
 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять друга сесія сьомого скликання) 

 

 

28 лютого 2019 року                      м. Корюківка                                    №  1-22/VIІ 

 

Про звіт про виконання  

міського бюджету за 2018 рік  

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 12 лютого 2019 року № 25, враховуючи рекомендації постійної комісії 

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

культурного розвитку міста, керуючись пунктом 4 статті 80 Бюджетного 

кодексу України, відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1.Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2018 рік згідно 

додатку:      

- по доходах у сумі  164948,2 тис. гривень, в тому числі по доходах 

загального фонду міського бюджету у сумі 152974,5 тис. гривень та  

спеціального фонду міського бюджету у сумі 11973,7 тис. гривень; 

 

- по видатках у сумі 145785,5 тис. гривень, у тому числі по видатках 

загального фонду міського бюджету у сумі 122459,8 тис. гривень та 

спеціального фонду міського бюджету у сумі 23325,7 тис. гривень; 

 

- по кредитуванню у сумі 32,6 тис. грн., в тому числі по загальному фонду в 

сумі 30,0тис.грн.. по спеціальному фонду в сумі 2,6 тис. грн. 

 

2. Затвердити розпорядження міського голови, видані з 16 листопада                

2018 року по 28 лютого 2019 року, згідно з додатком 2. 

 



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста.  

 

 

Міський голова         Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення двадцять другої сесії 

Корюківської міської ради  

сьомого скликання   

від 28 лютого 2019 року № 1-22/VII  

 

 

Перелік 

розпоряджень міського голови,  

виданих з 16.11.2018 року по 28.02.2019 року 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                         С.ОЛІЙНИК  

 
 

 

                                                                    
 

 

номер, дата 

прийняття 

назва розпорядження 

№93-ос 

26.11.2018 

Про преміювання працівників до Дня місцевого 

самоврядування 

№94-ос 

26.11.2018 

Про преміювання працівників 

№98-ос                                                                                                                                                                                                                                                                                               

11.12.2018 

Про преміювання працівників міської ради до Нового року 

№101-ос 

18.12.2018 

Про преміювання працівників 

№3-ос 

08.01.2019 

Про преміювання начальника юридичного відділу 

виконавчого апарату міської ради Яковця С.М. з нагоди 

ювілею 

№5-ос 

21.01.2019 

Про преміювання працівників 

№6-ос 

05.02.2019 

Про преміювання діловода загального відділу виконавчого 

апарату міської ради Бахир Т.М. з нагоди ювілею 

№7-ос 

19.02.2019 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№8-ос 

19.02.2019 

Про преміювання працівників 



тис. грн

Код Назва План на рік  з 
урахув. змін

План на звітний 
період Виконано

% до 
призначень 

звітного періоду

ДОХОДИ  ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
10000000 Податкові надходження 89551.0 89551.0 92554.2 103.4

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості 60751.0 60751.0 61909.7 101.9

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 60751.0 60751.0 61909.5 101.9
11020000 Податок на прибуток підприємств 0.0 0 0.2
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 600.0 600.0 705.2 117.5
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 600.00 600.00 705.2 117.5
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  (акцизний податок) 6245.0 6245.0 6578.5 105.3
18000000 Місцеві податки 21955.0 21955.0 23360.8 106.4

18010000 Податок на майно 13260.0 13260.0 13948.7 105.2

18030000 Туристичний збір 20.0 20.0 24.2 121.0

18050000 Єдиний податок  8675.0 8675.0 9387.9 108.2
20000000 Неподаткові надходження 1126.0 1126.0 1664.5 147.8
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 5.0 5.0 53.4 В/100
21080000 Інші надходження  5.0 5.0 53.4 В/100

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної діяльності            1018.0 1018.0 1371.9 134.8
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 620.0 620.0 842.0 135.8

22080000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном 365.0 365.0 498.3 136.5

22090000 Державне мито  30.0 30.0 21.7 72.3
22130000 Орендна плата за водні обєкти 3.0 3.0 9.9 В/100
24000000 Iншi неподаткові надходження 103.0 103.0 239.2 В/100

24060000 Інші надходження  103.0 103.0 239.2 В/100
Разом власних доходів 90677.0 90677.0 94218.7 103.9

40000000 Офіційні трансферти 58765.4 58765.4 58755.8 100.0
41000000 Від органів державного управління 58765.4 58765.4 58755.8 100.0

41033200
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад 4735.7 4735.7 4735.7 100.0

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 29749.4 29749.4 29749.4 100.0
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 13134.8 13134.8 13134.8 100.0

41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2976.0 2976.0 2976.0 100.0

41040200
Дотація  на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров`я 5676.3 5676.3 5676.3 100.0

41051100
Субвенція  за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на 
початок бюджетного періоду 1741.3 1741.3 1741.3 100.0

41051200
Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами 73.6 73.6 64 87.0

41051400
Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти `Нова українська школа` 511.7 511.7 511.7 100.0

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 166.6 166.6 166.6 100.0
Разом доходів по загальному  фонду 149442.4 149442.4 152974.5 102.4

ДОХОДИ  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
10000000 Податкові надходження 192.0 192.0 267.9 139.5

19000000 Інші податки і збори 192.0 192.0 267.9 139.5
20000000 Неподаткові надходження 5910.5 5910.5 5897.8 99.8
24000000 Інші неподаткові надходження 4918.0 4918 3231.2 65.7
25000000  Власні надходження бюджетних установ 992.5 992.5 2666.6 В/100
30000000 Доходи від операцій з капіталом  1128.9 1128.9 1128.9 100.0
33010100 Кошти від продажу землі 1128.9 1128.9 1128.9 100.0
50000000 Цільові фонди 10.0 10.0 259.6 В/100

Разом власних доходів по спеціальному фонду 7241.4 7241.4 7554.2 104.3
40000000 Офіційні трансферти 4419.5 4419.5 4419.5 100.0

41054000
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на 
розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості 4419.5 4419.5 4419.5 100.0
Разом доходів по спеціальному фонду 11660.9 11660.9 11973.7 102.7

ВСЬОГО ДОХОДІВ 161103.3 161103.3 164948.2 102.4

Виконання міського бюджету за 2018 рік

Додаток 1                                                                                              
                         до рішення двадцять другої сесії  
Корюківської міської ради  сьомого скликання  

від "28 " лютого 2019 року   "Про звіт про 
виконання міського бюджету за  2018 рік" № 1-

22/VII



КПКВ Назва Бюджет на   2018 року (із 
внесеними змінами) Виконано

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
0100 Державне управління 12012.0 11753.8
1000 Освіта 66893.1 60506.4
2000 Охорона здоров’я 409.0 409.0
3000 Соціальний захист і соціальне забезпечення 362.5 333.5
3190 Соціальний захист ветеранів війни і праці 70.0 70.0
3240 Інші заклади та заходи 292.5 263.5
4000 Культура і мистецтво 3667.9 3641.6
5000 Фізична культура і спорт 1214.9 1211.1
6000 Житлово - комунальне господарство 9101.7 8607.3
6010 Утримання та ефективна експлуатація об’єктів ЖКГ 596.7 588.0

6020
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, 
що виробляють та /або надають житлово - комунальні послуги 4292.9 4278.6

6030 Організація благоустрою населених пунктів 4212.1 3740.7
7000 Економічна діяльність 7459.8 7166.6
7130 Здійснення заходів із землеустрою 315 203.6
7412 Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту 180 148.4

7442
Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної 
інфраструктури 6871.6 6735.8

7600 Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю 93.2 78.8

8000 Інша діяльність 29.0 19.7

8110
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха 29.0 19.7

Разом  по загальному фонду 101149.8 93648.8
Міжбюджетні трансферти 29407.6 28810.9

9110 Реверсна дотація 1124.4 1124.4

9410
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 
сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 13134.8 13134.8

9770 інші субвенції з місцевого бюджету 15099.9 14503.2

9800
Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 
програм соціально - економічного розвитку регіона 48.5 48.5

Всього видатків  загальному фонду (з урахуванням трансфертів) 130557.4 122459.8

КРЕДИТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 30.0 30.0
ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 41091.1 23325.7

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ 2786.1 2652.2
Бюджет розвитку 38058.3 20467.6

7690 Інша економічна діяльність 54.7 23.4
8340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 192.0 182.5

КРЕДИТУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 8.0 2.6
ВСЬОГО ВИДАТКІВ 171648.5 145785.5

Секретар  міської ради С.ОЛІЙНИК



% до  призначень на 
звітний період
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У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (двадцять друга сесія сьомого скликання)  

 

28 лютого 2019 року                         м. Корюківка                                   № 2-22/VIІ 
 

 

Про внесення змін до рішення 

двадцятої сесії Корюківської міської ради  

сьомого скликання від 20 грудня 2018 року 

«Про міський бюджет на 2019 рік»  

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 25 лютого 2019 року № 57, 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 вирішила: 

 

1.Внести зміни до рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 20 грудня 2018 року «Про міський бюджет на 2019 рік, а 

саме: 

 

- пункти 1, 5 рішення викласти в новій редакції: 

 

   «1. Визначити на 2019 рік : 

 

- доходи  міського  бюджету у сумі 165 340 065 гривень, в тому числі доходи 

загального  фонду міського бюджету  161 954 215 гривень та доходи 

спеціального фонду міського бюджету  3 385 850 гривень  згідно з додатком  1  

цього рішення; 

 

-  видатки міського  бюджету у сумі 184 331 177 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду   міського бюджету  153 059 615 гривень та видатки 

спеціального фонду  міського бюджету   31 271 562 гривень; 

 



-  повернення  кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі 

17420 гривень; 

      

- 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  19 164 059  

гривень згідно з додатком 2 до  цього рішення; 

 

- дефіцит за спеціальним фондом міського  бюджету у сумі  19 164 059   

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»; 
 

     «5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 31 467 720 гривень згідно з додатком 7 

до цього рішення.»; 

  

      - додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 до рішення, викласти  в  новій редакції. Додатки 1-7 

до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста.  

 

 

Міський голова                                                                            Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 
                                                                                                                           

 

 

 
 

                                                                    
 



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 4190850 1270000 2920850 1700000

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 двадцять другої сесії Корюківської міської ради сьомого 
скликання від  28 лютого 2019 року "Про внесення змін до рішення 
двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 
грудня 2018 року  "Про міський бюджет на 2019 рік" № 2-22/ VII

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 1715000 15000 1700000 1700000
24060300 Інші надходження 15000 15000

24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного пункту 1700000 1700000 1700000

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 117925850 114540000 3385850 1800000
40000000 Офіційні трансферти 47414215 47414215 0 0
41000000 Від органів державного управління 47414215 47414215 0 0

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам 45035600 45035600

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 33352900 33352900

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 11624700 11624700

41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій

58000 58000

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 838615 838615 0 0

41051100 Субвенція з мвсевого бюджту за рахунок залишку освітньої 
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 211450 211450

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

495965 495965

0

ВСЬОГО 165340065 161954215 3385850 1800000 0



Секретар міської ради                                                                                                                 С.ОЛІЙНИК



Додаток 2

Разом у т.ч.бюджет 
розвитку

1 3 4 5 6

200000 19031112 -8854600 27885712 23860050
208000 19031112 -8854600 27885712 23860050
208100 19031112 10309459 8721653 11617600

208400 0 -19164059 19164059 12242450

600000 19031112 -8854600 27885712 23860050
602000 19031112 -8854600 27885712 23860050

602100 19031112 10309459 8721653 11617600

602400 0 -19164059 19164059 12242450

19031112 -8854600 27885712 23860050

Секретар міської ради                                                                                                                         С.ОЛІЙНИК

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)

На початок періоду

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Разом Загальний 
фонд

Фінансування Корюківського міського бюджету на 2019 рік

2

                     Спеціальний фонд

Загальне фінансування

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

до рішення двадцять другої сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від  28 лютого 2019 року "Про 
внесення змін до рішення двадцятої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 
року  "Про міський бюджет на 2019 рік" № 2-22/ VII

На початок періоду



до рішення двадцять другої сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від  28 лютого 2019 року "Про 
внесення змін до рішення двадцятої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 
року  "Про міський бюджет на 2019 рік" № 2-22/ VII



Додаток   3

    Розподіл видатків Корюківського міського бюджету на 2019 рік
(грн)

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

0100000 82051015 76728715.00 25081150 4282460 5122300 18312112 16743462 1568650 0 260000 16743462 100363127

0110000 61623090.00 56300790.00 25081150 4282460 5122300 18176112 16607462 1568650 0 260000 16607462 79799202.00

Х 0100 Х Державне управління 17157100 17157100 12033000 328600 0 700000 700000 0 0 0 700000 17857100

0110150 0150 0111 15404400 15404400 11177100 328600 650000 650000 650000 16054400

0110160 0160 0111 1049200 1049200 855900 1049200

0110180 0180 0133 703500 703500 50000 50000 50000 753500
Х 1000 Х 14372100 14372100 8658000 2046550 0 1320850 370000 950850 0 0 370000 15692950

0111010 1010 0910 14372100 14372100 8658000 2046550 1320850 370000 950850 370000 15692950

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

0112111 2111 0726 600000 600000 600000

Х 3000 Х 5978290 5978290 4390150 117310 0 0 0 0 0 0 0 5978290

0113192 3192 1030 100000 100000 100000

0113241 3241 1090 5598290 5598290 4390150 117310 5598290

0113242 3242 1090 280000 280000 280000

Х 6000 Х 12489500 7666200 0 1790000 4823300 1610000 1610000 0 0 0 1610000 14099500

0116013 6013 0620 400000 400000 400000

0116020 6020 0620 4823300 4823300 4823300

0116030 6030 0620 7266200 7266200 1790000 1610000 1610000 1610000 8876200

Х 7000 Х 10776100 10477100 0 0 299000 14000262 13927462 72800 0 60000 13927462 24776362

0117130 7130 0421 200000 100000 100000 200000

0117310 7310 0443 600000 600000 600000 600000

0117320 7320 0443 35000 35000 0 0 0 35000 35000

Житлово - комунальне господарство

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

Здійснення заходів із землеустрою

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення

Організація благоустрою населених пунктів

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

видатки споживання 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Освіта

Корюківська міська рада (апарат)

Всього

Надання дошкільної освіти

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

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

Разом

до рішення двадцять другої сесії Корюківської міської ради сьомого 
скликання від  28 лютого 2019 року "Про внесення змін до рішення 
двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 

грудня 2018 року  "Про міський бюджет на 2019 рік" № 2-22/VII

оплата праці
Всього

Спеціальний фонд
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)

Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 
ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 

селищної, сільської рад

видатки розвиткувидатки 
розвитку

Загальний фонд

у тому чмслі 
бюджет розвитку

            з   них

оплата праці комунальні послуги та 
енергоносії

          з    них

комунальні 
послуги та 
енергоносії

 видатки споживання

Будівництво об’єктів соціально- культурного 
призначення

Будівництво об’єктів житлово-комунального 
господарства

Економічна діяльність

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

Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного 
господарства



0117321 7321 0443 35000 35000 35000 35000

0117350 7350 0443 800000 800000 800000 800000

0117363 7363 0490 2294862 2294862 2294862 2294862

0117367 7367 0490 6937600 6937600 6937600 6937600

0117412 7412 0451 199000 199000 199000

0117442 7442 0456 10200000 10200000 3000000 3000000 3000000 13200000

0117650 7650 0490 150000 150000 50000 50000 50000 200000

0117660 7660 0490 50000 50000 50000 50000

0117670 7670 0490 160000 160000 160000 160000

0117680 7680 0490 7100 7100 7100

0117691 7691 0490 72800 72800 60000 72800

0117693 7693 0490 20000 20000 20000

Х 8000 Х 250000 50000 0 0 0 545000 0 545000 0 200000 0 795000

0118110 8110 0320 50000 50000 50000

0118340 8340 0540 545000 545000 200000 545000

0118700 8700 0133 200000 200000

82051015 76728715 25081150 4282460 5122300 18312112 1568650 0 260000 16743462 100363127

20427925 20427925 0 0 0 136000 136000 0 0 0 136000 20563925
0119110 9110 0180 3304300 3304300 3304300

0119410 9410 0180 11624700 11624700 11624700
0119770 9770 0180 5415225 5415225 5415225

0119800 9800 0180 83700 83700 136000 136000 136000 219700

Резервний фонд

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

Природоохоронні заходи за рахунок цільвих фондів

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

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

Міжбюджетні трансферти

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

Інші субвенції з місцевого бюджету

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

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

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

Членські внески до асоціації органів місцевого 
самоврядування

Реверсна дотація

Інша діяльність

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації)

Утримання та розвиток інших об’єктів  
транспортної  інфраструктури

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       

Будівництво освітніх установ та закладів



0600000 71008600 71008600 45535050 6377350 0 12959450 12689450 270000 0 0 12689450 83968050

0610000 71008600 71008600 45535050 6377350 0 12959450 12689450 270000 0 0 12689450 83968050

Х 1000 Х 62990500 62990500 41312750 5773550 0 4073450 3895450 178000 0 0 3895450 67063950

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

0611020 1020 0921 49350750 49350750 32436000 4821900 1867450 1861450 6000 1861450 51218200

0611090 1090 0960 3060200 3060200 1759900 280330 13000 12000 1000 12000 3073200

0611100 1100 0960 4122250 4122250 2875000 307720 70000 70000 4192250

0611150 1150 0990 630000 630000 482100 16900 630000

0611161 1161 0990 3751300 3751300 2694000 209600 16000 15000 1000 15000 3767300

0611162 1162 0990 280000 280000 2000000 2000000 2000000 2280000

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

0614082 4082 0829 440000 440000 440000

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

0615011 5011 0810 212000 212000 212000

0615012 5012 0810 58000 58000 58000

0615031 5031 0810 1156000 1156000 809000 34000 34000 34000 1190000

Х 7000 Х 0 0 0 0 0 8430000 8430000 0 0 0 8430000 8430000

0617321 7321 0443 7795000 7795000 7795000 7795000

0617363 7363 0490 635000 635000 635000 635000

153059615 147737315 70616200 10659810 5122300 31271562 29432912 1838650 0 260000 29432912 184331177

Секретар міської ради С.ОЛІЙНИК

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми

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)

Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів

Надання дошкільної освіти

Освіта

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 
Корюківської міської ради

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 
Корюківської міської ради

Всього   видатків       

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

Інші програми та заходи у сфері освіти

Утримання та навчально - тренувальна робота 
комунальних дитячо - юнацьких спортивних 
товариств

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

Фізична культура і спорт

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

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

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

Будівництво освітніх установ та закладів 

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

Культура і мистецтво

Економічна діяльність

Забезпечення діяльності бібліотек



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

0118831 8831 1060
Надання довгострокових 
кредитів індивідуальним 

забудовникам на селі
40000 17420 57420 40000 17420 57420

0118832 8832 1060

Повернення довгострокових 
кредитів, наданих 

індивідуальним забудовникам 
на селі

-17420 -17420

0 -17420 -17420

Всього 40000 57420 -17420 -17420 40000 40000

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 

до рішення двадцять другої сесії Корюківської 
міської ради сьомого скликання від  28 лютого 2019 
року "Про внесення змін до рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 
грудня 2018 року  "Про міський бюджет на 2019 рік" 
№ 2-22/VII

Кредитування 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 

Секретар міської ради                                                                                                                                   С.ОЛІЙНИК

Спеціальний фонд 

Разом Разом Загальний 
фонд 

Спеціальний фонд 

Кредитування -всього

Разом 



Додаток   5

Трансферти з інших 
бюджетів

спеціальний фонд

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

Субвені з місцевого 
бюджету 

державному 
бюджету на 

виконання програм 
соціально - 

економічного 
розвитку регіонів

Субвені з місцевого 
бюджету 

державному 
бюджету на 

виконання програм 
соціально - 

економічного 
розвитку регіонів

41040200 0119110 0119410 0119770 0119800 0119800

3304300 83700 136000

2510000000
200000

2530920000
11624700 5115225

2530951000
100000

2550700000 1540000

1540000 3304300 11624700 5415225 83700 136000

Секретар міської ради                                                                                                                        С.ОЛІЙНИК

ВСЬОГО:

Корюківський районний бюджет 

Державний бюджет

Олександрівський сільський 
бюджет

                Міжбюджетні трансферти  міського бюджету на 2019 рік

Обласний бюджет Чернігівської 
області

Трансферти іншим бюджетам
Субвенції

Код

Корюківський міський бюджет

Дотація на:
Дотація

до рішення двадцять другої сесії Корюківської міської ради сьомого 
скликання від  28 лютого  2019року "Про внесення змін до рішення 
двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 

грудня 2018 року  "Про міський бюджет на 2019 рік"№ 2-22/ VII

Найменування бюджету - 
одержувача/ надавача 

трансферту

загальний фонд



(грн)

3524000

200000

16739925

100000

1540000
22103925

до рішення двадцять другої сесії Корюківської міської ради сьомого 
скликання від  28 лютого  2019року "Про внесення змін до рішення 
двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 

грудня 2018 року  "Про міський бюджет на 2019 рік"№ 2-22/ VII

РАЗОМ



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 16607462

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 650000

0110180
Інша діяльність у сфері державного 
управління Капітальні видатки 50000

0111010 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки 370000

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 
пунктів Капітальні видатки 1610000

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 479000

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 1473000 35

0117363 7363 0490

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

Реконструкція приміщення Корюківського дошкільно-
навчального закладу № 4 "Веселка" еколого-
натуралістичного напряму Корюківської міської ради 
м.Корюківка Чернігівської області 2019 342862 342862 100

0117367 7367 0490

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках реалізації заходів, спрямованих 
на розвиток системи охорони здоров’я 
у сільській місцевості (сключаючи 
співфінансування)

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини 
(на 1-2 лікаря) по вул. Бородавка, с.Наумівка 
Корюківського району Чернігівської області - 
будівництво 2019 6937600 6937600 100

0117442 7442 0456
Утримання та розвиток інших об’єктів 
транспортної інфраструктури Капітальні видатки 3000000

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 160000

0600000
Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту Корюківської міської ради 12689450

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 1861450

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

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти Капітальні видатки 2000000

064030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек Капітальні видатки 167000

до рішення двадцять другої сесії Корюківської міської ради сьомого 
скликання від  28 лютого 2019 року "Про внесення змін до рішення 
двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 
2018 року  "Про міський бюджет на 2019 рік" № 2-22/ VII

