,0 га за межами с. Сахутівка, Корюківського району – відмовити у 



зв’язку з тим, що Земельним Кодексом України не передбачено процедури 

надання органами місцевого самоврядування погоджень щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності у приватну власність. 

 

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. 

 

 

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 

 

(двадцята  сесія сьомого скликання) 

 

20 грудня  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 

Народного депутата України Амельченка В.В. та Комітету Верховної Ради 

України  з питань державного будівництва, регіональної політики  та місцевого 

самоврядування. 

  

 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. 

 

 

Секретар міської ради        С.О.Олійник 
 

 

 
 

 

 



Звернення депутатів Корюківської міської ради 

до Народного депутата України Амельченка В.В.  

 

Копія: 

Комітету Верховної Ради України   

з питань державного будівництва,  

регіональної політики   

та місцевого самоврядування 
 

Шановний Василю Васильовичу! 

 

Корюківська міська рада від імені жителів Корюківської міської 

територіальної громади висловлює Вам свою повагу та підтримує Ваші 

законодавчі ініціативи щодо укрупнення районів Чернігівської області. Ми 

усвідомлюємо, що концепція яка запропонована і викладена Вами у 

співавторстві у вигляді законопроекту (реєстраційний номер №9277 від 

08.11.2018 р.) не лише назріла, а й перезріла, а ваші аргументи щодо 

необхідності ефективного використання бюджетних коштів є зваженою 

державницькою позицією.  

Наразі реформа Децентралізації передбачає передачу всіх владних 

повноважень до громад базового рівня. Відповідно найбільш затребувані 

послуги надаються громадянам по місцю проживання. Всі фінансові ресурси та 

повноваження від районних рад та райдержадміністрацій також передані до 

представницьких органів утворених об’єднаних громад.  

Враховуючи вищевикладене, справедливим є піддати сумніву 

необхідність функціонування наявної мережі місцевих адміністрацій та 

районних рад, функції яких на себе забрали виконкоми новоутворених громад. 

Крім дублювання повноважень та гальмування подальшої реформи з об’єднання 

на утримання цих структур витрачається значний фінансовий ресурс. 

Наприклад згідно ЗУ «Про Державний бюджет України на 2019 рік» видатки на 

утримання місцевих державних адміністрацій становлять майже 10 млрд. грн., 

для порівняння видатки на ДСНС України становлять 13 млрд. грн., на 

будівництво місцевих доріг майже 15 млрд. грн., на Нову Українську Школу 

держава витрачає всього 1,2 млрд. грн., а до Державного фонду регіонального 

розвитку спрямовує всього 7 млрд. грн. Станом на грудень 2018 року понад 

50% території Чернігівської області покрито об’єднаними громадами, а область 

займає 3 місце в Україні за темпами створення ОТГ. Логічно що постає питання 

скорочення шляхом укрупнення наявної мережі районів Чернігівської області як 

черговий етап реформи  адміністративного устрою, а також як нагальна 

необхідність ефективного використання бюджетних коштів.  

Згідно Частини І вищезгаданого проекту Закону змінюються межі 

Корюківського району шляхом включення до нього Коропського, Менського, 

Новгород-Сіверського, Семенівського, Сосницького, Сновського районів 

(надалі – перспективний район). Корюківська міська ОТГ підтримує дану 

редакцію законопроекту та звертає Вашу увагу на наступне: 



- Корюківська РДА та Корюківська районна рада постійно і 

планомірно підтримує об’єднання громад в районі. Всі робочі моменти між ОТГ 

та районною владою вирішувались шляхом конструктивного діалогу про що 

свідчить відсутність судових спорів, страйків, заборгованості у міжбюджетних 

відносинах тощо. Саме наявність позитивного досвіду співіснування різних 

суб’єктів владних повноважень гарантує, що Корюківська РДА та Корюківська 

районна рада, як правонаступники аналогічних районних структур включених 

до Корюківського району зможе завершити утворення об’єднаних громад 

перспективного району і при цьому максимально сприятиме цим процесам; 

- Корюківська районна рада є однією з найефективніших районних 

рад в сфері реформування бюджетних установ і взаємодії з об’єднаними 

громадами. Наприклад, Корюківський район перший на теренах області 

реформував шляхом перетворення заклади первинної та вторинної медицини.  

Починаючи з 2016 року всі законні вимоги Корюківської громади до 

Корюківської райради були виконані в максимально стислі строки та без 

додаткових умов, що гарантує аналогічний підхід і надалі; 

- У місті Корюківка знаходиться значна частина об’єднаних 

регіональних представництв центральних органів виконавчої влади, 

підприємств, що забезпечують функціонування об’єктів критичної 

інфраструктури тощо. Також Корюківська центральна районна лікарня є 

лідером у наданні медичних послуг, у тому числі жителям населених пунктів 

перспективного району. Слід зазначити що рівень матеріально технічної бази та 

кадровий потенціал лікарні дозволяє виконувати функцію базової лікарні 

Північного госпітального округу.  

Необхідно відмітити, що міський бюджет Корюківської ОТГ, єдиний 

серед громад перспективного району, є бездотаційний і самодостатній, що в 

свою чергу гарантує фінансування додаткових видатків пов’язаних з 

виконанням функції адміністративного центру перспективного району. 

Корюківська міська рада не заперечує, що значна частина адміністративних та 

інших будівель буде задіяна для функціонування суб’єктів владних 

повноважень перспективного району. Також на території Корюківської громади 

наявна інфраструктура для проведення багатолюдних конференцій, форумів 

інших офіційних та просвітницьких заходів або прийому офіційний делегацій, а 

також заклади харчування та готелі класу люкс.  

Цим зверненням Корюківська міська рада гарантує покриття за рахунок 

міського бюджету витрат пов’язаних з реорганізацією, перереєстрацією та 

інших дій пов’язаних з виконанням норм вищезгаданого законопроекту. 

Враховуючи вищевикладене Корюківська міська рада просить 

проект Закону «Про зміну меж районів Чернігівської області» 

(реєстраційний номер 9277 від 08.11.2018) ухвалити за основу та в цілому  

як закон в редакції запропонованій до першого читання. 

Ухвалено на пленарному засіданні   

двадцятої сесії  Корюківської міської ради   

сьомого скликання  20 грудня 2018 року 
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