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



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

0617321 7321 0443
Будівництво освітніх установ та 
закладів 

Реконструкція  Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст № 1 з 
енергоефективними заходами та створенням нового 
освітнього простору по вул. Шевченка, 54 в 
м.Корюківка, Чернігівської обл., з виділенням 
черговості: І черга - зовнішнє утеплення; ІІ черга - 
заміна покриття, зовнішніх вікон та дверей; ІІІ черга - 
внутрішнє опорядження та заміна інженерних мереж з 
улаштуванням ІТМ 2019 27749906 7795000

06117363 7363 0490

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

Реконструкція  Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст № 1 з 
енергоефективними заходами та створенням нового 
освітнього простору по вул. Шевченка, 54 в 
м.Корюківка, Чернігівської обл., з виділенням 
черговості: І черга - зовнішнє утеплення; ІІ черга - 
заміна покриття, зовнішніх вікон та дверей; ІІІ черга - 
внутрішнє опорядження та заміна інженерних мереж з 
улаштуванням ІТМ 2019 27749906 605000

06117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально - економічного розвитку 
територій (включаючи 
співфінансування) Капітальні видатки 30000

Всього бюджет розвитку: 29296912

Секретар міської ради                                                                                                              С.ОЛІЙНИК



усього у тому чисді бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8

0100000 Корюківська міська рада (апарат) 31467720 25049300 6418420 5939700

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 590000 540000 50000 50000

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 -2021 рік

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

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 100000 100000

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

«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 заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

"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

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", "Програма запобігання 
бездомного утримання та розмноження 

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 4823300 4823300

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 

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 7446200 5986200 1460000 1460000

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 230000 80000 150000 150000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

"Програма поліпшення покриття доріг та 
проїздів у житловій забудові Корюківської 
територіальної громади на 2019-2021 роки"

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 1000000 1000000

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 13200000 10200000 3000000 3000000

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"( КП 
"КОРЮКІВКАВОДОКАНАЛ")

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2018 160000 160000 160000

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 545000 545000

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

0119800 9800 0180
Субвені з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально - 
економічного розвитку регіонів

Програма фінансової підтримки 2 державного 
пожежно - рятувального загону У ДСНС 
України у Чернігівській області на 
покращення матеріально - технічного стану 9 
державної пожежно - рятувальної частини 
(м.Корюківка) на 2019 рік

Рішення двадцять другої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
28.02.2019 101700 83700 18000 101700

0119800 9800 0180 Субвені з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально - 
економічного розвитку регіонів

Комплексна програма з реалізації міграційної 
політики Корюківського районного сектору 
Управління Державної міграційної Служби 
України в Чернігівській області на 2019 рік

Рішення двадцять другої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
28.02.2019 58000 58000 58000

Найменування місцевої /регіональної програми

до рішення двадцять другої сесії Корюківської міської ради сьомого 
скликання від  28 лютого 2019 року "Про внесення змін до рішення 
двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 

грудня 2018 року  "Про міський бюджет на 2019 рік" № 2-22 /VII

Дата та номер доуцмента, 
яким затверджено місцеву 

регіональну прогаму
Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

                                                                                                                                                                     (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 



0119800 9800 0180
Субвені з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально - 
економічного розвитку регіонів

"Комплексна програма профілактики 
правопорушень на 2019-2021 роки"

Рішення двадцять другої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
28.02.2019 60000 60000 60000

РАЗОМ 31467720 25049300 6418420 5939700

               Секретар міської ради                                                                                                                                                        С.ОЛІЙНИК



 

 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять друга сесія сьомого скликання) 

 

 

28 лютого 2019 року                      м. Корюківка                                   №  3-22/VIІ 

 

Про внесення змін 

до міських Програм 

 

 Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 12 лютого 

2019 року № 28, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку 

міста, постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, керуючись ст.26 Закону України «Про  

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до міських Програм на 2019 рік, а саме: 

 

1.1. В Комплексній Програмі профілактики правопорушень на 2019-2021 

роки, затвердженій рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження міських 

Програм», пункт 9 паспорту Програми «Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, 718 тис. грн.» замінити на «Загальний 

обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, 778,0 тис. 

грн.».  

У розділі  «Фінансове забезпечення Програми» абзац другий викласти в 

новій редакції: «Орієнтовний обсяг коштів міського бюджету, необхідний на 

виконання Програми у 2019-2021 роках, складає 778,0 тис. грн. згідно додатку 1 

до Програми, з них 258,0 тис. грн. надання субвенції державному бюджету для 

Корюківського відділення поліції Менського відділу ГУНП в Чернігівській 

області (2019 рік - 218,0 тис. грн., 2020 рік - 20,0 тис. грн., 2021 рік - 20,0 тис. 

грн.)». 



Розділ програми «Ресурсне забезпечення Комплексної Програми 

профілактики правопорушень на 2019-2021 роки» викласти в новій редакції  
 

 

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   

7 Придбання квадрокоптера 

(Корюківське ВП 

Менського ВП ГУНП) 

60000 60000   

 Разом 778000 518000 120000 140000 

 

      1.2. В Програмі раціонального використання та охорони водних ресурсів 

Корюківської міської ради на 2019-2021 роки, затвердженій рішенням 

двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 

2018 року «Про затвердження міських Програм», в паспорті Програми  пункт 

9 викласти в новій редакції: «Загальний орієнтовний обсяг фінансових 

ресурсів, 



необхідний для реалізації програми, всього 7100,0 тис. грн, в тому числі: 2019 

рік - 1500,0, 2020 рік - 1600,0, 2021 рік - 4000,0».   

В розділі 1 «Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена 

Програма» абзац 3 викласти в новій редакції: «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, Кодексу 

України «Про надра». Програмою передбачені заходи, які будуть 

фінансуватись за рахунок коштів міського бюджету, залучених коштів 

підприємств, установ та організацій». 

 Розділ 4 «Основні завдання Програми на 2019-2021 роки» доповнити 

абзацом такого змісту: «Геологічне вивчення, в тому числі дослідно-

промислова розробка ділянки надр Корюківського родовища питних підземних 

вод та затвердження запасів підземних вод ділянки родовища в ДКЗ України». 

В розділі 5 «Ресурсне забезпечення» цифри «3950,0 тис. грн.» замінити на 

цифри «7100,0 тис. грн.». 

1.3 В Програмі 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, затвердженій рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження міських 

Програм», пункт 4 розділу 1 «Загальні положення» викласти у новій редакції: 

«Крім того, постала нагальна необхідність у придбанні форменного одягу, 

касок пожежних, засобів малої механізації та потребують оновлення засоби 

індивідуального захисту органів дихання». 

Розділ 3 «Основні завдання Програми» викласти у новій редакції: 

«Завданням Програми є виділення коштів з бюджету Корюківської міської ради 

державному бюджету для здійснення заходів щодо придбання для Підрозділу 

мотопомпи, повнолицьових масок, касок пожежних, костюмів літніх 

повсякденних робочих та курток зимових повсякденних робочих». 

Додаток 1 до Програми «Напрями діяльності та заходи Програми» 

викласти в новій редакції. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста, постійну комісію міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища. 

 

 

Міський голова                                                                             Р.АХМЕДОВ 

 

 



Додаток 1 

 до Програми 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 

( в редакції від 28 лютого 2019 року) 

 

 

Напрями діяльності та заходи Програми 

 

 

Секретар міської ради        С .ОЛІЙНИК 

з/п 
Назва напрямку 

діяльності 

Перелік заходів 

Програми 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(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; 

- 12 повнолицьових 

масок; 

- 10 комплектів 

костюму літнього 

повсякденного 

робочого; 

- 5 курток зимових 

повсякденних 

робочих. 

- 7 касок пожежних. 

 

- 18000,00 грн. 

 

- 42000,00 грн. 

 

 

- 11000,00 грн. 

 

 

- 9000,00 грн. 

 

-21700,00 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.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять друга сесія сьомого скликання) 

 

 

28 лютого 2019 року                      м. Корюківка                                    № 4-22/VIІ 
 

 

Про Комплексну Програму 

з реалізації міграційної політики 

Корюківського районного сектору 

Управління Державної міграційної 

служби України в Чернігівській  

області на 2019 рік 

                           

З метою належної реалізації на території Корюківської громади державної 

політики у сфері міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та 

інших визначених законодавством категорій мігрантів, а також протидії 

нелегальній міграції, розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради 

від 25 лютого 2019 року № 59, 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 вирішила:  

 

1. Затвердити Комплексну Програму з реалізації міграційної політики 

Корюківського районного сектору Управління Державної міграційної служби 

України в Чернігівській області на 2019 рік, що додається.                                               

  

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку  міста. 

 

Міський голова                                                                 Р.АХМЕДОВ 

 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

        рішення двадцять другої сесії 

        Корюківської міської ради 

        сьомого скликання 

        від 28 лютого 2019 року  

№ 4-22/ VIІ 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

Комплексна програма  

з реалізації міграційної політики   

Корюківського районного  сектору  Управління Державної  

міграційної служби України в Чернігівській області 

на  2019  рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Корюківка 

2019 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 
 

1. Ініціатор розроблення програми Управління Державної 

міграційної служби України в 

Чернігівській області  

2. Розробник програми Корюківський районий сектор 

УДМС України в Чернігівській 

області  

3. Співрозробники програми - 

4. Відповідальний виконавець програми Корюківський районий сектор 

УДМС України в Чернігівській 

області 

5. Учасники програми Корюківський районий сектор 

УДМС України в Чернігівській 

області 

6. 

 

 

Терміни реалізації програми 2019 рік 

Етапи виконання програми (для 

довгострокових програм) 

 

- 

7. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні програми 

(для комплексних програм) 

міський бюджет та інші, не  

заборонені законодавством, 

джерела 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

усього: 

 

78,0 тис. грн. 

 

у тому числі кошти міського бюджету 78,0 тис. грн. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ I 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Затвердження  Комплексної програми з реалізації міграційної політики  

Корюківського районного сектору Управління Державної міграційної служби 

України в Чернігівській області на 2019 рік дасть можливість забезпечити 

розвиток, належне виконання функціональних завдань та удосконалення  

діяльності  Корюківського районного сектору УДМС України в Чернігівській 

області. 

З метою належного виконання працівниками Корюківського районного 

сектору  УДМС  України в Чернігівській області  Законів України «Про Єдиний 

державний демографічний реєстр та документів, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», «Про 

захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних систем», «Про порядок 

виїзду з України і в’їзду  в Україну громадян України», розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 09.10.2013 «Про затвердження плану заходів щодо 

оформлення і видачі паспорта громадянина України та реєстрації місця 

проживання/перебування фізичних осіб в Україні», розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 20.08.2014 № 780-р «Про затвердження плану заходів із 

запровадження документів, що підтверджують громадянство України, 

посвідчують особу чи її спеціальний статус, у які імплантовано безконтактний 

електронний носій, і створення національної системи біометричної верифікації 

та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства на 2014-

2017 роки», постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2014 № 79 «Деякі 

питання оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка 

переміщується з тимчасово окупованої території  України або району 

проведення антитерористичної операції», реалізації на практиці принципів 

державної політики у сфері надання адміністративних послуг, а саме 

забезпечення їх зручності, доступності і прозорості необхідно вжити певних 

заходів для забезпечення умов роботи працівників сектору та служби вцілому. 

РОЗДІЛ II 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ  

СПРЯМРВАНА ПРОГРАМА 

 

Корюківський районний сектор Управління Державної міграційної 

служби України в Чернігівській області, реалізуючи державну політику у 

сферах міграції (імміграції та еміграції), громадянства, реєстрації фізичних осіб, 

біженців, інших визначених законодавством категорій мігрантів, надає 

адміністративні послуги населенню і забезпечує надходження коштів до 

міського бюджету об’єднаної громади.  

Одним із найважливіших факторів, що безпосередньо впливає на 

покращення обслуговування населення при наданні адміністративних послуг є 

належні зовнішній вигляд та матеріально-технічне забезпечення Корюківського 



 

 

 

 

 

 

 

 

районного сектору  УДМС України в Чернігівській області.  

Відповідно до ст. 6 Декрету Кабінету Міністрів України «Про Державне 

мито» державне мито зараховується до бюджету місцевого самоврядування, а у 

відповідності до ст. 36, ст. 64 Бюджетного кодексу України зі змінами, 

внесеними згідно Закону від 15.01.2015, плата за надання адміністративних 

послуг сплачується за місцем розгляду та оформлення документів і включається 

до складу доходів загального фонду місцевих бюджетів (міського).  

За 2018 рік Корюківським РС УДМС України в Чернігівській області 

перераховано до бюджетів за адміністративні послуги 824991,98 гривень, 

зокрема до міського бюджету – 576253,18 гривень.  

Враховуючи, що Управління Державної міграційної служби в 

Чернігівській області за надання адміністративних послуг на постійній основі 

перераховує кошти до місцевих бюджетів, то кошторисом Державної 

міграційної служби України не передбачено виділення коштів з державного 

бюджету на забезпечення належного зовнішнього вигляду адміністративного 

приміщення. Тому  для  надання якісних та своєчасних адміністравтиних послуг 

населенню громади, кращої взаємодії з органами місцевого самоврядування з 

цих питань необхідне виділення коштів в рамках даної програми. 

 

РОЗДІЛ IIІ 

МЕТА КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ 
 

Програма передбачає надання фінансової підтримки Корюківському      

районному  сектору  Управління Державної міграційної служби України в      

Чернігівській області з метою  реалізації на території громади державної 

політики у сфері міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та 

інших визначених законодавством категорій мігрантів. 

 Мета Комплексної програми: 

- покращення обслуговування населення громади шляхом забезпечення 

зручності, доступності, прозорості та своєчасності надання громадянам  

адміністративних послуг з оформлення паспорта громадянина України у формі 

пластикової ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон; 

- сприяння у влаштуванні біженців та осіб без громадянства у тимчасові 

місця їхнього проживання; 

- участь у реалізації проектів з питань громадянства, імміграції біженців та 

взаємодія з міграційними службами сусідніх держав; 

- контроль за дотриманням законодавства у сфері міграції. 

 

РОЗДІЛ IV 

ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ 

ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ; СТРОКИ ТА 

ЕТАПИ ЕТАПИ ПРОГРАМИ 

Виконання Програми здійснюється на місцевому рівні, що передбачає: 

Забезпечення діяльності спільних мобільних груп співробітників 



 

 

 

 

 

 

 

 

Корюківського РС УДМС України в Чернігівській області, Корюківського ВП 

Менського ВП ГУНП Чернігівської області для проведення перевірок осіб на 

вокзалах, ринках, гуртожитках та інших людних місцях на території 

Корюківської громади з метою перекриття каналів проникнення нелегальних 

мігрантів та притягнення до відповідальності осіб, винних у їх вчиненні. 

Забезпечення поширення серед іноземців та осіб без громадянства 

інформації про особливості національної культури, звичаї, традиції та розвиток 

демократії в українському суспільстві. 

 Забезпечення проведення спільних нарад, засідань за круглим столом з 

питань організації співпраці та обміну інформацією між відповідними 

державними органами виконавчої влади, правоохоронними органами, органами 

місцевого самоврядування,  тощо. 

З метою реалізації другої фази Плану дій щодо лібералізації ЄС візового 

режиму для України забезпечення підвищення кваліфікації працівників 

Корюківського РС УДМС України в Чернігівській області,  рівня володіння 

ними іноземними мовами, у тому числі забезпечення мовної підготовки 

працівників, які працюють з біженцями та особами,які потребують додаткового 

або тимчасового захисту.                                                                                         

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з метою підвищення 

рівня обізнаності громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які 

перебувають на території України, щодо їх прав на свободу пересування 

територією України та адміністративної відповідальності, у разі порушення 

міграційного законодавства. 

 Надання інформаційно-консультативної допомоги громадянам України, 

які повертаються в Україну за процедурою добровільного повернення, 

видворення або у порядку реадмісії. 

Реалізація даної Програми буде проводитись за рахунок надходжень до 

міського бюджету. 

Для забезпечення фінансування завдань Комплексної програми необхідне 

фінансування заходів у сумі 78,0 (сімдесят вісім) тисяч гривень.  

 

РОЗДІЛ V 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ 

 

Напрями діяльності та заходи згідно додатку до Прогами передбачається 

здійснити протягом  2019 року. 

 

РОЗДІЛ VІ 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

 

Виконання Комплексної програми дасть змогу покращити 

обслуговування населення міста та громади шляхом доступності та зручності, 

оперативності та своєчасності надання адміністративних послуг, стабілізувати 

міграційні процеси шляхом запобігання нелегальній міграції, виявляти та 



 

 

 

 

 

 

 

 

вживати заходи щодо видворення нелегальних мігрантів, активізувати роботу з 

протидії незаконній міграції, уникнути передумов, які сприяють утворенню 

корупційних схем між співробітниками міграційної служби та населенням 

району, покращення взаємодії з органами місцевого самоврядування. 

 

 

Секретар  міської ради                           С.ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 

до Комплексної Програми з реалізації міграційної  

політики Корюківського районного сектору  

Управління Державної міграційної служби України  

в Чернігівській області на 2019 рік 

 

Напрями діяльності та заходи міської Програми 

№ 

 

Напрями діяльності 

(пріоритетні завдання) 

Перелік заходів Програми Строки 

виконан

ня 

Виконавці Джерела 

фінансування 

(міський 

бюджет) 

Орієнтовні обсяги 

фінансування  

(вартість) тис. грн., 

у тому числі: 

2019 

1. Забезпечення доступності, 

зручності та поліпшення 

якості умов 

обслуговування та       

надання адміністративних 

послуг населенню 

Корюківської громади, а 

також забезпечення 

належного зовнішнього 

вигляду 

адміністративного 

Корюківського районного 

сектору Управління 

Державної міграційної 

служби України в 

Чернігівській області 

 

1. Проведення капітального 

ремонту ганку та фасадної 

частини адмінприміщення 

підрозділу, в тому числі 

облаштування його 

пандусом, за адресою 

вулиця Зарічна, будинок 7, 

місто Корюківка, 

Чернігівська область   

2. Придбання двох 

кондиціонерів. 

3. Доставка кондиціонерів, 

їх установка та монтаж, 

пусконалагоджувальні 

роботи. 

2019 рік Управління 

Державної  

міграційної 

служби 

України в 

Чернігівській 

області 

Міський 

бюджет 

58 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 998,00 

 

8 002,00 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                  С.ОЛІЙНИК 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять друга сесія сьомого скликання) 

 

 

28 лютого 2019 року                      м. Корюківка                                    № 5-22/VIІ 
 

 

Про затвердження Положення  

про Порядок встановлення та  

демонтажу пам’ятних знаків,  

меморіальних та інформаційних  

дошок на території населених  

пунктів Корюківської міської ради 

 

З метою впорядкування та регламентації діяльності зі встановлення та 

демонтажу на території населених пунктів Корюківської міської ради 

пам’ятних знаків, меморіальних дошок та дошок, що містять інформаційні 

написи, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

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

відповідно до  Законів України «Про охорону культурної спадщини» та «Про 

культуру», керуючись ст. ст. 25, 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити: 

- Положення про порядок встановлення та демонтажу пам’ятних знаків, 

меморіальних та інформаційних дошок на території населених пунктів 

Корюківської міської ради, що додається. 

- Положення про комісію з питань вшанування визначних подій і 

увічнення пам’яті видатних осіб та встановлення пам’ятних знаків на території 

населених пунктів Корюківської міської ради, що додається. 

 

2. Створити комісію з питань вшанування визначних подій і увічнення 

пам’яті видатних осіб та встановлення пам’ятних знаків на території населених 

пунктів Корюківської міської ради у складі згідно додатку. 

 



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста. 

 

 

Міський голова                    Р. АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення двадцять другої сесії 

Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 28 лютого 2019 року  

№ 5-22/VIІ 
 

Положення  

про порядок встановлення та демонтажу пам’ятних знаків,  

меморіальних та інформаційних дошок на території населених пунктів 

Корюківської міської ради 

 

I. Загальні положення 

1.1. Положення про Порядок встановлення та демонтажу пам’ятних 

знаків, меморіальних та інформаційних дошок на території населених пунктів 

Корюківської міської ради (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону 

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

охорону культурної спадщини», Закону України «Про культуру», з метою 

увічнення пам’яті видатних осіб міста та сіл громади, України та світу і 

вшанування визначних історичних подій, що на території населених пунктів 

громади, підвищення туристичної привабливості, формування та збереження 

історико-культурного середовища, інформування гостей та мешканців про 

історію населених пунктів громади. 

1.2. Це Положення визначає: 

- критерії, що є підставами для ухвалення рішень про відзначення визначних 

подій, а також увічнення пам’яті осіб, досягнення і внесок яких у сфері їх 

діяльності принесли довготривалу користь громаді або державі, у вигляді 

встановлення пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дошок; 

- порядок розгляду клопотань та ухвалення рішень щодо встановлення 

пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дошок; 

- правила встановлення і збереження пам’ятних знаків, меморіальних та 

інформаційних дошок на об’єктах; 

- порядок обліку пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дошок та 

відповідальність за їх стан та збереження; 

- порядок демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дошок. 

1.3. Пам’ятний знак - архітектурно-скульптурний твір малої форми у 

вигляді стели, обеліску, колони, пам’ятного каменю, монументально-

декоративної або паркової скульптури, що встановлюються на території 

населеного пункту, з метою вшанування визначних подій в його історії та 

пам’яті діячів місцевого, всеукраїнського та світового значення. 

Меморіальна дошка - архітектурно-скульптурний твір малої форми у 

вигляді плити, встановлений на фасаді будівлі, історико-культурних об’єктах 

чи пам’ятних місцях із лаконічним текстом-написом, що відображає суть події 

або заслуги особи, на честь якої встановлюється. 



Інформаційна дошка - дошка, що встановлюється на фасаді будівлі, 

пам’ятки архітектури, історії чи культури, на якій міститься інформація про цей 

об’єкт культурної спадщини, про особу чи подію, на честь якої найменовано 

проїзд, провулок або вулицю. 

У композицію меморіальної дошки може бути включене скульптурне 

портретне зображення та елементи тематичного декору. 

Пам’ятні знаки, меморіальні та інформаційні дошки (далі – Об’єкти) 

виготовляються з довговічних матеріалів: природного каменю (мармуру, 

граніту тощо) чи металевого сплаву (бронзи, чавуну, алюмінію) за погодженим 

художньо-архітектурним проектом, визначеним цим Положенням. 

 

II. Підстави для прийняття рішень про вшанування пам'яті шляхом 

встановлення Об’єктів 

2.1. Підставою для прийняття рішення про встановлення Об’єктів є: 

-  значущість події в історії населеного пункту Корюківської міської ради або 

держави в цілому; 

- наявність офіційно визнаних досягнень особи в державній, громадській, 

політичній, військовій, виробничій і господарській діяльності, в науці, техніці, 

літературі, мистецтві, культурі та спорті, особливого внеску особи в певну 

сферу діяльності на довготривалу користь населених пунктів Корюківської 

міської ради та України; 

- підтвердження історико-архівними і нагородними документами заслуг особи 

перед містом чи селом громади, Україною та світом у певній сфері; 

- підтвердження перебування у населених пунктах громади видатних осіб 

Всеукраїнського чи світового масштабу; 

- довготривале постійне проживання і робота у населених пунктах громади; 

- наявність архівних матеріалів або наукових досліджень, що вказують на 

зв’язок між видатною історичною подією, життєдіяльністю видатної особи та 

адресою встановлення пам’ятного знаку, меморіальної або інформаційної 

дошки. 

 

III. Порядок розгляду клопотань та ухвалення рішень про 

встановлення Об’єктів 

3.1. Клопотання щодо встановлення Об’єктів розглядає Комісія з питань 

вшанування визначних подій і увічнення пам’яті видатних осіб на території 

населених пунктів Корюківської міської ради (далі – Комісія). 

3.2. Право подачі клопотання щодо Об’єктів належить підприємствам, 

установам, організаціям, закладам, місцевим осередкам політичних партій,  

депутатам міської ради, творчим спілкам, громадським об'єднанням і трудовим 

колективам. 

Клопотання родичів та інших фізичних осіб Комісією не розглядаються. 

3.3. Клопотання про встановлення Об’єкта подається на ім’я міського 

голови. У клопотанні необхідно обґрунтувати доцільність встановлення 

пам’ятного знаку, меморіальної чи інформаційної дошки, запропонувати місце 



розташування, зазначити за рахунок чиїх коштів буде здійснюватися 

фінансування виготовлення і встановлення знаку чи дошки. 

3.4. Перелік документів, що подаються на розгляд Комісії: 

- клопотання; 

- історична або біографічна довідка; 

- копії архівних, нагородних документів, що підтверджують достовірність і 

значущість події або заслуги особи, пам’ять про яку увічнюється (за наявності); 

- ескізний проект Об’єкт (розмір, матеріал, текст та шрифт), узгоджений з 

міським або районним органом містобудування та архітектури та Відділом 

освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради; 

- лист-згода власника (балансоутримувача) будівлі, на якій має бути розміщено 

Об’єкт, якщо будівля не відноситься до міської комунальної власності; 

- розрахунок витрат на встановлення Об’єкта, у разі якщо таке встановлення 

необхідно здійснити за рахунок коштів міського бюджету. 

3.5. За результатами розгляду клопотань Комісія може прийняти такі 

рішення: 

- підтримати клопотання і рекомендувати виконавчому комітету Корюківської 

міської ради прийняти рішення про надання дозволу на встановлення  Об’єкта; 

- перенести розгляд клопотання на термін, визначений Комісією, у зв'язку з 

необхідністю отримання додаткових відомостей і документів або з інших 

причин, встановлених Комісією; 

- рекомендувати ініціаторам клопотання вшанувати пам'ять про подію або 

особу в іншій формі (у формі скульптурного портрета, бюста, тематичної 

композиції в інтер'єрі будівлі або на закритій території); 

- відхилити клопотання у випадку відсутності підстав передбачених п. 2.1. 

Положення, документів передбачених п. 3.4. Положення та повідомити про це 

ініціаторів клопотання. 

3.6. Рішення приймається більшістю голосів членів Комісії, які присутні 

на засіданні, відкритим голосуванням і відображається в протоколі, який 

підписується головою та секретарем Комісії. 

3.7. Після підписання протоколу засідання головою та секретарем Комісії, 

письмові повідомлення про рішення Комісії направляються ініціаторам 

клопотання. 

3.8. Після ухвалення рішення Комісією Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради готує проект рішення виконавчого комітету 

міської ради про надання дозволу на встановлення Об’єкта та проект рішення 

міської ради про прийняття у міську комунальну власність, у випадку якщо 

будівля або земельна ділянка, на яких пропонується здійснити встановлення 

Об’єкта, перебувають у міській комунальній власності та таке встановлення 

відбуватиметься не за кошти міського бюджету. 

3.8.1. Якщо балансоутримувач будівлі або земельної ділянки, на якій 

пропонується здійснити встановлення Об’єкта, не відноситься до міської 

комунальної  власності – такі Об’єкти підлягають передачі йому на баланс 

та/або у власність. 



3.9. Комісія має право також ініціювати та рекомендувати встановлення 

Об’єктів із увічнення пам’яті видатних осіб і вшанування визначних історичних 

подій, що відбулися в місті, за рахунок коштів міського бюджету в рамках 

відповідних цільових програм. 

3.10. На підставі пропозицій Комісії виконавчий комітет Корюківської 

міської ради приймає остаточне рішення про надання дозволу на встановлення 

Об’єкта. 

3.11. Після прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом 

міської ради ініціатор встановлення зобов’язаний виконати наступні вимоги: 

- узгодити ескіз (проект) Об’єкта з міським або районним органом 

містобудування та архітектури та Відділом освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради; 

- визначити та узгодити з міським або районним органом містобудування та 

архітектури безпосереднє місце встановлення Об’єкта, а у випадку його 

розміщення на пам’ятці культурної спадщини – додатково з Департаментом 

культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної 

державної адміністрації; 

- у разі потреби здійснити заходи з приведення у належний стан фасаду будівлі, 

прилеглої території, де має бути встановлено Об’єкт; 

- здійснити заходи щодо передачі Об’єкта до міської комунальної власності – в 

разі якщо дошку встановлено на будівлі або земельній ділянці, що належить до 

міської комунальної власності, або передати на баланс власника 

(балансоутримувача) будівлі, якщо будівля або земельна ділянка не є об’єктом 

комунальної власності. 

3.12. Комісія також може прийняти рекомендації  щодо збереження або 

демонтажу самовільно встановлених Об’єктів згідно із встановленою 

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

ради готує проект рішення виконавчого комітету: 

- про дозвіл на збереження Об’єктів – в разі позитивного рішення Комісії; 

- про демонтаж Об’єктів – у випадку прийняття Комісію негативного 

рішення 

 

IV. Правила встановлення Об’єктів на території населених пунктів 

Корюківської міської ради 

4.1. Об’єкти встановлюються не раніше ніж через 1 рік після історичної 

події або смерті особи, пам’ять про яку увічнюється. Обмеження щодо термінів 

встановлення не поширюються на осіб, удостоєних звання «Герой України», 

«Почесний громадянин міста». 

4.2. Кількість Об’єктів про особу або про історичну подію в межах 

населеного пункту є необмеженою. 

4.3. Розмір меморіальних і інформаційних дошок визначається обсягом 

інформації, що на них розміщується, наявністю портретного зображення, 

декоративних елементів і повинен бути сумірний будівлі або споруді, на якій 

встановлюється, але не більше 50 х 100 см. 



4.4. Написи на Об’єктах здійснюються українською мовою в простій 

стислій формі та без скорочень. Написи на Об’єктах, пов’язаних з діячами 

інших національних культур, можуть також дублюватися мовою народу, до 

якого належить особа, пам’ять якої увічнюється. 

 

V. Порядок збереження Об’єктів 

5.1. Після встановлення Об’єкт є невід'ємним художньо-архітектурним 

елементом будівлі, території. 

5.2. Організації, на балансі яких знаходяться Об’єкти, забезпечують їх 

збереження в належному естетичному вигляді за рахунок власних коштів. 

5.3. Реставрація або відновлення Об’єкта здійснюється 

балансоутримувачем за погодженням з Відділом освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради. 

5.4. Контроль за збереженням Об’єктів здійснюють балансоутримувачі та 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

 

VI. Порядок обліку Об’єктів 

6.1. Облік та інвентаризацію Об’єктів здійснює Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської ради шляхом формування реєстру 

пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дошок (далі – Реєстр). 

6.2. Всі Об’єкти, які встановлені на території населених пунктів 

Корюківської міської ради, в тому числі встановлені на будівлях та земельних 

ділянках, що не належать до міської комунальної власності, мають бути внесені 

до Реєстру 

6.3. Реєстр має містити: 

- копію рішення про надання дозволу на встановлення Об’єкта; 

- копію затвердженого тексту напису; 

- копію затвердженого ескізу (проекту); 

- фото пам’ятного знаку, меморіальної чи інформаційної дошки; 

- відомості про автора, розміри та матеріал, з якого виготовлений Об’єкт; 

- відомості про балансоутримувача Об’єкта. 

6.4. Відділ освіти, культури, молоді та спорту проводить інвентаризацію 

Об’єктів не рідше одного разу на 5 років. 

6.5. Пам’ятні знаки, меморіальні дошки потенційно є складовою 

частиною об’єкту культурної спадщини. Пам’ятні знаки та меморіальні дошки 

можуть бути визначені також окремо пам’ятками монументального мистецтва 

(якщо знак чи дошка має високу художню цінність) у порядку, визначеному 

чинним законодавством. 

 

VIІ. Порядок демонтажу Об’єктів 

7.1. Демонтаж Об’єктів відбувається: 

- при відсутності дозволу на встановлення пам’ятного знаку, меморіальної та 

інформаційної дошки; 



- при потребі виконання ремонтних та реставраційних робіт будівлі, на якій 

розташовані меморіальні та інформаційні дошки, на період проведення 

вказаних робіт; 

- при знесенні будівлі; 

- на виконання вимог чинного законодавства України. 

7.2. При відсутності дозволу на встановлення Об’єктів Відділом освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради готується акт про 

виявлення самовільно встановлених Об’єктів та підтверджуючі фотоматеріали 

для розгляду на засіданні Комісії та виконавчого комітету міської ради.  

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

вживаються всі необхідні заходи для виявлення осіб, які без відповідного 

дозволу встановили Об’єкт. 

7.3. При ремонті та реконструкції будівлі, на якій встановлено Об’єкт, 

балансоутримувач здійснює демонтаж, забезпечує збереження меморіальних чи 

інформаційних дошок та після закінчення робіт розміщує їх на колишнє місце 

власними силами та за рахунок власних коштів. 

7.4. При знесенні будівлі її балансоутримувач здійснює демонтаж 

встановлених на ній Об’єктів за рахунок власних засобів та здійснює їх 

передачу по акту на зберігання у фонд Корюківського історичного музею, або 

при узгодженні із забудовником, Об’єкти можуть бути встановлені у 

відповідності до розділу ІІІ Положення на новобудові, яку зведено на місці 

знесеної будівлі.  

7.5. У разі демонтажу Об’єктів балансоутримувач письмово повідомляє 

виконавчий комітет міської ради, Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

міської ради, ініціаторів встановлення (за їх наявності) про демонтаж, його 

причину, зазначаються відповідальні виконавці, строки та місце зберігання 

пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дошок на період проведення 

робіт. 

7.6. Демонтаж Об’єктів здійснюється шляхом прийняття рішення 

виконавчого комітету Корюківської міської ради. 

Проект рішення виконавчого комітету міської ради про демонтаж готує 

відділ земельних ресурсів та комунального майна міської ради. 

7.7. У випадку прийняття виконавчим комітетом Корюківської міської 

ради рішення про демонтаж самовільно встановлених Об’єктів, особи, які без 

відповідного дозволу їх встановили повинні провести демонтаж в термін, 

визначений рішенням виконавчого комітету міської ради. 

7.8. Про демонтаж Об’єкта складається акт, який підписують 

балансоутримувач, уповноважені представники Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської ради. 

7.9. Не допускається демонтаж або перенесення Об’єктів з метою 

розміщення інформаційно-рекламних засобів та конструкцій. 

7.10. Не підлягають демонтажу Об’єкти, встановлені до набрання 

чинності цим Положенням. 



7.11. У разі самовільного демонтажу Об’єктів, які включені до Реєстру, 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту міської ради готує звернення до 

правоохоронних органів для вжиття заходів щодо встановлення винних осіб. 

 

 

Секретар міської ради                                                        С. ОЛІЙНИК 

 

 
 ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення двадцять другої сесії 

Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 28 лютого 2019 року  

№ 5-22/VIІ 

 

Положення  

про комісію з питань вшанування визначних подій і увічнення пам’яті 

видатних осіб та встановлення пам’ятних знаків на території  

населених пунктів Корюківської міської ради 

 

1. Комісія з питань вшанування визначних подій і увічнення пам’яті 

видатних осіб та встановлення пам’ятних знаків на території населених пунктів 

Корюківської міської ради (далі — Комісія) є постійно діючим консультативно-

дорадчим органом виконавчого комітету Корюківської міської ради, який 

створюється з метою глибокого фахового вивчення питань про увічнення 

пам’яті визначних діячів і подій у формі встановлення пам’ятних знаків, 

меморіальних дошок на території населених пунктів громади. 

2. Персональний склад Комісії затверджується рішенням Корюківської 

міської ради. 

До складу Комісії можуть входити представники структурних підрозділів 

виконавчого апарату Корюківської міської ради та її виконавчого 

комітету,   учені-історики, мовознавці, краєзнавці, архітектори та інші 

представники громадськості. 

Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та 

членів Комісії. 

3. Робота Комісії проводиться гласно. У засіданнях Комісії за запрошенням 

голови комісії можуть брати участь депутати міської ради, представники 

засобів масової інформації та громадськості.  

4. Комісія не розглядає питання щодо спорудження (створення) 

пам’ятників і монументів, а також щодо встановлення пам’ятних знаків на 

територіях кладовищ. 

5. За результатами розгляду клопотань Комісія: 

- підтримує клопотання і рекомендує встановити пам’ятний знак, 

переносить розгляд клопотання на термін, визначений Комісією, у зв’язку із 



необхідністю отримання додаткових відомостей та документів, відхиляє 

клопотання, рекомендує ініціатору увічнити пам’ять визначного діяча або події 

в іншій формі (встановити пам’ятний знак в інтер’єрі або на закритій території) 

й інформувати Комісію про це. 

6. При розгляді питань про встановлення пам’ятних знаків Комісія 

враховує, що пам’ятні знаки, меморіальні дошки встановлюються, як правило, 

не раніше ніж через 1 рік після доконаної історичної події чи смерті особи, 

пам’ять якої увічнюється; 

7. Комісія може ініціювати та рекомендувати встановлення пам’ятних 

знаків із увічнення пам’яті визначних діячів та подій, що відбулися в населених 

пунктах Корюківської міської ради, за рахунок коштів міського бюджету в 

рамках відповідних цільових програм. 

8. Формою роботи Комісії є засідання. Засідання Комісії проводиться не 

пізніше 14 днів з моменту надходження клопотання про встановлення 

пам’ятного знаку, меморіальної чи інформаційної дошки. Засідання вважається 

правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Комісії. 

9. Голова Комісії керує роботою Комісії та головує на її засіданнях. У разі 

відсутності голови Комісії засідання проводить заступник голови Комісії. 

10. Рішення Комісії вважається ухваленим, якщо за нього проголосувала 

більшість членів Комісії, присутніх на засіданні. Рішення Комісії 

оформлюється у вигляді протоколу, який підписує головуючий та секретар 

Комісії. Члени Комісії, що голосували «проти», мають право надати письмово 

до протоколу свою окрему думку. 

11. Голова, заступник голови, секретар та члени Комісії працюють на 

громадських засадах. 

12. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть реалізуватися шляхом 

прийняття рішень виконавчого комітету Корюківської міської ради, проекти 

яких готують відповідні відділи міської ради. 

13. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює Відділ освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради. 

 

 

Секретар міської ради      С. ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 Додаток 

до рішення двадцять другої сесії 

Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 28 лютого 2019 року  

№ 5-22/VIІ 

 

 

Комісія з питань вшанування визначних подій і увічнення пам’яті 

видатних осіб та встановлення пам’ятних знаків  

на території населених пунктів Корюківської міської ради 

 

 

Биков Олександр Миколайович – голова комісії, заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради; 

 

Наумчик Ірина Володимирівна – заступник голови комісії, начальник 

Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради; 

 

Кун Алла Іванівна – секретар комісії, завідувач сектору 

культури та культурно-масової роботи 

Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради; 

 

   

Члени комісії 

 

  

Пономаренко Зоя Юріївна – керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету Корюківської 

міської ради; 

 

Бабич Вікторія Сергіївна – Провідний спеціаліст – державний 

реєстратор юридичного відділу 

Корюківської міської ради; 

 

Сухомлин Алла Павлівна – директор Корюківської школи мистецтв 

ім. О.С. Корнієвського; 

 



Бабич Людмила Олексіївна – директор Корюківського історичного 

музею. 

 

 

Секретар міської ради      С. ОЛІЙНИК 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (двадцять друга сесія сьомого скликання)  

 

28 лютого 2019 року                       м. Корюківка                                   № 6-22/VIІ 
 

Про затвердження Переліку об’єктів 

міської комунальної власності, 

що підлягають приватизації у 2019 році 

 
 

З метою реалізації завдань по приватизації об’єктів міської комунальної 

власності Корюківської міської  територіальної громади в особі Корюківської 

міської ради у 2019 році, забезпечення надходження коштів до міського 

бюджету, враховуючи рішення тринадцятої сесії міської ради сьомого 

скликання від  05 березня 2018 року «Про затвердження Програми приватизації 

об’єктів міської комунальної власності Корюківської міської територіальної 

громади на 2018-2020 роки», рішення вісімнадцятої сесії міської ради сьомого 

скликання від  15 листопада 2018 року «Про приватизацію майна міської 

комунальної власності», рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста 

відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального 

майна», керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 
 

1. Затвердити Перелік об’єктів міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади, що підлягають приватизації у 

2019 році (далі – Перелік), що додається.  

2. Опублікувати Перелік об’єктів міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади, що підлягають приватизації у 

2019 році, на офіційному сайті Корюківської міської ради протягом п’яти 

робочих днів з дня прийняття даного рішення.  
 

3. Здійснювати заходи по приватизації об’єктів, що підлягають 

приватизації, відповідно до вимог законодавства з питань приватизації та цього 

рішення. 



 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                     Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення двадцять другої сесії  

Корюківської міської ради сьомого скликання 

 від 28.02.2018 року №6-22/VII 

 

 
ПЕРЕЛІК 

 об’єктів міської комунальної власності Корюківської міської територіальної громади, які 

підлягають приватизації у 2019 році 

 
Найменування 

об’єкта 

Місцезнаходження 

об’єкта 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

Балансоутримувач Спосіб 

приватизації 

Нежитлова 

будівля, 

загальною 

площею  197,40 

кв.м. 

Чернігівська область, 

Корюківський район,  

с. Тельне, 

вул. Мирна, буд.28 

0,05 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон  

 

 

 

Секретар міської ради                                                        С. ОЛІЙНИК     

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять друга сесія сьомого скликання) 

 

 

28 лютого 2019 року                      м. Корюківка                                   № 7-22/VIІ 

 

Про створення юридичної особи - Відділу  

архітектури, містобудування та  

житлово-комунального господарства 

Корюківської міської ради 

 

З метою забезпечення реалізації державної політики у сфері 

містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства на 

території Корюківської міської об’єднаної територіальної громади, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, 

соціально-економічного та культурного розвитку міста та постійної комісії 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища, відповідно до Законів України «Про архітектурну діяльність», 

«Про регулювання містобудівної діяльності», «Про житлово-комунальні 

послуги», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Створити юридичну особу - Відділ архітектури, містобудування та 

житлово-комунального господарства Корюківської міської ради, організаційно-

правова форма - орган місцевого самоврядування. 

 

2. Визначити місцезнаходження юридичної особи - Відділу архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства Корюківської міської 

ради, за адресою: 15300 Україна, Чернігівська область, Корюківський район,           

м. Корюківка, вулиця Бульварна, будинок 6. 

 

3. Затвердити Положення про Відділ архітектури, містобудування та 

житлово-комунального господарства Корюківської міської ради, що додається. 

 



4. Доручити виконавчому апарату Корюківської міської ради здійснити 

заходи щодо державної реєстрації юридичної особи згідно чинного 

законодавства. 

  

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку міста та на постійну комісію міської ради з питань з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища. 

 

 

Міський голова                                                                          Р. АХМЕДОВ 



                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО: 

                                                                          рішення двадцять другої сесії  

Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 28 лютого 2019 року 

№ 7-22/VII 

 

 

 

 
                                                                              

 
ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ, МІСТОБУДУВАННЯ ТА ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА  

КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Корюківка 

2019 рік 



1. Відділ архітектури, містобудування та житлово-комунального 

господарства Корюківської міської ради (далі - відділ) - уповноважений орган у 

сфері містобудування та архітектури, відповідно до Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» утворюється міською радою, є підзвітним і 

підконтрольним Корюківській міській раді, її виконавчому комітету та 

міському голові. 

1.1. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

відділ є виконавчим органом Корюківської міської ради та неприбутковою 

організацією (установою). 

1.2. Відділ є юридичною особою (з дня реєстрації), має круглу печатку із 

зображенням Державного Гербу України та своїм найменуванням. 

1.3. Адреса відділу: 15300, Чернігівська область, м. Корюківка, вул. 

Бульварна, 6. 

1.4. Ведення бухгалтерського обліку та звітності Відділу здійснюється 

відділом бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату 

Корюківської міської ради. 

 

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про основи 

містобудування», «Про містобудівний кадастр населених пунктів», «Про 

архітектурну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про 

житлово-комунальні послуги», «Про охорону культурної спадщини», «Про 

інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист 

персональних даних», «Про рекламу», «Про звернення громадян», «Про 

адміністративні послуги», Житловим кодексом України, Земельним кодексом 

України, Державними будівельними нормами України, наказами: Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, 

регламентом Корюківської міської ради та виконавчого комітету, рішеннями 

міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а 

також цим Положенням. 

 

3. Основними завданнями відділу у сфері містобудування та архітектури є: 

3.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та 

архітектури на території Корюківської міської ради; 

3.2. Аналіз стану містобудування на території Корюківської міської ради, 

організація розроблення, проведення експертизи, забезпечення затвердження в 

установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої 

містобудівної документації; 

3.3. Координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного 

розвитку території, забудови населених пунктів на території Корюківської 

міської ради, поліпшення їх архітектурного вигляду; 



3.4. Забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та 

архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної 

документації, здійснення контролю за їх реалізацією;  

3.5. Контроль за використанням і забудовою земель, визначених для 

містобудівних потреб, забезпечення можливості здійснення на них 

запланованої містобудівної діяльності; 

3.6. Забезпечення в межах своїх повноважень охорони, контролю за 

використанням пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, 

паркових та історико-культурних ландшафтів. 

 

4. Основними завданнями відділу у сфері житлово-комунального 

господарства є: 

4.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-

комунального господарства на території Корюківської міської ради; 

4.2. Забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, 

установами та організаціями житлово-комунального господарства; 

4.3. Підготовка пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово-

комунальні послуги, а також норм їх споживання, здійснення контролю за їх 

додержанням; 

4.4. Аналіз стану житлово-комунального господарства та підготовка 

пропозицій до проекту бюджету ради щодо фінансування програм розвитку 

ЖКГ і благоустрою населених пунктів. 

 

5. Основними завданнями відділу з питань благоустрою є: 

5.1. Внесення пропозицій до планів, програм економічного та соціального 

розвитку міста, місцевих програм, а також до планів підприємств, установ та 

організацій з питань, пов'язаних з питаннями благоустрою; 

5.2. Сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирного 

будинку, інших суб’єктів господарювання з утримання житлового фонду, 

об’єктів благоустрою; 

5.3. Здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері 

благоустрою. 

 

6.Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

6.1. Бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування 

та архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою; 

6.2. Готує пропозиції до програми соціально-економічного розвитку та 

інших програм ради; 

6.3. Веде облік забезпеченості містобудівною документацією населених 

пунктів на території Корюківської міської ради, надає до міської ради 

пропозиції щодо необхідності розроблення та коригування генеральних планів 

населених пунктів та іншої містобудівної документації; 

6.4. Розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції 

суб'єктів містобудування щодо: визначення територій, вибору, вилучення 

(викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною 



документацією, розробляє та подає до профільної постійної депутатської 

комісії міської ради висновки з цих питань, забезпечує контроль за 

використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість 

провадження на них запланованої містобудівної діяльності; 

6.5. Розробляє і подає виконавчому комітету міської ради, профільній 

постійній депутатській комісії міської ради пропозиції щодо розміщення, 

будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об’єктів, 

створення інженерно-транспортної інфраструктури, розглядає і погоджує 

проекти конкретних об’єктів архітектури та надає замовникам висновки щодо 

їх затвердження у випадках, визначених законодавством; 

6.6. Координує на території Корюківської міської ради виконання 

науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування; 

6.7. Організовує створення і оновлення топографічних планів, 

призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об'єктів 

архітектури, підземних мереж і споруд, прив'язки будівель і споруд до ділянок 

будівництва, а також вирішення інших інженерних питань, здійснює 

систематизацію зазначених матеріалів; 

6.8. Здійснює підготовку завдання на розробку містобудівної 

документації щодо об’єктів, замовником яких є міська рада; 

6.9. Погоджує об'єкти розміщення та архітектурні рішення об'єктів 

благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, 

зовнішньої реклами; 

6.10. Здійснює в межах своїх повноважень охорону, контроль за 

використанням пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, 

паркових, та історико-культурних ландшафтів; 

6.11. Надає будівельні паспорти забудови земельної ділянки. 

6.12. Надає паспорти прив’язки на розміщення тимчасових споруд для 

здійснення підприємницької діяльності. 

6.13. Надає містобудівні умови та обмеження земельної ділянки 

6.14. Вносить відповідним юридичним та фізичним особам пропозиції 

щодо прийняття згідно із законодавством рішень стосовно самовільно 

забудованих будинків та споруд; 

6.15. Організовує проведення в установленому порядку архітектурних та 

містобудівних конкурсів; 

6.16. Створює і веде архів містобудівної документації, матеріалів 

містобудівного кадастру; 

6.17. Надає пропозиції щодо присвоєння поштових адрес об’єктам; 

6.18. Надає дозвіл згідно з вимогами чинного законодавства на 

розміщення реклами та регулює діяльність з її розміщення. 

6.19. Інформує населення через засоби масової інформації про 

розроблення містобудівних програм розвитку територій, розміщення 

найважливіших об’єктів архітектури, організовує їх громадське обговорення; 

6.20. Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, 

звернень і скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що 

належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів; 



6.21. Бере участь у здійсненні державного контролю за використанням 

земель, визначених для містобудівних потреб населених пунктів на території 

Корюківської міської ради; 

6.22. Сприяє впровадженню у проектах об'єктів архітектури прогресивних 

архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, 

що забезпечують ресурсозбереження, здійсненню структурної перебудови та 

переорієнтації виробничої будівельної бази на спорудження житла з 

використанням ресурсоощадних технологій та конструкцій, місцевих 

будівельних матеріалів; 

6.23. Координує в межах своєї компетенції діяльність підприємств, 

установ та організацій, які виконують роботу з підготовки і комплектування 

вихідних даних на проектування, які надають інші послуги у сфері 

містобудування та архітектури; 

6.24. Співпрацює з підприємствами - надавачами житлово-комунальних 

послуг населенню міської ради; 

6.25. Здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації 

та утримання житлового фонду і об'єктів комунального господарства незалежно 

від форм власності; 

6.26. Бере участь у розробці заходів з оснащення наявного житлового 

фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії 

згідно із загальнодержавними та регіональними програмами; 

6.27. Аналізує рівень цін і тарифів на продукцію, роботи і послуги 

житлово-комунального господарства та у разі потреби готує пропозиції щодо їх 

змін в установленому законодавством порядку; 

6.28. Розробляє пропозиції до місцевих програм приватизації підприємств 

житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності;  

6.29. Сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики під час 

проектування, будівництва нових та реконструкції діючих об'єктів житлово-

комунального господарства, здійснює контроль за їх будівництвом, бере участь 

у розробленні проектів благоустрою територій населених пунктів міської ради; 

6.30. Здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та 

якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями 

житлово-комунального господарства, виробництва будівельних матеріалів, 

виробів і конструкцій; 

6.31. Виконує інші функції відповідно до законодавства. 

 

7. Відділ має право: 

7.1. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з 

питань, що належать до його компетенції; 

7.2. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради, 

підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх 

керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції; 

7.3. Одержувати в установленому порядку від інших структурних 

підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, 

документи інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - 



безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього 

завдань; 

7.4. Подавати відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо 

зупинення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які 

виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил; 

7.5. Одержувати в установленому порядку від місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій незалежно від форми власності і підпорядкування інформацію, 

необхідну для виконання покладених на нього завдань; 

7.6. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами 

органів виконавчої влади, системами зв’язку та іншими технічними засобами. 

 

8. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

іншими структурними підрозділами міської ради, органами місцевого 

самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм 

власності, об'єднаннями громадян та громадянами. 

 

9. Начальник відділу-головний архітектор:  

9.1. Відповідно до Закону України «Про архітектурну діяльність» 

начальник відділу є головним архітектором Корюківської міської ради. 

Начальник відділу призначається на посаду міським головою у встановленому 

законом порядку.  

9.2. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну 

відповідальність перед міським головою за виконання покладених на відділ 

завдань; 

9.3. Подає на затвердження міської ради Положення про відділ; 

9.4. Розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє 

обов’язки між ними; 

9.5. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів 

роботи міської ради; 

9.6. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення 

ефективності роботи відділу; 

9.7. Звітує перед міською радою, виконавчим комітетом, міським головою 

про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи; 

9.8. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданні міської ради, 

виконавчого комітету питань, що належить до компетенції відділу, та розробляє 

проекти відповідних рішень; 

9.9. Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими 

структурними підрозділами міської ради, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями – за дорученням міського голови; 

9.10. Організовує роботу з підвищенням рівня професійної 

компетентності працівників відділу; 

9.11. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належить до 

повноважень відділу; 



9.12. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього 

трудового розпорядку та виконавської дисципліни; 

9.13. Розглядає запити і звернення депутатів; 

9.14. Забезпечує охорону праці, пожежну безпеку у відділі; 

9.15. Забезпечує укомплектування, зберігання та облік архівних 

документів; 

9.16. Забезпечує захист інформації з обмеженим доступом, персональних 

даних; 

9.17. Здійснює інші повноваження, визначені законом. 

9.18. Видає накази для затвердження містобудівних умов та обмежень 

забудови земельних ділянок. 

9.19. Безпосередньо займається розробленням проектів нормативно – 

правових актів та проводить експертизу таких актів. 

 

10. Для розгляду містобудівної та проектно-кошторисної документації, 

наукових рекомендацій, пропозицій щодо поліпшення містобудівної діяльності 

та вирішення інших питань при відділі може створюватися архітектурно-

містобудівельна рада. Склад архітектурно-містобудівельної ради визначається 

начальником відділу, а положення про неї затверджується рішенням 

виконавчого комітету міської ради. 

 

11. Структура відділу затверджується рішенням сесії Корюківської 

міської ради у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників. 

Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. 

 

12. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими 

інструкціями, які розробляються і затверджуються начальником відділу-

головним архітектором. 

 

 

Міський голова                                                            Ратан Ратанович Ахмедов 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                                                     
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять друга сесія сьомого скликання) 

 

 

28 лютого 2019 року                      м. Корюківка                                   №  8-22/VIІ 

 

Про внесення змін до рішення двадцятої сесії  

Корюківської міської ради сьомого скликання  

від 20.12.2018 року «Про затвердження структури  

та чисельності працівників виконавчого апарату  

Корюківської міської ради та її виконавчого комітету» 

 

З метою забезпечення належного рівня діяльності міської ради, 

виконавчого комітету міської ради, структурних підрозділів та забезпечення 

належного рівня життєдіяльності підприємств, установ та закладів, 

підпорядкованих міській раді, враховуючи пропозиції міського голови 

Р.Ахмедова 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 вирішила: 
 

1. Внести зміни до рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 20.12.2018 року «Про затвердження структури та 

чисельності працівників виконавчого апарату Корюківської міської ради та її 

виконавчого комітету» пункт 1 рішення доповнити словами: 

«Відділ архітектури, містобудування та житлово-комунального 

господарства 
Начальник відділу – головний архітектор – 1  

Провідний спеціаліст – 2». 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту.  

 

 

Міський голова                                                                               Р. АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять друга сесія сьомого скликання) 

 

28 лютого 2019 року                      м. Корюківка                                    № 9-22/VIІ 

 

Про внесення змін до рішення вісімнадцятої  сесії  

Корюківської міської ради сьомого скликання  

від 15 листопада 2018 року «Про створення Центру  

надання соціальних послуг Корюківської міської ради» 
 

 З метою забезпечення реалізації державної політики щодо дітей, молоді, 

громадян похилого віку, жінок, сім’ї, громадян, які перебувають в складних 

життєвих обставинах, та в галузі соціального обслуговування на території 

Корюківської міської об’єднаної територіальної громади, управління закладами 

соціального обслуговування населення, які знаходяться на території громади, 

організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, 

соціально-економічного та культурного розвитку міста, відповідно до Закону 

України «Про соціальні послуги», керуючись статтею 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 
 

міська рада вирішила:  

 

1. Внести зміни до рішення вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 28 лютого 2018 року «Про створення Центру надання 

соціальних послуг Корюківської міської ради», а саме пункт 2.2. рішення викласти 

в наступній редакції: 

«2.2. Затвердити Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання 

Центром надання соціальних послуг Корюківської міської ради, що додається». 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію 

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

розвитку міста. 

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення двадцять другої сесії 

Корюківської міської ради  

сьомого скликання  

від 28 лютого 2019 року 

№ 9-22/VIІ 

   

ПЕРЕЛІК 

соціальних послуг, умови та порядок їх надання 

Центром надання соціальних послуг Корюківської міської ради 

 

Загальні положення 

1. Центром надання соціальних послуг Корюківської міської ради (далі - 

Центр) надаються такі послуги: 

догляд вдома; 

денний догляд; 

соціальна адаптація. 

Крім того, Центр може надавати такі соціальні послуги: 

консультування; 

представництво інтересів; 

соціальна профілактика; 

посередництво (медіація); 

соціально-економічні (у формі надання натуральної чи грошової допомоги); 

транспортні; 

інші соціальні послуги. 

2. Центр забезпечує надання соціальних послуг: 

-  громадянам похилого віку, інвалідам, хворим (з числа осіб працездатного 

віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири 

місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої 

допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством  охорони 

здоров’я України;  

- громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку  

з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають 

роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні 

неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо 

середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для 

сім’ї.  

3. Для отримання соціальних послуг громадяни, зазначені в пункті 2 цього 

переліку, подають письмову заяву до Корюківської міської ради.  

З метою встановлення наявності (відсутності) обтяжень речових прав на 

нерухоме майно громадян, зазначених в абзаці другому пункту 2 цього переліку, 

які подали письмову заяву до Корюківської міської ради, а також наявності 

(відсутності) укладених такими громадянами договорів довічного утримання 



(догляду) посадові особи міської ради в день надходження відповідної письмової 

заяви отримують інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно (далі – Державний реєстр прав) шляхом безпосереднього доступу до нього 

відповідно до законодавства, долучають її до заяви громадянина та передають до 

Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради. 

Центр в триденний строк після надходження заяви надсилає запит до закладу 

охорони здоров'я за місцем проживання/ перебування  громадянина для одержання 

медичного висновку про його здатність до самообслуговування та потребу в 

постійній сторонній допомозі (далі - медичний висновок), до відповідного 

підприємства, установи, організації, що надають послуги з утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій, або виконавчого органу сільської ради за 

місцем реєстрації громадянина для отримання довідки про склад сім'ї або 

зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб і до територіального 

органу ДФС для отримання довідки про доходи громадянина  (у разі потреби). 

У п’ятиденний термін після надходження запиту відповідні суб’єкти, 

зазначені в  абзаці третьому цього пункту, надають медичний висновок, довідку 

про склад сім’ї або зареєстрованих в жилому приміщенні/будинку осіб, довідку 

про доходи громадянина (у разі потреби) Центру, який опрацьовує в одноденний 

термін після їх надходження отриману інформацію, готує пропозиції або 

рекомендації щодо права громадянина на отримання соціальних послуг та передає 

пакет документів до Корюківської міської ради для прийняття рішення про 

надання або відмову у наданні соціальних послуг. 

Корюківська міська рада в день отримання документів від Центру приймає 

рішення у вигляді резолюції міського голови або заступника міського голови 

згідно розподілу посадових обов’язків та повертає заяву з пакетом документів до 

Центру для надання соціальних послуг. 

Після надходження зазначених документів Центр протягом терміну, 

визначеного у державних стандартах соціальних послуг, визначає індивідуальні 

потреби отримувача соціальної послуги, встановлює групу рухової активності, 

визначає зміст соціальної послуги, уточнює обсяг, складає індивідуальний план, 

приймає рішення про необхідність надання соціальних послуг, про що видається 

відповідний наказ, та укладається з отримувачем  соціальної послуги договір про 

надання таких послуг. 

Надання соціальної послуги Центром внутрішньо переміщеним особам 

здійснюється невідкладно. Особова справа формується на підставі документа, що 

посвідчує особу та довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 

 

4. У разі потреби та за згодою громадян, зазначених у пункті 2 цього 

переліку, з метою визначення додаткової потреби у натуральній чи грошовій 

допомозі проводиться обстеження їх матеріально-побутових умов. Для цього 

утворюється комісія, до складу якої входить не менш як три особи. 

 У разі коли громадянин, який потребує надання соціальних послуг, за віком 

або за станом здоров'я неспроможний самостійно прийняти рішення про 



необхідність його здійснення (їх надання), таке рішення може прийняти опікун чи 

піклувальник. 

 Форми заяви, медичного висновку, договору про соціальне обслуговування 

(надання соціальних послуг), карти визначення індивідуальних потреб отримувача 

соціальної послуги, акту обстеження матеріально-побутових умов, журналу обліку 

громадян, яких обслуговує Центр, затверджує Мінсоцполітики в установленому 

порядку. 

5. Центр забезпечує безоплатне в обсягах, визначених державними 

стандартами, соціальне обслуговування: 

- громадян похилого віку, інвалідів, хворих (з числа осіб працездатного віку 

на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), 

які не здатні до самообслуговування і не мають рідних, які повинні забезпечити їм 

догляд і допомогу, або рідні є громадянами похилого віку чи визнані інвалідами в 

установленому порядку; 

- громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з 

безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають 

роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні 

неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо 

середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для 

сім'ї. 

 6. Центр може надавати платні соціальні послуги (в межах наявних 

можливостей), визначені постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 

2004 р. №12 «Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх 

переліку» та цим переліком: 

- громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і 

допомогу; 

- громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з 

безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають 

роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні 

неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо 

середньомісячний сукупний дохід їх сімей вищий ніж прожитковий мінімум для 

сім'ї. 

6.1. Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються Центром відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2005 року. №268 «Про 

затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги» зі 

змінами та доповненнями і затверджуються виконавчим комітетом міської ради за 

погодженням з начальником фінансового відділу Корюківської міської ради. 

6.2. Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, 

використовуються в установленому законодавством порядку. 

6.3. Центр (у межах наявних можливостей) може надавати соціальні послуги 

в обсягах, визначених державними стандартами соціальних послуг, із 

встановленням диференційованої плати відповідно до законодавства. 



6.4. Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами 

соціальних послуг, надаються за плату. 

6.5. У виняткових випадках громадяни, що мають рідних, які повинні 

забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати за надання 

соціальних послуг  в структурних підрозділах Центру в разі, коли такі рідні 

належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в 

установленому законодавством порядку, залежні від психоактивних речовин, 

алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі тощо. В такому разі виконавчий 

комітет Корюківської міської ради приймає рішення про звільнення громадян, що 

мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, від зазначеної плати. 

7. На кожного громадянина, якого обслуговує Центр, ведеться особова 

справа, в якій міститься заява громадянина, медичний висновок (крім відділення 

організації надання грошової та натуральної допомоги), документи, що 

підтверджують право громадянина на надання соціальних послуг та соціальну 

допомогу. Формування, облік та зберігання особової справи здійснюється у 

відділенні, яке обслуговує громадянина постійно. 

 Документи, що містяться в особовій справі громадянина (крім заяви), 

поновлюються Центром шляхом надіслання відповідних запитів. 

8. Працівники Центру, які здійснюють надання соціальних послуг, 

зобов'язані сумлінно ставитися до виконання своїх обов'язків, поважати гідність 

громадян, не допускати негуманних і дискримінаційних дій щодо громадян, яких 

вони обслуговують, зберігати в таємниці інформацію, отриману під час виконання 

своїх службових обов'язків, а також інформацію, що може бути використана проти 

зазначених громадян. 

9. Медичними протипоказаннями для соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) громадян є наявність у них інфекційних захворювань, 

залежності від психоактивних речовин, алкоголю, психічних захворювань, що 

потребують перебування на спеціальному диспансерному обліку. 

 У разі виявлення у громадянина зазначених протипоказань працівники 

Центру зобов'язані надати йому інформацію про можливі шляхи отримання 

необхідного йому соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в 

інших установах. 

10. Надання соціальних послуг громадянам, зазначеним  у пункті 2 цього 

переліку, структурними підрозділами Центру припиняється за письмовим 

повідомленням громадян у разі: 

1) поліпшення стану здоров'я, виходу із складних життєвих обставин, в 

результаті чого громадянин втрачає потребу в соціальному обслуговуванні 

(наданні соціальних послуг); 

2) виявлення у громадянина, якого безоплатно обслуговує Центр, 

працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини) або осіб, які відповідно до 

законодавства повинні забезпечити йому догляд і допомогу, або осіб, з якими 

укладено договір довічного утримання (догляду); 



3) направлення громадянина до будинку-інтернату для громадян похилого 

віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, надання громадянину соціальної 

послуги з догляду вдома в будинку для ветеранів війни та праці, громадян 

похилого віку та інвалідів, інших закладах постійного проживання; 

4) зміни місця проживання/перебування (за межами адміністративно-

територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження Центру); 

5) поліпшення матеріально-побутових умов, у результаті якого громадянин 

не потребує соціально-економічних послуг (для громадян, які потребували 

надання цих послуг у відділенні організації надання адресної натуральної та 

грошової допомоги); 

6) грубого,  принизливого ставлення громадянина до обслуговуючого 

персоналу, соціальних працівників, соціальних робітників та інших працівників 

Центру і його структурних підрозділів; 

7)  порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо); 

8) систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного 

сп'яніння; 

9) виявлення медичних протипоказань для соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Центром; 

10) надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою, якій 

призначено щомісячну компенсаційну виплату, допомогу на догляд в 

установленому законодавством порядку (крім обслуговування у відділенні 

організації надання адресної натуральної  та грошової допомоги); 

11) надання громадянином соціальних послуг іншій особі та отримання ним 

щомісячної компенсаційної виплати, допомоги на догляд в установленому 

законодавством порядку; 

12) відмови отримувача соціальних послуг або його законного представника 

від отримання соціальних послуг; 

13) невиконання громадянином без поважних причин вимог щодо отримання 

соціальної послуги з догляду вдома після письмового попередження про 

припинення чи обмеження її надання або після обмеження надання такої послуги; 

14) припинення діяльності Центру надання соціальних послуг . В такому разі 

Корюківська міська рада  вживає заходів до забезпечення надання соціальних 

послуг особам, які їх отримували в цьому Центрі (розглядає питання щодо 

можливості надання соціальних послуг громадськими організаціями, фізичною 

особою, якій призначається щомісячна компенсаційна виплата відповідно до 

законодавства, тощо). 

У разі смерті громадянина надання соціальних послуг також припиняється на 

підставі доповідної записки соціального робітника та копії свідоцтва про смерть. 

11. Про припинення надання соціальних послуг громадянину видається 

наказ, на підставі якого вноситься інформація до електронної бази даних Центру і 

робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі із зазначенням дати за 

підписом завідувача відділення, яке обслуговувало громадянина. Повідомлення 



про припинення надання соціальних послуг громадянину Центром 

наддається Корюковській міській раді. 

 

Секретар  міської ради                                                                         С.ОЛІЙНИК 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять друга сесія сьомого скликання) 

 

 

28 лютого 2019 року                      м. Корюківка                                    № 10-22/VIІ 

 

Про затвердження Порядку 

регулювання чисельності  

безпритульних тварин  

на території населених пунктів  

Корюківської міської територіальної громади  

 

З метою запобігання поширенню популяції безпритульних тварин на 

території населених пунктів громади, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, на виконання Міської програми запобігання 

бездомного утримання та розмноження бродячих тварин на території 

Корюківської міської ради на 2019 рік, відповідно до Закону України «Про 

захист тварин від жорстокого поводження», керуючись ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а :  

    

 1. Затвердити Порядок регулювання чисельності безпритульних тварин 

на території населених пунктів Корюківської міської територіальної громади, 

що додається. 

 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

  

 

Міський голова                                                                                  Р.АХМЕДОВ 

  



 З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 

рішення двадцять другої сесії  

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 28.02.2019 р. 
 

№ 10-22/VIІ 

 
ПОРЯДОК 

регулювання чисельності безпритульних тварин  

на території населених пунктів Корюківської міської  

територіальної громади  

 
1. Загальні положення 

1.1. Порядок регулювання чисельності безпритульних тварин на території 

населених пунктів Корюківської міської територіальної громади (надалі – 

Порядок) розроблений на виконання Міської програми запобігання бездомного 

утримання та розмноження бродячих тварин на території Корюківської міської 

ради (надалі – Програма). 

 

2. Проблематика 

2.1. Необхідність розроблення Порядку викликана збільшенням кількості 

безпритульних тварин на території населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади, що в свою чергу сприяє поширенню інфекційних та 

паразитарних хвороб серед людей та свійських тварин, погіршення санітарно-

епідеміологічного стану місцевості, загибелі тварин та жорстокого поводження 

з ними.  

 

2.2. Підставами для розробки Порядку є ряд суспільно важливих проблем, 

таких, як:  

- не достатній контроль за дотриманням правил утримання та 

своєчасністю проведення вакцинації тварин; 

- не розвинена система стерилізації домашніх тварин, безконтрольне 

розмноження; 

- недостатньо врегульоване нормативно-правове забезпечення питань 

поводження з тваринами як в Україні в цілому, так і на території населених 

пунктів Корюківської міської територіальної громади; 

- відсутня система вилову безпритульних тварин, механізмів регулювання 

кількості безпритульних тварин; 

- відсутня матеріально-технічна база, організаційне та фінансове 

забезпечення контролю за чисельністю безпритульних тварин, служби пошуку 

тварин, які загубилися; 

- випадки безвідповідального ставлення власників до тварин, через що 

вони виявляються кинутими або загубленими; 

http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2018/12/4.11.Programa-zapobigannya-bezdomnog.pdf
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- відсутність злагодженої системи покарання власників тварин за 

порушення правил тримання собак, котів і хижих тварин як в Україні в цілому, 

так і на території населених пунктів Корюківської міської територіальної 

громади.  

 

2.3. Даний Порядок сприятиме: 

- розв’язанню проблеми безконтрольного перебування на вулицях 

населених пунктів Корюківської міської територіальної громади значної 

кількості безпритульних тварин, особливо в громадських місцях із значним 

скупченням людей; 

- запобіганню спалахам захворюваності тварин, особливо на сказ та інші 

інфекційні хвороби, які несуть загрозу для тварин та людей; 

- визначенню відповідальних підприємств, установ, організацій за 

виконання Міської Програми запобігання бездомного утримання та 

розмноження бродячих тварин на території Корюківської міської ради на 2019 

рік; 

- проведенню закладами ветеринарної  медицини, комунальним 

підприємством «Благоустрій» Корюківської міської ради (надалі – КП 

«Благоустрій») та громадськістю всебічного моніторингу по всіх напрямках, що 

пов’язані з безпритульними тваринами (збір, аналіз та обробка даних про 

кількість, склад, ареал перебування тощо); 

- організації вилову закладами ветеринарної медицини, КП «Благоустрій» 

безпритульних тварин гуманним методом на основі новітніх технологій та 

кращого міжнародного досвіду; 

- розробці і впровадженню закладами ветеринарної медицини системи 

стерилізації, щеплення, профілактичних обробок безпритульних тварин та 

тварин, які знаходяться під опікою громадян, підприємств чи установ з 

поверненням до ареалу їх попереднього перебування й тих, які будуть 

одомашнюватись громадянами;  

- створенню та облаштуванню закладами ветеринарної медицини місця 

для тимчасового перебування (на період проведення стерилізації та 

післяопераційний період) для безпритульних тварин; 

- розробці і впровадженню закладами ветеринарної медицини системи 

обліку та ідентифікації безпритульних тварин; 

- залученню закладами ветеринарної медицини, КП «Благоустрій» 

спеціалістів відповідного напрямку з інших спеціалізованих установ з метою 

отримання консультацій та практичного досвіду впровадження системи 

стерилізації тварин. 

- розробці і впровадженню системи інформаційно-просвітницьких заходів 

стосовно гуманного поводження з безпритульними тваринами, пошук нових 

власників для відловлених безпритульних тварин, пропагування стерилізації 

домашніх тварин тощо; 

- інформуванню населення про порядок та правила тримання собак, котів 

і хижих тварин на території населених пунктів Корюківської міської ради з 
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метою попередження виникнення випадків потрапляння тварин на вулиці; 

- забезпеченню 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.  

- забезпеченню співпраці з правоохоронними органами по встановленню 

власників бродячих тварин та притягнення їх до адміністративної та 

кримінальної відповідальності; 

- забезпечення негайного вилучення закладами ветеринарної  медицини, 

КП «Благоустрій» з території населених пунктів трупів загиблих тварин та 

захоронення їх у відведених для цього місцях.  

 
3. Основні заходи 

3.1. Вилов тварин. Організація вилову тварин здійснюється 

працівниками КП «Благоустрій» щорічно у період з квітня по жовтень за 

ініціативи виконавців Програми, громадськості та за зверненнями опікунів 

тварин будь-якими незабороненими способами і методами з додержанням 

принципів моралі і виключаючи жорстоке поводження з тваринами, а саме: 

медикаментозним, механічним або комбінованим методами. 

Позапланово можуть бути виловлені агресивні, травмовані та хворі 

тварини, які потребують ветеринарної допомоги або ізоляції. 

Тварини, за винятком залишених власниками на прив’язі, незалежно від 

породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з 

номерними знаками і намордниками, але знаходяться без власника на 

вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у 

громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, вважаються 

бездоглядними і підлягають вилову. Цуценята повинні виловлюватися і 

доставлятися разом із сучкою. 

Діяльність організацій і осіб, у тому числі, приватних по вилову і 

знищенню безпритульних тварин без відповідних дозвільних документів 

заборонена. 

Особам, які здійснюють відлов забороняється: 

- використовувати методи відлову, технічні пристрої і препарати, що 

травмують тварин або небезпечні для їхнього життя і здоров’я; 

привласнювати собі відловлених тварин, продавати і передавати їх 

приватним особам або іншим організаціям з будь-якою метою; 
- знімати собак з прив’язі; 
- використовувати приманки та транквілізатори без дозволу 

ветеринарного лікаря. 

Вилов безпритульних тварин може проводитися із застосуванням сітки, 

сачка, а у тих випадках, коли тварину неможливо виловити з допомогою 

вищезазначених способів, слід застосувати знерухомлення тварини. У разі 

потреби ловець зобов’язаний надавати тваринам першу допомогу. 

Виловлені тварини транспортуються до місць утримання спеціально 

обладнаними автомобілями групою або індивідуально в клітках. При 



завантаженні, транспортуванні і вивантаженні тварин повинні 

використовуватися пристрої і прийоми, що запобігають травмам, каліцтву або 

загибелі тварин. 

При необхідності тварини забезпечуються питною водою. 

 

3.2. Не підлягають вилову тварини, які раніше були простерилізовані і 

повернені до попереднього ареалу перебування та у яких відсутні візуальні 

ознаки інфекційних захворювань. 

 

3.3. Транспортування тварин. Транспортування відловлених 

безпритульних тварин повинно здійснюватись на спеціально обладнаному 

автомобілі. 
Спецавтомобіль для транспортування безпритульних тварин повинен 

бути: 
- технічно справний; 
- укомплектований набором переносних кліток для тварин. Підлога 

автомобіля має бути обладнана таким чином, аби на ньому могли вільно 

переміщуватися для завантаження та розвантаження мобільні, міцні, 

пронумеровані клітки. Клітки мають бути добре закріплені, аби вони не могли 

хитатися під час руху автомобілю, та відповідати вимогам стандартів і іншої 

технічної документації; 

- забезпечувати безпеку, захист тварин від погодних умов, 

обладнаний природною вентиляцією; 

- мати набір ветеринарних засобів для надання екстреної 

ветеринарної допомоги, затверджений ветлікарем; 
- укомплектований набором відповідного спецобладнання. 
Під час транспортування не допускається евтаназія. 

Після кожного вилову і транспортування безпритульних тварин кузов 

спецавтомобіля, а також устаткування і переносні клітки миються та 

дезінфікуються. 

 

3.4. Облік та ідентифікація тварин. Облік та ідентифікація 

безпритульних тварин проводиться державними установами ветеринарної 

медицини у відповідних журналах. 

Стерилізаційний пункт для тимчасового перебування тварин 

створюється за адресою: м.Корюківка, вул. Шевченка 247, відповідно до 

санітарних вимог. 

 

3.5. Карантинування виловлених тварин. Виловлені за спеціальною 

методикою тварини підлягають карантинуванню у карантинному блоці, що 

розташований на території стерилізаційного пункту, та який повинен бути 

розрахований не менше, ніж на 5 тварин. 

Тимчасова ізоляція може проводитись у примусовому порядку, якщо 

тварина є небезпечною для оточуючих. Тимчасово ізольовані тварини протягом 

7 днів з дня вилову мають бути обстежені та стосовно стану їх здоров’я 



фахівцями ветеринарної клініки, на базі притулку, надається висновок.  

 

3.6. Стерилізація, вакцинація та профілактичні обробки 

безпритульних тварин. З карантинного блоку виловлені тварини передаються 

у загальний блок на тимчасове утримання на період до 2-х тижнів (у залежності 

від особини). 

Ветеринарні процедури з тваринами, які можуть заподіяти їм біль, 

повинні проводитися в умовах знеболювання, за винятком тих процедур, що 

відповідно до ветеринарних правил виконуються без анестезії. 

Після стерилізації, тварина повинна забезпечуватися післяопераційною 

перетримкою в стерилізаційному пункті для тимчасового перебування тварин. 

Стерилізація з післяопераційною перетримкою, вакцинація та 

профілактичні обробки безпритульних тварин проводитимуться на базі 

створеного стерилізаційного пункту спеціалістами, які мають відповідні 

дозвільні документи та фах. 

Після перетримки у стерилізаційному пункті, тварини підлягають 

обов’язковому щепленню проти сказу та повертаються опікуну, в ареал їх 

попереднього перебування або передаються особам, які виявили бажання взяти 

на утримання.  

Тварини, які передаються особам, як новим власникам, мають бути 

поставлені на облік у відповідному журналі. 

 

4. Контроль  

4.1. Загальна організація відлову та вирішення проблем, що виникають 

під час вилову і транспортування тварин покладається на КП «Благоустрій» та 

державні установи ветеринарної медицини. 

 

4.2. Контроль за поводженням з тваринами з моменту вилову до 

повернення до ареалу їх попереднього перебування або одомашнення 

громадянами можуть здійснювати представники громадськості. 

 

4.3. Контроль за виконанням Порядку здійснює виконавчий комітет 

Корюківської міської ради. 

 

 

Секретар міської ради                                                              С. ОЛІЙНИК 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять друга сесія сьомого скликання) 

 

 

28 лютого 2019 року                      м. Корюківка                              № 11-22/VIІ 
 

 

Про норматив та порядок відрахування  

частини прибутку підприємств міської 

комунальної власності 

 

 З метою збільшення надходжень до міського бюджету, керуючись    

ст. 12, п.п. 57.11.2 ст.57 Податкового кодексу України, ст.ст. 64, 69 

Бюджетного кодексу України, ст. 142 Господарського кодексу України, 

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

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1. Встановити, що комунальні підприємства міської комунальної 

власності:  

- Корюківська житлово-експлуатаційна контора;  

- комунальне підприємство «Корюківкаводоканал» Корюківської 

міської ради;  

- комунальне підприємство «Благоустрій» Корюківської міської ради; 

- комунальне підприємство «Убідьське» Корюківської міської ради; 

- комунальне підприємство «Батьківщина» Корюківської міської ради; 

- комунальне підприємство «Наумівка – Сервіс» Корюківської міської 

ради; 

сплачують у 2019 році до міського бюджету 5 (п’ять) відсотків від 

чистого прибутку (доходу) цих підприємств.  

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища.  

 

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ  



  

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (двадцять друга сесія сьомого скликання)  

 

28 лютого 2019 року                      м. Корюківка                                   № 13-22/VIІ 
 

Про прийняття майна  

в міську комунальну власність 
 
 

З метою забезпечення роботи публічної бібліотеки Корюківської міської 

ради, враховуючи рішення 22 сесії Корюківської районної ради 7 скликання від 

20 грудня 2018 року №20-22/VII «Про реорганізацію Корюківської центральної 

бібліотечної системи», лист відділу освіти, культури і туризму Корюківської 

районної державної адміністрації від 27.02.2019 року № 01-13/287, Відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради від               

28.02.2019 року №09-14/195, рекомендації постійної комісії міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку 

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

самоврядування в Україні»,   
 

міська рада вирішила: 
 

1. Прийняти  безоплатно у міську комунальну власність Корюківської  

міської територіальної громади із спільної власності територіальних громад 

міста, селища та сіл Корюківського району майно, згідно додатку до рішення. 
 

           2. Передати майно, вказане в додатку до рішення, на баланс Відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради. 
 

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

(Наумчик І.В.) здійснити передачу - приймання майна, 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. 

 

 

Міський голова                                                                         Р.АХМЕДОВ 



Додаток  

до рішення двадцять другої сесії  

Корюківської міської ради сьомого  

скликання від 28 лютого 2019 року  

№ 13-22/VIІ 

                                                                                                                   

    

Перелік 

майна, що приймається в міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади та передається на баланс  

Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

 
№ 

п/п 

Найменування матеріальних 

цінностей 

 Кіль 

кість, 

шт 

Балансова 

вартість, 

грн 

Інвентарний 

номер 

Знос Дата 

введення в 

експлуатацію 

            рік/ 

1 2 3 4 5 6 7 

1014 «Машини та обладнання» 

1 Комп’ютер SAWSJND  в 

комплекті 

1 3287,00 104900001 3287,00  

2 Системний блок 1 2454,00 101490003 1223,00  

3 Монітор 1 1050,00 101490004 523,00  

4 Принтер LANONLBR 1 1410,00 101490005 703,00  

5 ПринтерMOPY Epson BX-305 Ф 1 1020,00 101495006 404,00  

6 Комп’ютер Cele Von DvAI 
COYEF 540 

1 2985,00 101495007 1198,00  

7 Ком’ютер CELEON DU 

AICOYEC 1610 

1 3290,00 101495008 1314,00  

8 Екран мобільний180х180 

SRM-1102 

1 200,00 101490001 40,00  

9 Проектор Canon LV-7292S 1 3000,00 101490001 900,00  

10 Ноутбук Lenovo B50-70 1 2500,00 101490001 754,00  

11 Телевізор 1 939,17 101490001 474,00  

12 Апарат для нагрів.та 
озолодження води 

1 4500,00 101490001 452,00  

13 Телевізор Id49if620v 1 16289,00 101490002 1221,00  

14 Фотоапарат 1 6598,00 101490003 495,00  

  14 49522,17  12988,00  

1113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» 

15 Стелаж односторонній 14 910,00 11136001-

14 

455,00  

16 Стелаж  двохсторонній 15 1275,00 24-38 637,50  

17 Стіл односторонній 10 1000,00 39-49 500,00  

18 Столи дитячі 12 1200,00 61-62 600,00  

19 Шафа книжкова  1 50,00 111360063 25,00  

20 Стільці п/м’ягкі 15 675,00 65-80 337,50  

21 Стільці дитячі 28 840,00 86-121 420,00  

22 Столи поліровані 5 550,00 164-169 275,00  

23 Ящик каталожний 1 172,00 111360180 86,00  

24 Сейф 1 50,00 11360181 25,00  

25 Стелаж односторонній 7 105,00 181-189 52,50  

26 Стільці чорні 16 2000,00 1113601-16 1000,00  

27 Килим для підлоги 1 509,90 111360017 254,95  

28 Стілець дитячий жовтий 8 784,00 18-25 392,00  

29 Стілець дитячий зелений 4 586,08 29-29 293,04  

30 Шкільна дошка настільна 1 313,00 111360030 156,50  

31 Комп’ютерCELERON 1 10,00 111360031 5,00  



32 Стілець розкладний 15 2925,00 38-52 1462,50  

33 Фліпчарт двохсторонній 1 1179,60 111260053 589,80  

34 Шафа 1 1700,00 111360054 850,00  

35 Шафа 1 1100,00 111360055 550,00  

36 Шафа  1 2600,00 111360056 1300,00  

37 Плед 1 800,00 111360066 400,00  

38 Музичний центр 1 2400,00 111360067 1200,00  

39 Стелаж двохсторонній 

дерев’яний 

37 3145,00 11136001-

37 

1572,50  

40 Стелаж металевий 4 320,00 38-41 160,00  

41 Стелаж односторонній 

металевий 

12 180,00 42-53 90,00  

42 Стелаж дерев’яний 27 459,00 63,97 229,50  

43 Стіл видачі 1 50,00 111360098 25,00  

44 Столи однотумбові 10 1040,00 99-109 520,00  

45 Столи двохтумбові 2 260,00 110-111 130,00  

46 Шафа книжкова 1 70,00 1113600116 35,00  

47 Шафа книжкова 1 50,00 1113600117 25,00  

48 Шафа книжкова 1 100,00 1113600118 50,00  

49 Стільці м’ягкі 10 400,00 152-161 200,00  

50 Сейф 1 80,00 111360165 40,00  

51 Стільці м’ягкі 9 450,00 175-183 225,00  

52 Столи аудиторні 9 450,00 193-201 225,00  

53 Стіл журнальний 1 30,00 11360236 15,00  

54 Шафа книжна 1 125,00 11360237 62,50  

55 Шафа книжна 1 25,00 11360252 12,50  

56 Вогнегасний 2 194,00 253-255 97,00  

57 Столи поліровані 4 440,00 11360173-7 220,00  

58 Стіл однотумбовий 1 100,00 11360050 50,00  

59 Стелаж односторонній 

металевий 

2 30,00 11136018-9 15,00  

60 Стіл комп’ютерний 1 500,00 111360081 250,00  

61 Шафа книжкова 2 214,00 111300199 107,00  

62 Модем 1 139,00 111360020 69,50  

63 Вітрини 3 1200,00 111360028 600,00  

64 Вітрина 1 500,00 111360028 250,00  

65 Стільці  8 1000,00 111360029 500,00  

66 МодемADSL 21 1 350,00 111360031 175,00  

67 Масляний обігрівач 1 319,00 111360034 159,50  

68 Блок живлення 1 270,00 111360036 135,00  

69 Монітор 18,5 ASNSVS197D 1 980,00 111360037 490,00  

70 МаршрутизаторP-LIHKDFS-

1008A 

1 100,00 111360037 50,00  

71 Мережевий фільтр 1 100,00 111360037 50,00  

72 Набір: клавіатура, мишка 1 155,00 111360037 77,50  

73 Монітор SASUSVS 1970 1 900,00 111360038 450,00  

74 Мережевий фільтр 1 70,00 111360038 35,00  

75 ТелевізорSUPYA 1 932,00 111360001 466,00  

76 Стільці 10 1250,00 111360002 625,00  

77 Монітор 1 1500,00 111360004 750,00  

78 Системний блокIHLFL 1 2500,00 111360004 1250,00  

79 Стіл однотумбовий 1 99,00 111360001 49,50  

80 Стелаж  2 162,00 11136002-3 81,00  

81 Стелаж 1 38,00 111360004 19,00  

82 Книжкова виставка 1 70,00 11160005 35,00  

83 Стільці 19 779,00 1113607-25 389,50  

84 Стелаж двохсторонній 2 150,00 11136027-8 75,00  

85 Тумбочка 1 80,00 111360030 40,00  



86 Стелаж 1 42,00 111360031 21,00  

87 Тумбочка під телевізор 1 83,00 111360032 41,50  

88 Стелаж двохсторонній 17 850,00 34-50 425,00  

89 Стелаж-вітрина 3 297,00 51-53 148,50  

90 Столи 9 297,00 64-72 148,50  

91 Стелаж 7 301,00 75-81 150,50  

92 Шафа книжкова 2 260,00 84-85 130,00  

93 Стіл журнальний 2 60,00 87-88 30,00  

94 Стелаж 3 258,00 90-92 129,00  

95 Стіл однотумбовий 1 190,00 111360093 95,00  

96 Шафа книжкова 4 480,00 96-99 240,00  

97 Каталожний ящик 1 6,00 111360101 3,00  

98 Столи 3 126,00 102-104 63,00  

99 Книжкова вітрина 1 80,00 111360105 40,00  

100 Карниз 6 102,00 111360106 51,00  

101 Тумбочка  1 50,00 111360112 25,00  

102 Стіл журнальний 1 22,00 111360113 11,00  

103 Стільці  напівм’ягкі 12 168,00 114-125 84,00  

104 Стіл письмовий 1 72,00 111360127 36,00  

105 Стелаж двохсторонній 3 240,00 128-130 120,00  

106 Стелаж односторонній 5 250,00 131-135 125,00  

107 Штори віконні 9 378,00 136-144 189,00  

108 Карниз 2 8,00 145-146 4,00  

109 Стелаж 4 180,00 155-158 90,00  

110 Стіл 3 54,00 159-161 27,00  

111 Доріжка коврова 7 350,00 111360162 175,00  

112 Шафа католожна 1 177,00 111360168 88,50  

113 Гардини в музеї 20 300,00 111360001 150,00  

114 Конвектор 1 218,00 111360002 109,00  

115 Електричний чайник 1 140,00 111360004 70,00  

116 Карниз двохметровий 2 122,00 111360005 61,00  

117 Роутер TPLINK  84 1 950,00 111360023 475,00  

  498 53200,58  26600,29  

1016 «Інструменти. Прилади та інвентар» 

118 Шафа каталожна 1 206,00 101630043 206,00  

119 Шафа книжкова 1 206,00 101630045 206,00  

120 Шафа каталожна 1 207,00 101630022 207,00  

121 Вітрини  книжкові 2 302,00 101630023 302,00  

122 Шафа книжкова  1 140,00 101630026 140,00  

  6 1061,00  1061,00  

1112 «Бібліотечні фонди» 

123 Бібліотечні фонди 108176 548603,89  274301,95  

 РАЗОМ 108694 652387,64  314951,24  
 

 

 

Секретар міської ради                                                                    С.ОЛІЙНИК 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (двадцять друга сесія сьомого скликання)  

 

28 лютого 2019 року                      м. Корюківка                                   № 14-22/VIІ 

 

Про надання дозволу на списання майна  

міської комунальної власності 
 
 

З метою впорядкування обліку майна міської комунальної власності, 

розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

28.12.2017 року №559 та від 25.02.2019 року № 66 «Про технічний стан майна 

міської комунальної власності», довідки районного комунального підприємства 

«РАМПА» про непридатність будівель до експлуатації від 01.12.2017 року, від 

04.12.2017 року, від 06.12.2017 року, 25.02.2019 року, 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 вирішила: 
 

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

обліковується на балансі Корюківської міської ради, на загальну суму 517424, 

00 грн. (п’ятсот сімнадцять тисяч чотириста двадцять чотири) гривні 00 

копійок, а саме:  

1.1. нежитлової будівлі – будівля сільської ради, розміщеної за адресою: 

с. Рейментарівка, вул. Лісова, 3, інвентарний номер 101310002, 1952 року 

введення в експлуатацію, первісною балансовою вартістю 6630,00 грн (шість 

тисяч шістсот тридцять) гривень 00 копійок, знос 100%;  

1.2. нежитлової будівлі – приміщення школи, розміщеної за адресою:               

с. Рейментарівка, вул. Лісова, 4, інвентарний номер 101310011, 1960 року 

введення в експлуатацію, первісною балансовою вартістю 165485,00 грн (сто 

шістдесят п’ять тисяч чотириста вісімдесят п’ять) гривень 00 копійок, знос 

100%;  



1.3. нежитлової будівлі – будівля котельні, розміщеної за адресою:                   

с. Рейментарівка, вул. Лісова, 4, інвентарний номер 101310013, 1977 року 

введення в експлуатацію, первісною балансовою вартістю 7056,00 грн (сім  

тисяч п’ятдесят шість) гривень 00 копійок, знос 100%;  

1.4. нежитлової будівлі – будівля спортзалу, розміщеної за адресою:                  

с. Рейментарівка, вул. Лісова, 4, інвентарний номер 101310016, 1970 року 

введення в експлуатацію, первісною балансовою вартістю 33925,00 грн 

(тридцять три тисячі дев’ятсот двадцять п’ять) гривень 00 копійок, знос 100%;  

1.5. нежитлової будівлі – будівля майстерні, розміщеної за адресою:                 

с. Рейментарівка, вул. Лісова, 4, інвентарний номер 101310015, 1960 року 

введення в експлуатацію, первісною балансовою вартістю 9730 грн (дев’ять 

тисяч сімсот тридцять) гривень 00 копійок, знос 100%;  

1.6. нежитлової будівлі – погріб, розміщеної за адресою: с. Рейментарівка, 

вул. Лісова, 4, інвентарний номер 101310017, 1960 року введення в 

експлуатацію, первісною балансовою вартістю 2488,00 грн (дві тисячі 

чотириста вісімдесят вісім) гривень 00 копійок, знос 100%;  

1.7. нежитлової будівлі – будівля сараю, розміщеної за адресою:                      

с. Рейментарівка, вул. Лісова, 4, інвентарний номер 101310014, 1960 року 

введення в експлуатацію, первісною балансовою вартістю 1928,00 грн (одна  

тисяч дев’ятсот двадцять вісім) гривень 00 копійок, знос 100%;  

1.8. нежитлової будівлі – будинок вчителя, розміщеної за адресою:                  

с. Рейментарівка, вул. Лісова, 6, інвентарний номер 101320005, 1909 року 

введення в експлуатацію, первісною балансовою вартістю 2259,00 грн (дві 

тисячі двісті п’ятдесят дев’ять) гривень 00 копійок, знос 100%;  

1.9. нежитлової будівлі – приміщення їдальні, розміщеної за адресою: с. 

Рейментарівка, вул. Лісова, 4, інвентарний номер 101300012, 1960 року 

введення в експлуатацію, первісною балансовою вартістю 3435,00 грн (три 

тисячі чотириста тридцять п‘ять) гривень оо копійок, знос 100%; 

1.10 нежитлової будівлі – лазні, розміщеної за адресою : с. Тютюнниця, 

вул. Хмельницького Б., 51, інвентарний номер 101310019, 1996 року введення в 

експлуатацію, балансовою вартістю 14637 (чотирнадцять тисяч шістсот 

тридцять сім) гривень 00 копійок, знос 100%; 

         1.11. споруди – башні Рожновського, розміщеної за адресою :                      

с.  Тютюнниця, вул. Хмельницького Б., 51, інвентарний номер 101330008, 1986 

року введення в експлуатацію, балансовою вартістю 732,00 грн (сімсот 

тридцять дві) гривні 00 копійок, знос 100%; 

         1.12. нежитлової будівлі – будівлі школи №2, розміщеної за адресою :              

с. Сахутівка, вул. Десняка, 51, інвентарний номер 10320003, 1979 року введення 

в експлуатацію, балансовою вартістю 22350,00 грн (двадцять дві тисячі триста 

п’ятдесят) гривень 00 копійок, знос 100%. 

 
 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Корюківської міської ради 

(Кожема О.М.) здійснити списання майна вказаного в даному рішенні, 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 
 



3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                         Р. АХМЕДОВ 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (двадцять друга сесія сьомого скликання)  

 

28 лютого 2019 року                        м. Корюківка                                  № 15-22/VIІ 
 

Про передачу майна  

міської комунальної власності 

 
 

Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» від 04.02.2019 року №25, від 

22.02.2019 року №46, КП «Корюківкаводоканал» від 07.02.2019 року №43, 

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

21.02.2019 року №01-12/165, лист комісії з реорганізації КП «Батьківщина» від 

25.02.2019 року №3, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку 

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

самоврядування в Україні»,   

 

міська рада вирішила: 

 

1. Вилучити зі статутного капіталу, припинити право господарського 

відання та передати з балансу комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на баланс, до статутного 

капіталу комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради 

та закріпити за підприємством на праві господарського відання основні засоби: 

- шафа управління вуличним освітленням в кількості 3 штуки та АРМ 

диспетчера з програмним забезпеченням, 2017 року випуску, первісною 

балансовою вартістю 172853,17 грн (сто сімдесят дві  тисячі вісімсот п’ятдесят 

три гривні 17 копійок); 

- шафа управління вуличним освітленням, в кількості 4 штуки, 2018 року 

випуску, первісною балансовою вартістю 209508,72 грн (двісті дев’ять  тисяч 

п’ятсот вісім гривень 72 копійки). 

 

2. Передати з балансу комунального підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на баланс комунального підприємства «Благоустрій» 

Корюківської міської ради майнові цінності, в кількості 749 одиниць, на 



загальну суму 225446,80 грн (двісті двадцять п’ять тисяч чотириста сорок шість 

гривень  80 копійок), згідно додатку 1. 

 

3. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс комунального 

підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради майнові цінності, в 

кількості 342 одиниці, на загальну суму 506627,08 грн (п’ятсот шість тисяч 

шістсот двадцять сім гривень  08 копійок),  згідно додатку 2. 

 

4. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс Відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради та закріпити за 

установою на праві оперативного управління нерухоме майно: 
№ 

п/п 

Найменування майна Місцезнаходження 

майна 

Первісна  

вартість, грн 

1 Частину нежитлової будівлі площею 674 

кв.м. 

м.Корюківка, вул. 

Бульварна, 13 

395699,00 

2 Господарський сарай м.Корюківка, вул. 

Бульварна, 13 

6939,00 

3 Будівля котельні м.Корюківка, вул. 

Бульварна, 25 

54509,00 

 

Всього  457147,00 

 

5. Вилучити зі статутного капіталу, припинити право господарського 

відання та прийняти з балансу комунального підприємства «Батьківщина» 

Корюківської міської ради на баланс Корюківської міської ради нежитлову 

будівлю - будівлю школи №2 розміщену за адресою : с. Сахутівка,                          

вул. Десняка, 51, 1979 року введення в експлуатацію, балансовою вартістю 

22350,00 грн (двадцять дві тисячі триста п’ятдесят) гривень 00 копійок.  

 

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

«Корюківкаводоканал» (Галущенко С.В.), КП «Благоустрій» (Селюк А.М.) 

Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради   

(Наумчик І.В.), комісії з реорганізації КП «Батьківщина» (Савченко О.М.) 

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

відповідно до вимог чинного законодавства України. 
 

7. КП «Корюківкаводоканал» (Галущенко С.В.),КП «Благоустрій»  

(Селюк А.М.) внести зміни до Статутів підприємств, відповідно до вимог 

чинного законодавства України. 

 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 



Додаток 1  

до рішення двадцять другої сесії  

Корюківської міської ради сьомого  

скликання від 28 лютого 2019 року  

«Про передачу майна міської 

комунальної власності»                                                                                                                    

Перелік 

матеріальних цінностей, що передається з балансу комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на баланс комунального 

підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради 
№ 

п/п 

Найменування матеріальних цінностей Одиниця 

виміру 

Кількість 

 

Балансова 

вартість, грн 

1 2 3 4 5 

1 Світлодіодна панель вулична шт 13 43169,41 

2 Запобіжник ПН-2-П 100А шт 40 850,79 

3 Світильник вуличний ЖКУ 21-70 шт 3 2161,02 

4 Лампа Osram 70 Вт шт 3 587,40 

5 Джерело безперебійного живлення шт 1 3733,33 

6 Шурупокрут А14,4 шт 1 924,00 

7 Кокплект головок шт 1 1894,00 

8 Лампа Е 40 натр. шт 2 404,88 

9 Лампа  Е 40 ртутна шт 5 630,39 

10 Лампа  Е40 рт.-вольфр. шт 25 3785,87 

11 Горелка п’єзо шт 1 138,00 

12 Газовий балон шт 2 75,00 

13 Конденсатор 25mkF*250V шт 6 585,51 

14 Баласт ДНАТ 100W ЄВРОСВІТЛО шт 13 2393,97 

15 Запал. Пристр. ІЗУ 70-400W шт 17 1666,07 

16 Лампа Philips SON-T E27 нат. шт 22 3998,54 

17 Лампа Osram NAV-T 100W нат. шт 11 2911,52 

18 Реле сутін. SOU-20230 V AC1*8A AC шт 4 13543,01 

19 Світ. Світодіод. LED-ST-54-3 шт 33 87448,68 

20 Світ. Світодіод. LED-ST-64-3 шт 12 31799,52 

21 Контактор КМИ 49512 95А220В шт 2 2809,59 

22 Розетка одном.із з\к РСб20-3ФС шт 6 367,56 

23 Натягувач бандажної стрічки шт 1 2499,00 

24 Штанга оперативна шт 1 363,66 

25 Комплект ключів шт 1 825,00 

26 Заземлення переносне шт 2 1225,12 

27 Смуга 20х4 мм кг 31 819,02 

28 Круг д.16 ст.Зпс кг 127,2 3097,75 

29 Труба 42*1,5 кг 53,4 1909,58 

30 Кутник 50х50х4 Кг 226,9 5774,61 

31 Шпилька Різьб.оц М 10х200 шт 50 1148,00 

32 Гайка Шестег. М 10 оц кг 18 1116,00 

33 Шайба плоск. М 10 оц кг 10,5 651,00 

34 Дихлофос  шт 4 140,00 

 РАЗОМ:  749 225446,80 

 

Секретар міської ради                                                        С.ОЛІЙНИК 



Додаток 2  

до рішення двадцять другої сесії  

Корюківської міської ради сьомого  

скликання від 28 лютого 2019 року  

«Про передачу майна міської 

комунальної власності»                                                                                                                    

Перелік 

матеріальних цінностей, що передається з балансу Корюківської міської ради 

на баланс комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради 

 
№ 

п/п 

Найменування матеріальних 

цінностей 

Інвентарний 

номер 

Кількість 

шт 

Ціна, грн Сума, грн 

1 2 3 4 5 6 

1 Лічильник3ф Нік 2303 111360171 2 шт 1324,00 2648,00 

2 Герб на АКП 111360228 2 шт 2560,00 5120,00 

3 Лічильник Нік 2301 SMD 100W 111370267 1 шт 1215,00 1215,00 

4 Світлодіодна панель вулична 111370272 13 шт 3320,73 43169,49 

5 Світлодіодна панель вулична 111370272 32 шт 3320,73 106263,36 

6 Півсфера бетонна 400*300 сіра 111370273 50 шт 385,00 19250,00 

7 Урна бетонна 111360273 40 шт 237,00 9480,00 

8 Ваза бетонна  111360275 6 шт 750,00 4500,00 

9 Урна бетонна 111360276 40 шт 237,00 9480,00 

10 Переносні урни 111360278 10 шт 307,24 3072,40 

11 Урни для сміття 111360279 8 шт 861,06 6888,48 

12 Урна бетонна 111360280 20 шт 237,00 4740,00 

13 Термочаша капшо 450 мм 111360281 4 шт 1112,00 4448,00 

14 Термочаша капшо 600 мм 111360282 8 шт 1540,00 12320,00 

15 Термочаша капшо 750 мм 111360283 16 шт 1630,00 26080,00 

16 Автомат 3р 100А (лічильник) 111360184 1 шт 435,00 435,00 

17 Лічильник 3ф НК 2303 ВП+Т 111360186 2 шт 1674,50 3349,00 

18 

Світлодіодна гірлянда Ніть 100 

лед Оранжевий каучуковий 

кабель 

111370183 10 шт 

1200,00 12000,00 

19 

Світлодіодна світлова прикраса 

на стовп 

111370182 20 шт 

3900,00 78000,00 

20 Підставка під квітник 111360232 4 шт 4600,00 18400,00 

21 Стояки СВ 92-2 111370233 24 шт 2460,01792 59040,43 

22 

Світильники світлодіодні LED-

St-64-3 

111370234 27 шт 

2649,96 71548,92 

23 

Комплект для натяжіння СІП 

ліній 

 1 шт 

3180,00 3180,00 

24 

Перфоратор ВП-09-26 

ВМС+бур ВР-С14-210 ВР-С8-

160 SBB-10-110 DWT 169409 

 1 шт 

1999,00 1999,00 

 РАЗОМ:  342  506627,08 

 

 

Секретар міської ради                                                        С.ОЛІЙНИК 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (двадцять друга сесія сьомого скликання)  

 

28 лютого 2019 року                        м. Корюківка                                  № 16-22/VIІ 
 

Про встановлення зменшеного розміру  

орендної плати ТОВ «Корюківка АСС» 

 
 

Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 11.02.2019 року №01-12/117, заяву ТОВ 

«Корюківка АСС» від 11.02.2019 року №35 щодо надання пільги по сплаті 

орендної плати за орендоване майно, враховуючи рекомендації постійної 

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

культурного розвитку міста, відповідно до Методики розрахунку та порядку 

використання плати за оренду майна міської комунальної власності в новій 

редакції, затвердженої рішенням вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 15.11.2018 року, керуючись статтями 26, 60  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   

 

міська рада вирішила: 
 

1. Встановити зменшений розмір орендної плати товариству з обмеженою 

відповідальністю «Корюківка АСС»  за оренду приміщень харчоблоків 

шкільних їдалень: Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Корюківської ЗОШ І-ІІІ       

ст. №4, Корюківської гімназії, орендованих по договору оренди №1 - ОП від           

14 листопада 2017 року та оренду індивідуально визначеного майна міської 

комунальної власності, орендованого по договору оренди № ОМ2 від                       

27 листопада 2017 року, шляхом застосування з 11 лютого 2019 року 

коригуючого коефіцієнту – 0,02 до розрахованої орендної плати по зазначених 

договорах. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                            Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять друга сесія сьомого скликання) 

 

 

28 лютого 2019 року                      м. Корюківка                                № 17-22/VІI 

 

Про внесення змін до 

деяких рішень міської ради 

 

 Розглянувши звернення Корюки Ганни Йосипівни 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 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:  

 

1. Внести зміни до п. 2 рішення двадцять дев’ятої сесії Корюківської 

міської ради п’ятого скликання від 28.05.2010 р. «Про дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на земельні ділянки» в частині надання 

дозволу на виготовлення проектно-технічної документації із землеустрою 

щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні 

ділянки громадянам для обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд Корюці Ганні Йосипівні, виклавши в новій редакції, а саме: 

«Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості для надання її безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) Корюці Ганні Йосипівні орієнтовним розміром 0,10 га 

по вул. Кошового, 67, м. Корюківка.» 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ 
 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять друга сесія сьомого скликання) 

 

 

28 лютого 2019 року                      м. Корюківка                                № 18-22/VІI 
 

Про затвердження технічних документацій  

з  нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів Корюківської  міської ради  

Корюківського району Чернігівської області 
 

Розглянувши технічні документації з нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області, розроблених товариством з обмеженою 

відповідальністю «Інститут землеустрою та земельно-правових відносин» 

враховуючи позитивні висновки державної землевпорядної експертизи,  

керуючись статтями 15, 18, 20, 23 Закону України "Про оцінку земель", 

статтею 201 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   

 

міська рада вирішила: 

 

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 

нормативної грошової оцінки земель в межах села Сядрине Корюківського 

району Чернігівської області. 

1.1.  Затвердити середню (базову) вартість 1 м2 земель села Сядрине на 

рівні 69,18 грн. 

1.2.Вважати таким, що після введення в дію нової нормативної 

грошової оцінки земель села Сядрине, втрачає чинність технічна 

документація з нормативної грошової оцінки земель села Сядрине, 

розроблена державним підприємством «Чернігівський науково-дослідний та 

проектний інститут землеустрою». 

  

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 

нормативної грошової оцінки земель в межах села Тельне Корюківського 

району Чернігівської області. 

2.1.  Затвердити середню (базову) вартість 1 м2 земель села Тельне на 

рівні 26,54 грн. 

2.2.Вважати таким, що після введення в дію нової нормативної 

грошової оцінки земель села Тельне, втрачає чинність технічна документація 



з нормативної грошової оцінки земель села Тельне, розроблена державним 

підприємством «Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут 

землеустрою». 

 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 

нормативної грошової оцінки земель в межах села Самотуги Корюківського 

району Чернігівської області. 

3.1.  Затвердити середню (базову) вартість 1 м2 земель села Самотуги 

на рівні 53,46 грн. 

3.2.Вважати таким, що після введення в дію нової нормативної 

грошової оцінки земель села Самотуги, втрачає чинність технічна 

документація з нормативної грошової оцінки земель села Самотуги, 

розроблена державним підприємством «Чернігівський науково-дослідний та 

проектний інститут землеустрою». 

 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 

нормативної грошової оцінки земель в межах села Будище Корюківського 

району Чернігівської області. 

4.1.  Затвердити середню (базову) вартість 1 м2 земель села Будище на 

рівні 13,54 грн. 

4.2.Вважати таким, що після введення в дію нової нормативної 

грошової оцінки земель села Будище, втрачає чинність технічна 

документація з нормативної грошової оцінки земель села Будище, 

розроблена державним підприємством «Чернігівський науково-дослідний та 

проектний інститут землеустрою». 

 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 

нормативної грошової оцінки земель в межах села Хотіївка Корюківського 

району Чернігівської області. 

5.1.  Затвердити середню (базову) вартість 1 м2 земель села Хотіївка на 

рівні 51,64 грн. 

5.2.Вважати таким, що після введення в дію нової нормативної 

грошової оцінки земель села Хотіївка, втрачає чинність технічна 

документація з нормативної грошової оцінки земель села Хотіївка, 

розроблена державним підприємством «Чернігівський науково-дослідний та 

проектний інститут землеустрою». 

 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 

нормативної грошової оцінки земель в межах села Забарівка Корюківського 

району Чернігівської області. 

6.1.  Затвердити середню (базову) вартість 1 м2 земель села Забарівка на 

рівні 70,36 грн. 

6.2.Вважати таким, що після введення в дію нової нормативної 

грошової оцінки земель села Забарівка, втрачає чинність технічна 

документація з нормативної грошової оцінки земель села Забарівка, 

розроблена державним підприємством «Чернігівський науково-дослідний та 

проектний інститут землеустрою». 

 



7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 

нормативної грошової оцінки земель в межах села Кирилівка Корюківського 

району Чернігівської області. 

7.1.  Затвердити середню (базову) вартість 1 м2 земель села Кирилівка 

на рівні 34,78 грн. 

7.2.Вважати таким, що після введення в дію нової нормативної 

грошової оцінки земель села Кирилівка, втрачає чинність технічна 

документація з нормативної грошової оцінки земель села Кирилівка, 

розроблена державним підприємством «Чернігівський науково-дослідний та 

проектний інститут землеустрою». 

 

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 

нормативної грошової оцінки земель в межах села Воловики Корюківського 

району Чернігівської області. 

8.1.  Затвердити середню (базову) вартість 1 м2 земель села Воловики 

на рівні 42,90 грн. 

8.2.Вважати таким, що після введення в дію нової нормативної 

грошової оцінки земель села Воловики, втрачає чинність технічна 

документація з нормативної грошової оцінки земель села Воловики, 

розроблена державним підприємством «Чернігівський науково-дослідний та 

проектний інститут землеустрою». 

 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 

нормативної грошової оцінки земель в межах села Нова Буда Корюківського 

району Чернігівської області. 

9.1.  Затвердити середню (базову) вартість 1 м2 земель села Нова Буда 

на рівні 16,48 грн. 

9.2.Вважати таким, що після введення в дію нової нормативної 

грошової оцінки земель села Нова Буда, втрачає чинність технічна 

документація з нормативної грошової оцінки земель села Нова Буда, 

розроблена державним підприємством «Чернігівський науково-дослідний та 

проектний інститут землеустрою». 

 

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

проведення нормативної грошової оцінки земель в межах села Рейментарівка 

Корюківського району Чернігівської області. 

10.1.Затвердити середню (базову) вартість 1 м2 земель села 

Рейментарівка на рівні 33,18 грн. 

10.2.Вважати таким, що після введення в дію нової нормативної 

грошової оцінки земель села Рейментарівка, втрачає чинність технічна 

документація з нормативної грошової оцінки земель села Рейментарівка, 

розроблена державним підприємством «Чернігівський науково-дослідний та 

проектний інститут землеустрою». 

 

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

проведення нормативної грошової оцінки земель в межах села Богдалівка 

Корюківського району Чернігівської області. 



11.1.Затвердити середню (базову) вартість 1 м2 земель села Богдалівка 

на рівні 13,16 грн. 

11.2.Вважати таким, що після введення в дію нової нормативної 

грошової оцінки земель села Богдалівка, втрачає чинність технічна 

документація з нормативної грошової оцінки земель села Богдалівка, 

розроблена державним підприємством «Чернігівський науково-дослідний та 

проектний інститут землеустрою». 

 

12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

проведення нормативної грошової оцінки земель в межах села Заладдя 

Корюківського району Чернігівської області. 

12.1.Затвердити середню (базову) вартість 1 м2 земель села Заладдя на 

рівні 25,18 грн. 

12.2.Вважати таким, що після введення в дію нової нормативної 

грошової оцінки земель села Заладдя, втрачає чинність технічна 

документація з нормативної грошової оцінки земель села Заладдя, 

розроблена державним підприємством «Чернігівський науково-дослідний та 

проектний інститут землеустрою». 

 

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

проведення нормативної грошової оцінки земель в межах села Довга Гребля 

Корюківського району Чернігівської області. 

13.1.Затвердити середню (базову) вартість 1 м2 земель села Довга 

Гребля на рівні 39,10 грн. 

13.2.Вважати таким, що після введення в дію нової нормативної 

грошової оцінки земель села Довга Гребля, втрачає чинність технічна 

документація з нормативної грошової оцінки земель села Довга Гребля, 

розроблена державним підприємством «Чернігівський науково-дослідний та 

проектний інститут землеустрою». 

 

14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

проведення нормативної грошової оцінки земель в межах села Олійники 

Корюківського району Чернігівської області. 

14.1.Затвердити середню (базову) вартість 1 м2 земель села Олійники 

на рівні 24,30 грн. 

14.2.Вважати таким, що після введення в дію нової нормативної 

грошової оцінки земель села Олійники, втрачає чинність технічна 

документація з нормативної грошової оцінки земель села Олійники, 

розроблена державним підприємством «Чернігівський науково-дослідний та 

проектний інститут землеустрою». 

 

15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

проведення нормативної грошової оцінки земель в межах села Гутище 

Корюківського району Чернігівської області. 

15.1.Затвердити середню (базову) вартість 1 м2 земель села Гутище на 

рівні 23,68 грн. 

15.2.Вважати таким, що після введення в дію нової нормативної 

грошової оцінки земель села Гутище, втрачає чинність технічна документація 



з нормативної грошової оцінки земель села Гутище, розроблена державним 

підприємством «Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут 

землеустрою». 

 

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

проведення нормативної грошової оцінки земель в межах села Буда 

Корюківського району Чернігівської області. 

16.1.Затвердити середню (базову) вартість 1 м2 земель села Буда на 

рівні 43,06 грн. 

16.2.Вважати таким, що після введення в дію нової нормативної 

грошової оцінки земель села Буда, втрачає чинність технічна документація з 

нормативної грошової оцінки земель села Буда, розроблена державним 

підприємством «Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут 

землеустрою». 

 

17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

проведення нормативної грошової оцінки земель в межах села Маховики 

Корюківського району Чернігівської області. 

17.1. Затвердити середню (базову) вартість 1 м2 земель села Маховики 

на рівні 35,54 грн. 

17.2. Вважати таким, що після введення в дію нової нормативної 

грошової оцінки земель села Маховики, втрачає чинність технічна 

документація з нормативної грошової оцінки земель села Маховики, 

розроблена державним підприємством «Чернігівський науково-дослідний та 

проектний інститут землеустрою». 

 

18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

проведення нормативної грошової оцінки земель в межах села Соснівка 

Корюківського району Чернігівської області. 

18.1.Затвердити середню (базову) вартість 1 м2 земель села Соснівка на 

рівні 41,94 грн. 

18.2.Вважати таким, що після введення в дію нової нормативної 

грошової оцінки земель села Соснівка, втрачає чинність технічна 

документація з нормативної грошової оцінки земель села Соснівка, 

розроблена державним підприємством «Чернігівський науково-дослідний та 

проектний інститут землеустрою». 

 

19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

проведення нормативної грошової оцінки земель в межах села Петрова 

Слобода Корюківського району Чернігівської області. 

19.1.Затвердити середню (базову) вартість 1 м2 земель села Петрова 

Слобода на рівні 38,72 грн. 

19.2.Вважати таким, що після введення в дію нової нормативної 

грошової оцінки земель села Петрова Слобода, втрачає чинність технічна 

документація з нормативної грошової оцінки земель села Петрова Слобода, 

розроблена державним підприємством «Чернігівський науково-дослідний та 

проектний інститут землеустрою». 

 



20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

проведення нормативної грошової оцінки земель в межах села Шишка 

Корюківського району Чернігівської області. 

20.1.Затвердити середню (базову) вартість 1 м2 земель села Шишка на 

рівні 25,70 грн. 

20.2.Вважати таким, що після введення в дію нової нормативної 

грошової оцінки земель села Шишка, втрачає чинність технічна документація 

з нормативної грошової оцінки земель села Шишка, розроблена державним 

підприємством «Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут 

землеустрою». 

 

21. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

проведення нормативної грошової оцінки земель в межах села Тютюнниця 

Корюківського району Чернігівської області. 

21.1.Затвердити середню (базову) вартість 1 м2 земель села Тютюнниця 

на рівні 56,00 грн. 

21.2.Вважати таким, що після введення в дію нової нормативної 

грошової оцінки земель села Тютюнниця, втрачає чинність технічна 

документація з нормативної грошової оцінки земель села Тютюнниця, 

розроблена державним підприємством «Чернігівський науково-дослідний та 

проектний інститут землеустрою». 

 

22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

проведення нормативної грошової оцінки земель в межах села Сахутівка 

Корюківського району Чернігівської області. 

22.1.Затвердити середню (базову) вартість 1 м2 земель села Сахутівка 

на рівні 54,76 грн. 

22.2.Вважати таким, що після введення в дію нової нормативної 

грошової оцінки земель села Сахутівка, втрачає чинність технічна 

документація з нормативної грошової оцінки земель села Сахутівка, 

розроблена державним підприємством «Чернігівський науково-дослідний та 

проектний інститут землеустрою». 

 

23. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

проведення нормативної грошової оцінки земель в межах села Самсонівка 

Корюківського району Чернігівської області. 

23.1.Затвердити середню (базову) вартість 1 м2 земель села Самсонівка 

на рівні 29,84 грн. 

23.2.Вважати таким, що після введення в дію нової нормативної 

грошової оцінки земель села Самсонівка, втрачає чинність технічна 

документація з нормативної грошової оцінки земель села Самсонівка, 

розроблена державним підприємством «Чернігівський науково-дослідний та 

проектний інститут землеустрою». 

 

24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

проведення нормативної грошової оцінки земель в межах села Костючки 

Корюківського району Чернігівської області. 



24.1.Затвердити середню (базову) вартість 1 м2 земель села Костючки 

на рівні 33,90 грн. 

24.2.Вважати таким, що після введення в дію нової нормативної 

грошової оцінки земель села Костючки, втрачає чинність технічна 

документація з нормативної грошової оцінки земель села Костючки, 

розробленадержавним підприємством «Чернігівський науково-дослідний та 

проектний інститут землеустрою». 

 

25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

проведення нормативної грошової оцінки земель в межах села Кугуки 

Корюківського району Чернігівської області. 

25.1.Затвердити середню (базову) вартість 1 м2 земель села Кугуки на 

рівні 33,08 грн. 

25.2.Вважати таким, що після введення в дію нової нормативної 

грошової оцінки земель села Кугуки, втрачає чинність технічна документація 

з нормативної грошової оцінки земель села Кугуки, розроблена державним 

підприємством «Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут 

землеустрою». 

 

26.  Нормативна грошова оцінка земельних ділянок в подальшому 

підлягає індексації згідно статті 289 Податкового кодексу України. 

  

27.  Ввести в дію технічну документацію з нормативної грошової 

оцінки земель населених пунктів Корюківської міської ради, а саме: 

с.Сядрине, с.Тельне, с.Самотуги, с.Будище, с.Хотіївка, с.Забарівка, 

с.Кирилівка, с.Воловики, с.Нова Буда, с.Рейментарівка, с.Богдалівка, 

с.Заладдя, с.Довга Гребля, с.Олійники, с.Гутище, с.Буда, с.Маховики, 

с.Соснівка, с.Петрова Слобода, с.Шишка, с.Тютюнниця, с.Сахутівка, 

с.Самсонівка, с.Костючки, с.Кугуки згідно вимог чинного законодавства. 

 

28.  Органу виконавчої  влади, що реалізує державну політику у сфері 

земельних відносин забезпечити оформлення та видачу витягів з технічної 

документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок. 

  

29. Оприлюднити  дане рішення відповідно до статті 271.2 Податкового 

Кодексу України 

 

30. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ 
 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять друга сесія сьомого скликання) 

 

 

28 лютого 2019 року                      м. Корюківка                                № 19-22/VІI 
 

Про розроблення генеральних планів  

та планів зонування території сіл Наумівка  

та Сахутівка Корюківського району  

Чернігівської області 
 

Враховуючи необхідність раціонального використання земель, 

створення належних умов для життєзабезпечення села Наумівка та Сахутівка 

Корюківського району Чернігівської області, керуючись статтею 143 

Конституції України, статтею 173 Земельного кодексу України, статтями 17, 

18, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статтею 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   

 

міська рада вирішила: 

 

 1. Надати дозвіл на розроблення генеральних планів та планів 

зонування території сіл Наумівка та Сахутівка Корюківського району 

Чернігівської області. 

 

2. Виконавчому комітету міської ради: 

2.1. Визначити у встановленні законодавством порядку розробника 

генерального плану, встановити строки розроблення та джерела його 

фінансування. 

2.2.Повідомити через місцеві засоби масової інформації про початок 

розроблення генеральних планів та планів зонування території (у складі 

генерального плану) сіл Наумівка та Сахутівка Корюківського району 

Чернігівської області, визначити порядок і строк внесення пропозицій до 

нього фізичними та юридичними особами. 

2.3.Забезпечити збір вихідних даних для розроблення містобудівної 

документації «Генеральний план та план зонування території (у складі 

генерального плану) сіл Наумівка та Сахутівка Корюківського району 

Чернігівської області». 

2.4.Виготовлену та погоджену містобудівну документацію 

«Генеральний план та план зонування території (у складі генерального 



плану) сіл Наумівка та Сахутівка Корюківського району Чернігівської 

області», затвердити на сесії 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. 

 

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять друга сесія сьомого скликання) 

 

 

28 лютого 2019 року                      м. Корюківка                                № 20-22/VІI 
 

Про затвердження технічної документації  

з нормативної грошової оцінки  

земельної ділянки 
 

Розглянувши клопотання ТОВ «АКТІВ ЕНЕРДЖІ» та технічну 

документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, враховуючи 

рішення вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

15.11.2018 року «Про надання земельних ділянок в оренду (суборенду)», 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, керуючись статтями 18, 20, 23 

Закону України «Про оцінку земель», статтею 201 Земельного кодексу 

України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,   
 

міська рада вирішила: 

 

 1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки загальною площею 3,3049 га, яка надається в оренду 

строком на 7 (сім) років ТОВ «АКТІВ ЕНЕРДЖІ» для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

електричної та теплової енергії (код КВЦПЗ – 14.02.), що розташована на 

території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області (за межами населеного пункту), яка розроблена приватним 

підприємством «Аксіома». Кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:04:000:1478, нормативна грошова оцінка земельної ділянки на 

дату оцінки становить 3 878 225,68 грн. (три мільйони вісімсот сімдесят вісім 

тисяч двісті двадцять п’ять гривень 68 коп.). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять друга сесія сьомого скликання) 

 

 

28 лютого 2019 року                      м. Корюківка                                   № 21-22/VІI 

 

Про внесення змін до діючих договорів оренди  

земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  

 

У зв’язку з прийняттям у комунальну власність Корюківської міської 

об’єднаної територіальної громади земельних ділянок сільськогосподарського 

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

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

враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища, керуючись статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до договору оренди землі від 21.02.2017 року, на 

земельну ділянку загальною площею 46,3000 га, яка передана у користування 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство «Бреч» для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області на Корюківську міську раду. 

Кадастровий номер земельної ділянки 7422485500:06:002:3014. 

 

2. Внести зміни до договору оренди землі від 21.02.2017 року, на 

земельну ділянку загальною площею 27,8157 га, яка передана у користування 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство «Бреч» для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області на Корюківську міську раду. 

Кадастровий номер земельної ділянки 7422485500:06:002:3012. 

 



3. Внести зміни до договору оренди землі від 31.05.2016 року, на 

земельну ділянку загальною площею 42,0382 га, яка передана у користування 

Товариству з обмеженою відповідальністю «АНВ-Агро» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за межами населеного пункту в частині заміни сторони договору – 

орендодавця з Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області 

на Корюківську міську раду. Кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3013. 

 

4. Внести зміни до договору оренди землі від 28.08.2018 року, на 

земельну ділянку загальною площею 29,0000 га, яка передана у користування 

Приватному підприємству «Україна-«ЮККА»-Корюківка-К.» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області на Корюківську міську раду. 

Кадастровий номер земельної ділянки 7422482000:06:001:0052. 

 

5. Внести зміни до договору оренди землі від 31.05.2016 року, на 

земельну ділянку загальною площею 53,5023 га, яка передана у користування 

Товариству з обмеженою відповідальністю «КУАК «Фанда» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області на Корюківську міську раду. 

Кадастровий номер земельної ділянки 7422485500:06:001:3026. 

 

6. Внести зміни до договору оренди землі від 23.12.2014 року, на 

земельну ділянку загальною площею 10,1300 га, яка передана у користування 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство «Бреч» для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з Головного управління 

Держземагентства у Чернігівській області на Корюківську міську раду. 

Кадастровий номер земельної ділянки 7422482000:06:001:0036. 

 

7. Внести зміни до договору оренди землі від 23.12.2014 року, на 

земельну ділянку загальною площею 66,2932 га, яка передана у користування 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство «Бреч» для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з Головного управління 

Держземагентства у Чернігівській області на Корюківську міську раду. 

Кадастровий номер земельної ділянки 7422482000:06:001:0038. 

 

8. Внести зміни до договору оренди землі від 23.12.2014 року, на 

земельну ділянку загальною площею 21,3405 га, яка передана у користування 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство «Бреч» для 



ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з Головного управління 

Держземагентства у Чернігівській області на Корюківську міську раду. 

Кадастровий номер земельної ділянки 7422482000:06:001:0037. 

 

9. Внести зміни до договору оренди землі від 22.02.2017 року, на 

земельну ділянку загальною площею 0,4000 га, яка передана у користування 

Бондарю Віктору Олександровичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за межами населеного пункту в частині заміни сторони договору – 

орендодавця з Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області 

на Корюківську міську раду. Кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:07:000:0968. 

 

10. Внести зміни до договору оренди землі від 31.05.2016 року, на 

земельну ділянку загальною площею 91,7921 га, яка передана у користування 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство «Бреч» для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області на Корюківську міську раду. 

Кадастровий номер земельної ділянки 7422485500:06:002:3015. 

 

11. Внести зміни до договору оренди землі від 06.12.2016 року, на 

земельну ділянку загальною площею 53,0293 га, яка передана у користування 

Чепі Віталію Миколайовичу для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення за межами 

населеного пункту в частині заміни сторони договору – орендодавця з 

Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області на Корюківську 

міську раду. Кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:000:1136. 

 

12. Внести зміни до договору оренди землі від 24.11.2016 року, на 

земельну ділянку загальною площею 14,7614 га, яка передана у користування 

фізичній особі-підприємцю Чепі Віталію Миколайовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за межами населеного пункту в частині заміни сторони договору – 

орендодавця з Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області 

на Корюківську міську раду. Кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1139. 

 

13. Внести зміни до договору оренди землі від 06.12.2016 року, на 

земельну ділянку загальною площею 9,0996 га, яка передана у користування 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Забарівське» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з Головного управління 



Держгеокадастру у Чернігівській області на Корюківську міську раду. 

Кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:000:1138. 

 

14. Внести зміни до договору оренди землі від 16.11.2016 року, на 

земельну ділянку загальною площею 83,6816 га, яка передана у користування 

Лисенку Олександру Олеговичу для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення за межами 

населеного пункту в частині заміни сторони договору – орендодавця з 

Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області на Корюківську 

міську раду. Кадастровий номер земельної ділянки 7422482000:06:002:0062. 

 

15. Внести зміни до договору оренди землі від 16.11.2016 року, на 

земельну ділянку загальною площею 85,3743 га, яка передана у користування 

Лисенку Сергію Олеговичу для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення за межами 

населеного пункту в частині заміни сторони договору – орендодавця з 

Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області на Корюківську 

міську раду. Кадастровий номер земельної ділянки 7422482000:06:001:0041. 

 

16. Внести зміни до договору оренди землі від 23.12.2014 року, на 

земельну ділянку загальною площею 12,9764 га, яка передана у користування 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство «Бреч» для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з Головного управління 

Держземагентства у Чернігівській області на Корюківську міську раду. 

Кадастровий номер земельної ділянки 7422482000:06:002:0060. 

 

17. Внести зміни до договору оренди землі від 26.10.2017 року, на 

земельну ділянку загальною площею 32,4833 га, яка передана у користування 

Приватному підприємству «Україна-«ЮККА»-КОРЮКІВКА-К.» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області на Корюківську міську раду. 

Кадастровий номер земельної ділянки 7422482000:06:001:0050. 

 

18. Внести зміни до договору оренди землі від 25.04.2017 року, на 

земельну ділянку загальною площею 70,3486 га, яка передана у користування 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство «Бреч» для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області на Корюківську міську раду. 

Кадастровий номер земельної ділянки 7422488700:05:000:1172. 

 

19. Внести зміни до договору оренди землі від 06.12.2016 року, на 

земельну ділянку загальною площею 1,4461 га, яка передана у користування 



Товариству з обмеженою відповідальністю «Забарівське» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області на Корюківську міську раду. 

Кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:03:000:0003. 

 

20. Внести зміни до договору оренди землі від 24.11.2016 року, на 

земельну ділянку загальною площею 85,3231 га, яка передана у користування 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Забарівське» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області на Корюківську міську раду. 

Кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:000:1141. 

 

21. Внести зміни до договору оренди землі від 27.06.2014 року, на 

земельну ділянку загальною площею 3,0000 га, яка передана у користування 

Галушці Ірині Олександрівні для ведення фермерського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за межами населеного 

пункту в частині заміни сторони договору – орендодавця з Головного 

управління Держземагентства у Чернігівській області на Корюківську міську 

раду. Кадастровий номер земельної ділянки 7422488700:05:000:1134. 

 

22. Внести зміни до договору оренди землі від 26.10.2017 року, на 

земельну ділянку загальною площею 15,2800 га, яка передана у користування 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Забарівське» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області на Корюківську міську раду. 

Кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:000:1142. 

 

23. Внести зміни до договору оренди землі від 26.10.2017 року, на 

земельну ділянку загальною площею 49,5028 га, яка передана у користування 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Забарівське» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області на Корюківську міську раду. 

Кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:000:1140. 

 

24. Внести зміни до договору оренди землі від 26.04.2018 року, на 

земельну ділянку загальною площею 7,6607 га, яка передана у користування 

Фермерському господарству «Чепа» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за межами населеного пункту в частині заміни сторони договору – 

орендодавця з Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області 



на Корюківську міську раду. Кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1137. 

 

25. Внести зміни до договору оренди землі від 11.12.2017 року, на 

земельну ділянку загальною площею 37,0000 га, яка передана у користування 

Виробничому сільськогосподарському кооперативу «імені Горького» для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області на Корюківську міську раду. 

Кадастровий номер земельної ділянки 7422488700:05:000:1175. 

 

26. Внести зміни до договору оренди землі від 11.12.2017 року, на 

земельну ділянку загальною площею 25,0000 га, яка передана у користування 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Цензур» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за межами населеного пункту в частині заміни сторони договору – 

орендодавця з Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області 

на Корюківську міську раду. Кадастровий номер земельної ділянки 

7422482000:06:002:0065. 

 

27. Внести зміни до договору оренди землі від 28.08.2018 року, на 

земельну ділянку загальною площею 183,0000 га, яка передана у користування 

Товариству з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ СЕЛЗ» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області на Корюківську міську раду. 

Кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:07:000:1875. 

 

28. Внести зміни до договору оренди землі від 30.11.2017 року, на 

земельну ділянку загальною площею 37,0000 га, яка передана у користування 

Приватному сільськогосподарському підприємству «Праця» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області на Корюківську міську раду. 

Кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:07:000:1859. 

 

29. Внести зміни до договору оренди землі від 23.12.2014 року, на 

земельну ділянку загальною площею 87,5448 га, яка передана у користування 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство «Бреч» для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з Головного управління 

Держземагентства у Чернігівській області на Корюківську міську раду. 

Кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:07:000:1843. 

 



30. Внести зміни до договору оренди землі від 31.05.2016 року, на 

земельну ділянку загальною площею 75,4635 га, яка передана у користування 

Селянському (фермерському) господарству «Урожай» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за межами населеного пункту в частині заміни сторони договору – 

орендодавця з Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області 

на Корюківську міську раду. Кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:1842. 

 

31. Внести зміни до договору оренди землі від 28.08.2018 року, на 

земельну ділянку загальною площею 28,0000 га, яка передана у користування 

Товариству з обмеженою відповідальністю «АГРО МВМ» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області на Корюківську міську раду. 

Кадастровий номер земельної ділянки 7422487500:07:000:1160. 

 

32. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять друга сесія сьомого скликання) 

 

 

28 лютого 2019 року                      м. Корюківка                                № 22-22/VІI 

 

Про розірвання та поновлення   

договорів оренди (суборенди) землі 

  

 Розглянувши звернення фізичних та юридичних осіб та додані 

матеріали, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись 

статтями 12, 79-1, 93, 122  Земельного кодексу України,  статтями 7, 31-33 

Закону України «Про оренду землі», статтею 288 Податкового кодексу 

України, статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), Закон 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил 

землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, 

запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», статтею 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:  

    

1.Припинити договір оренди земельної ділянки від 15.11.2018 р.                          

з Штиковою Наталією Федорівною, на земельну ділянку, яка розташована за 

адресою: вул. Шкільна, 1, с. Тютюнниця,  площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки 7422489200:01:000:0115, та 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. Поновити з Греченок Віктором Дмитровичем договір оренди землі 

від 05.12.2013 року на земельну ділянку загальною площею 0,2500 га, яка 

розташована по вул. Садова, 36, с. Наумівка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422485500:01:001:0079, та використовувалася для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка) терміном на 5 років, на тих самих умовах та з річною 

орендною платою за використання земельної ділянки у розмірі 3 (три) % 

(відсотки) від нормативної грошової оцінки землі в с. Наумівка.  

2.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти 

додаткову угоду до договору оренди землі від 05.12.2013 року з Греченок 

Віктором Дмитровичем. 

 

3. Поновити з Бузіяном Геннадієм Степановичем договір оренди землі 

від 03.02.2014 року на земельну ділянку загальною площею 0,0153 га, яка 

розташована по вул. Пекельного, 19, с. Наумівка, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422485500:01:002:0018, та використовувалася для 

будівництва і обслуговування будівель торгівлі терміном на 10 років та на 

тих самих умовах.  

3.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти 

додаткову угоду до договору оренди землі від 03.02.2014 року з Бузіяном 

Геннадієм Степановичем. 

 

4.Припинити договір оренди земельної ділянки від 31.05.2012 р.                          

з Мойсієнко Михайлом Олексійовичем та Мойсієнко Володимиром 

Олексійовичем, на земельну ділянку, яка розташована за адресою:                           

вул. Дружби (р. вул. Піонерська), 39, м. Корюківка, площею 0,1000 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:001:0952, та 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. 

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

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

межах населених пунктів Корюківської міської ради). 

 

5. Поновити з Лозовським Дмитром Петровичем договір оренди землі 

від 23.12.2008 року на земельну ділянку загальною площею 0,0123 га, яка 

розташована по вул. Дудка, 46-в, м. Корюківка, кадастровий номер 

7422410100:01:003:0320 терміном на 10 років та на тих самих умовах.  

5.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти 

додаткову угоду до договору оренди землі від 23.12.2008 року з Лозовським 

Дмитром Петровичем. 

 

6. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між 

Корюківською районною державною адміністрацією та фізичною особою-

підприємцем Абинашним В’ячеславом Івановичем від 01.12.2016 року на 

земельну ділянку загальною площею 1,7294 га – рілля (не витребувана 

земельна частка (пай) № 190), кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:0198 у зв’язку з витребуванням земельної ділянки, яка 

знаходиться на території Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області. 

6.1.Фізичній особі-підприємцю Абинашному В’ячеславу Івановичу 

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі 

відповідно до норм чинного законодавства. 



7. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між 

Корюківською районною державною адміністрацією та ТОВ «Забарвське» 

від 27.07.2009 року на земельну ділянку загальною площею 2,6059 га – рілля 

(не витребувана земельна частка (пай) № 126), кадастровий номер земельної 

ділянки 7422483500:07:052:0912 у зв’язку з витребуванням земельної 

ділянки, яка знаходиться на території Корюківської міської ради 

Корюківського району Чернігівської області. 

7.1.ТОВ «Забарівське» зареєструвати додаткову угоду про розірвання 

договору оренди землі відповідно до норм чинного законодавства. 

 

8. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між 

Корюківською районною державною адміністрацією та ТОВ «АНВ-Агро» від 

31.07.2015 року в частині витребуваних земельних ділянок, а саме: 

 2,6643 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 278), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:07:000:0289;  

2,6637 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 275), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:07:000:0286; 

2,6694 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 268), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:07:000:0279; 

2,5159 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 265), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:07:000:0275; 

2,4602 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 264), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:07:000:0274; 

2,5754 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 262), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:07:000:0272; 

2,2445 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 261), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:07:000:0271, 

які знаходяться на території Корюківської міської ради Корюківського 

району Чернігівської області. 

8.1.ТОВ «АНВ-Агро» зареєструвати додаткову угоду про розірвання 

договору оренди землі в частині витребуваних земельних ділянок відповідно 

до норм чинного законодавства. 

 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять друга сесія сьомого скликання) 

 

 

28 лютого 2019 року                      м. Корюківка                                № 23-22/VІI 

 

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», статтею 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) для передачі її в оренду або спільну сумісну оренду: 

- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

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

- Хобел Валентині Михайлівні та Хобелу Василю Миколайовичу 

площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за адресою: вул. Українська, 51,                         

м. Корюківка. 

- Стецько Марії Іванівні площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за 

адресою: вул. Садова, 61, м. Корюківка. 

- Матвієнку Сергію Олександровичу та Андрейко Олені Олександрівні 

площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за адресою: вул. Соборна, 170,               

м. Корюківка. 

- Царенку Дмитру Юрійовичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: провулок Трудовий, 7, с. Трудовик. 

- Гирик Валентині Анатоліївні площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Шевченка, 21, с. Наумівка. 

 

2. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) для передачі її у власність: 

 



- для будівництва індивідуальних гаражів (КВЦПЗ 02.05): 

- Москальцю Михайлу Феодосійовичу площею 0,0037 га, яка 

розташована за адресою: вул. Кошового, гараж № 145, м. Корюківка. 

Кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1751. 

- Пилипцю Миколі Андрійовичу площею орієнтовно 0,01 га, яка 

розташована за адресою: вул. Передзаводська, гараж № 28, м. Корюківка. 

 

2. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для подальшої передачі її безоплатно у власність: 

- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

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

- Косенчуку Анатолію Миколайовичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: с. Ховдіївка, вул. Слобідська. 

- Стрілець Діані Юріївні площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за 

адресою: вул. Дудка, 115, м. Корюківка. 

 

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

 - Бардаковій Ганні Миколаївні площею орієнтовно 0,76 га, яка 

розташована за адресою: вул. Садова, 80, с. Хотіївка. 

 - Видишу Олександру Миколайовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована за адресою: с. Тельне. 

- Видиш Аллі Василівні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована за 

адресою:  с. Тельне. 

- Видишу Петру Борисовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована 

за адресою: с. Тельне. 

- Сірому Віктору Миколайовичу площею орієнтовно 0,35 га, яка 

розташована за адресою: вул. Робоча, 51, с. Гуринівка. 

- Косенчуку Миколі Олексійовичу площею орієнтовно 1,0 га, яка 

розташована за адресою: вул. Слобідська, с. Ховдіївка. 

- Мороз Аллі Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована за 

адресою: вул. Садова, 12А, с. Кирилівка. 

 

3. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення 

за межами населеного пункту Корюківської міської ради для подальшої 

передачі її безоплатно у власність: 

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

- Кучеренку Дмитру Леонідовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1907. 

- Кучеренко Катерині 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 

7422489200:07:000:1907. 

- Кучеренку Роману Леонідовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 



населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1907. 

- Кушнір Інні 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 

7422489200:07:000:1907. 

- Ігнатенку Володимиру Степановичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1907. 

- Ігнатенку Миколі Степановичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1907. 

- Линнику Віталію Георгійовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1907. 

- Синюті Олегу Григоровичу площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1907. 

- Кириченку Сергію Григоровичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1897. 

- Савенку Сергію Федоровичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1897. 

- Савченку Івану Михайловичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1897. 

- Куленову Віталію 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 

7422489200:07:000:1897. 

- Піддубному 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 

7422489200:07:000:1897. 

- Іваненку Сергію Олександровичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1897. 

- Федченку Віктору Івановичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 



населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1897. 

- Федченко Ніні Вікторівні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1897. 

- Нашиванову Володимиру Васильовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1897. 

- Пінченко Валентині 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 

7422489200:07:000:1934. 

- Кугуку Олександру Васильовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1934. 

- Барсук Олені 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 

7422489400:03:000:0847. 

-  Барсуку Павлу Володимировичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489400:03:000:0847. 

-  Кириченку Олексію Ігоровичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489400:03:000:0847. 

-  Підтеребі Михайлу Георгійовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489400:03:000:0847. 

-  Тройна Миколі Петровичу площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489400:03:000:0847. 

-  Погуляй Володимиру Михайловичу 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. 

-  Макаренко Ніні 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 

7422488700:05:000:1240. 

-  Макаренку Петру Олександровичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 



населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1240. 

- Тихоновській Надії Вікторівні площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1009. 

- Тихоновській Ніні Миколаївні площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1017. 

- Ващенко Тетяні 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 

7422489200:07:000:1925. 

- Ващенку Роману Олександровичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1925. 

- Усачову Андрію Васильовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1901. 

- Халіман Марині Вікторівні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482000:06:001:0094. 

- Ічанському Дмитру Вікторовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1005. 

- Литвинову Дмитру 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 

7422481500:07:000:1005. 

- Ічанській Марині Сергіївні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1005. 

- Титенку Вячеславу 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 

7422481500:07:000:1005. 

- Ситнику Олегу В’ячеславовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1005. 

- Брюшковій Ірині Валеріївні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 



пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1005. 

- Коваленку Сергію Володимировичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1005. 

- Ічанському Володимиру Вікторовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1005. 

- Сукач Тетяні 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 

7422481500:07:000:1005. 

- Атрощенко Олені Яківні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1005. 

- Підтеребі Андрію Володимировичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1005. 

- Мехеденку Андрію Івановичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1005. 

- Панкратьєву Сергію 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 

7422481500:07:000:1005. 

- Рябець Оксані 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 

7422481500:07:000:1005. 

 

4. Дати дозвіл ФОП Ковалю Миколі Валентиновичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої 

змінюється із земель для будівництва та обслуговування будівель органів 

державної влади та місцевого самоврядування в землі для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі площею 0,0400 га, яка розташована за 

адресою: вул. Вокзальна, 12, м. Корюківка. Кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:01:001:1468. 

 

5. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості), що посвідчує право комунальної власності на земельну ділянку: 

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



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

м. Корюківка) площею орієнтовно 0,13 га, яка розташована за адресою:                   

вул. Білого генерала, 66, с. Сядрине. 

 

6. Дати дозвіл Корюківській житлово-експлуатаційній конторі на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

розміщення сміттєзвалища площею 1,2944 га за рахунок земельної ділянки 

комунальної власності, кадастровий номер 7422410100:04:000:1502. 

 

7. 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.  

 

8. 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. 

 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Міський голова                Р.АХМЕДОВ 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять друга сесія сьомого скликання) 

 

 

28 лютого 2019 року                      м. Корюківка                                № 24-22/VІI 

 

Про дозвіл на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

(земельної частки (паю) 

  

 Розглянувши заяви фізичних 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, 81 

Земельного кодексу України, ст.ст. 3, 5 Закону України «Про порядок 

виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 

часток (паїв), Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, 

удосконалення правил землекористування у масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 

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

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:  

    

1. Дати дозвіл Плохотніченку Ігору Владиславовичу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до 

протоколу про розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток 

(паїв) та до проекту землеустрою щодо організації території земельних 

часток (паїв) по колишньому колективному сільськогосподарському 

підприємству «Полісся» Корюківської міської ради, а саме: № 74 рілля, № 30 

сіножаті, № 138 пасовище. 

 

2. Дати дозвіл Милейку Віктору Михайловичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 



колишньому колективному сільськогосподарському підприємству «Полісся» 

Корюківської міської ради, а саме: № 96 рілля, № 33 сіножаті, № 137 

пасовище. 

 

3. Дати дозвіл Гострій Ірині Василівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству «Полісся» 

Корюківської міської ради, а саме: № 95 рілля, № 32 сіножаті, № 136 

пасовище. 

 

4. Дати дозвіл Бардаковій Марині Василівні на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству «Полісся» 

Корюківської міської ради, а саме: № 94 рілля, № 31 сіножаті, № 135 

пасовище. 

 

5. Зобов’язати фізичних 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. 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять друга сесія сьомого скликання) 

 

 

28 лютого 2019 року                      м. Корюківка                                   № 25-22/VІI 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки для передачі у комунальну власність 

  

 Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка передається у 

комунальну власність для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради 

з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних 

відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 

керуючись статтями 12, 79, 79-1, 125, 126 Земельного кодексу України,  

статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

 

міська рада вирішила: 

 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною 

площею 0,0500 га, яка передається у комунальну власність Корюківської 

міської територіальної громади для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови (КВЦПЗ 03.15.), що розташована за адресою:              

с. Тельне, вул. Мирна, 28, Корюківського району, Чернігівської області.   

 

2.Виконавчому апарату Корюківської міської ради зареєструвати право 

комунальної власності на земельну ділянку площею 0,0500 га для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови (КВЦПЗ 03.15.), що 

розташована за адресою: с. Тельне, вул. Мирна, 28, Корюківського району, 

Чернігівської області, кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:04:000:0011, відповідно до вимог чинного законодавства. 

  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять друга сесія сьомого скликання) 

 

 

28 лютого 2019 року                      м. Корюківка                                № 26-22/VІI 

 

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 вирішила: 

 

1. Затвердити Литвину Юрію Івановичу 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. Дудка, 87, м. Корюківка. 

1.1. Передати Литвину Юрію Івановичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Дудка, 87, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:1316, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  

 

2. Затвердити Масловій Галині 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 0,1756 га, по вул. Робоча, 47, с. Гуринівка. 



2.1. Передати Масловій Галині Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1756 га, по 

вул. Робоча, 47, с. Гуринівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:05:000:0043, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.   

 

3. Затвердити Жудіку Миколі 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 0,1000 га, по вул. Дудка, 96, м. Корюківка. 

3.1. Передати Жудіку Миколі Федоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Дудка, 96, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:1306, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  

 

4. Затвердити Хроленко Марії Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

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

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по вул. Лісового П., 24, с. Бреч. 

4.1. Передати Хроленко Марії Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

вул. Лісового П., 24, с. Бреч, кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:01:000:0189, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  

 

5. Затвердити Мотчаному Миколі Олексійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по вул. Соборна, 6, 

м. Корюківка. 

5.1. Передати Мотчаному Миколі Олексійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Соборна, 6, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:001:1474, цільове призначення - для будівництва і 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  

 

6. Затвердити Веретеннику Володимиру Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2066 га, по вул. Дачна, 18, 

с. Кугуки. 

6.1. Передати Веретеннику Володимиру Миколайовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 

0,2066 га, по вул. Дачна, 18, с. Кугуки , кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:03:000:0025, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  

 

7. Затвердити Капітану Сергію Миколайовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

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

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по вул. Мирна, 19, м. Корюківка. 

7.1. Передати Капітану Сергію Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Мирна, 19, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:1309, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  

 

8. Затвердити Галушці Миколі Вікторовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для індивідуального садівництва 

(КВЦПЗ 01.05.), площею 0,1200 га, по вул. Матросова, 24-А, с. Сахутівка. 

8.1. Передати Галушці Миколі Вікторовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для індивідуального садівництва, площею 0,1200 га, по  

вул. Матросова, 24-А, с. Сахутівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:06:000:0115, цільове призначення - для індивідуального 

садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення.  

 

9. Затвердити Хуторному Володимиру Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0960 га, по                                     

вул. Лесі Українки, 3, м. Корюківка. 

9.1. Передати Хуторному Володимиру Миколайовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 

0,0960 га, по вул. Лесі Українки, 3, м. Корюківка, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:002:1747, цільове призначення - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

громадської забудови.  

 

10. Затвердити Тесельку Миколі Олексійовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

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

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2083 га, по вул. Робоча, 49, с. Гуринівка. 

10.1. Передати Тесельку Миколі Олексійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2083 га, по 

вул. Робоча, 49, с. Гуринівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:05:000:0041, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  

 

11. Затвердити Зайцю Миколі Миколайовичу, Заяць Оксані Анатоліївні 

та Заяць Ірині Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

02.01.), площею 0,0847 га, по вул. Вокзальна, 62/1, м. Корюківка. 

11.1. Передати Зайцю Миколі Миколайовичу, Заяць Оксані Анатоліївні 

та Заяць Ірині Миколаївні безоплатно у спільну сумісну власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0847 га, по                               

вул. Вокзальна, 62/1, м. Корюківка кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:001:1472, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  

 

12. Затвердити Князєвій Олені Тимофіївні 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. Партизанська, 24, м. Корюківка. 

12.1. Передати Князєвій Олені Тимофіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 



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

вул. Партизанська, 24, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:1312, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  

 

13. Затвердити Шинкаренко Ганні Михайлівні 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 0,0856 га, по вул. Хмельницького Б., 5а,                               

м. Корюківка. 

13.1. Передати Шинкаренко Ганні Михайлівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0856 га, по 

вул. Хмельницького Б., 5а, м. Корюківка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:01:001:1473, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  

 

14. Затвердити Наумчику Олександру Леонідовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва 

індивідуальних гаражів (КВЦПЗ 02.05.), площею 0,0035 га, по                             

вул. Бульварна, 38а,  м. Корюківка. 

14.1. Передати Наумчику Олександру Леонідовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва індивідуальних гаражів площею 

0,0035 га, по вул. Бульварна, 38а, м. Корюківка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:01:002:1755, цільове призначення - для будівництва 

індивідуальних гаражів, категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови.  

 

15. Затвердити Сірій Марині Олексіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по вул. Робоча, 51, с. Гуринівка. 

15.1. Передати Сірій Марині Олексіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Робоча, 51, с. Гуринівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:05:000:0042, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  

 



16. Затвердити Шевченку Валентину Георгійовичу 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. Дудка, 85, 

м. Корюківка. 

16.1. Передати Шевченку Валентину Георгійовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 

0,1000 га, по вул. Дудка, 85, м. Корюківка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:01:003:1315, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  

 

17. Затвердити Шматок Любові Миколаївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по вул. Миру, 9а, м. Корюківка. 

17.1. Передати Шматок Любові Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Миру, 9а, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1757, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

землі житлової та громадської забудови.  

 

18. Затвердити Пивкачу Володимиру Івановичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

вул. Франка, 92-А, м. Корюківка. 

18.1. Передати Пивкачу Володимиру Івановичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Франка, 92-А, м. Корюківка, кадастровий номер 

7422410100:01:002:1753, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  

 

19. Затвердити Бабич Тетяні Володимирівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для передачі їх у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га та для ведення особистого селянського 

господарства (КВЦПЗ 01.03.), площею 0,4696 га, по вул. Матросова, 16,                       

с. Сахутівка. 



19.1. Передати Бабич Тетяні Володимирівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Матросова, 16, с. Сахутівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:06:000:0108, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

19.2. Передати Бабич Тетяні Володимирівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

0,4696 га, по вул. Матросова, 16, с. Сахутівка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422489200:06:000:0109, цільове призначення – для ведення 

особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення. 

 

20. Затвердити Григорошенко Галині 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. Перемоги, 40/2, м. Корюківка. 

20.1. Передати Григорошенко Галині Миколаївні безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 

0,1000 га, по вул. Перемоги, 40/2, м. Корюківка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:01:001:1475, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  

 

21. Затвердити Грукало Ользі Олександрівні  проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.), площею 0,1322 га, по                                     

вул. Шевченка, 106, с. Наумівка. 

21.1. Передати Грукало Ользі Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

0,1322 га, по вул. Шевченка, 106, с. Наумівка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422485500:01:002:0199, цільове призначення - для ведення 

особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення.  

 

22. Затвердити Савченку Володимиру Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0893 га, по вул. Дачна, 35, 

м. Корюківка. 



22.1. Передати Савченку Володимиру Миколайовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 

0,0893 га, по вул. Дачна, 35, м. Корюківка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:01:003:1319, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  

 

23. Затвердити Івасенку Григорію Васильовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва індивідуальних гаражів 

(КВЦПЗ 02.05.), площею 0,0029 га, по вул. Кошового, 8-А, м. Корюківка. 

23.1. Передати Івасенку Григорію Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва індивідуальних гаражів площею 0,0029 га, 

по вул. Кошового, 8-А, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1759, цільове призначення - для будівництва 

індивідуальних гаражів, категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови.  

 

24. Затвердити Фесько Юлії Вікторівні 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. Індустріальна, 37, м. Корюківка. 

24.1. Передати Фесько Юлії Вікторівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

вул. Індустріальна, 37, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:1313, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  

 

25. Затвердити Сукачу Сергію Олексійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

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

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по вул. 8-го Березня, 10, м. Корюківка. 

25.1. Передати Сукачу Сергію Олексійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. 8-го Березня, 10, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1760, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  

 



26. Затвердити Трихліб Людмилі Андріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

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

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по вул. Дачна, 5, м. Корюківка. 

26.1. Передати Трихліб Людмилі Андріївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Дачна, 5, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:1320, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  

 

27. Затвердити Косенчук Тамарі Олександрівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.), площею 0,1600 га, що 

розташована за адресою: с. Сядрине, в адміністративних межах Корюківської 

міської ради Корюківського району Чернігівської області.                              

27.1. Передати Косенчук Тамарі Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

0,1600 га, що розташована за адресою: с. Сядрине, в адміністративних межах 

Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області.                             

Кадастровий номер земельної ділянки 7422488700:01:002:0140, цільове 

призначення - для ведення особистого селянського господарства, категорія 

земель – землі сільськогосподарського призначення.  

 

28. Затвердити Приходьку Костянтину Івановичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0939 га, по                                     

вул. Незалежності, 57 Б, м. Корюківка. 

28.1. Передати Приходьку Костянтину Івановичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 

0,0939 га, по вул. Незалежності, 57 Б, м. Корюківка, кадастровий номер 

7422410100:01:002:1761, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  

 

29. Затвердити Резнікову Сергію Олексійовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

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

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по вул. Зелена, 22, м. Корюківка. 

29.1. Передати Резнікову Сергію Олексійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 



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

вул. Зелена, 22, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:1325, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  

 

30. Затвердити Устименко Олені Олексіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

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

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по вул. Лісового П., 62, с. Бреч. 

30.1. Передати Устименко Олені Олексіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Лісового П., 62, с. Бреч, кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:01:000:0190, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  

 

31. Затвердити Чубарі Валерію Михайловичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

вул. Лісового П., 74, с. Бреч. 

31.1. Передати Чубарі Валерію Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Лісового П., 74, с. Бреч, кадастровий номер 7422481500:01:000:0191, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

землі житлової та громадської забудови.  

 

32. Затвердити Гончаренку Володимиру Семеновичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по вул. Зарічна, 3, 

с. Шишка. 

32.1. Передати Гончаренку Володимиру Семеновичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 

0,2500 га, по вул. Зарічна, 3, с. Шишка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422482000:02:000:0003, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  



33. Затвердити Кузюрі Наталії Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

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

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по вул. Калинова, 3, м. Корюківка. 

33.1. Передати Кузюрі Наталії Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

вул. Калинова, 3, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:1329, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  

 

34. Затвердити Канторіз Ользі Олексіївні 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 0,0910 га, яка розташована за адресою:                                 

пров. Садовий, 2-й, 1, м. Корюківка. 

34.1. Передати Канторіз Ользі Олексіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0910 га, яка 

розташована за адресою: пров. Садовий, 2-й, 1, м. Корюківка, кадастровий 

номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1758, цільове призначення - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

громадської забудови. 

 

35. Затвердити Ткаченку Сергію Анатолійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною 

площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), біля с. Сядрине, Корюківського району Чернігівської області.  

35.1. Надати у власність Ткаченку Сергію Анатолійовичу земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1249) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), біля с. Сядрине, Корюківського району 

Чернігівської області. 

 

36. Затвердити Савченко Ніні Михайлівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), біля с. Сядрине, Корюківського району Чернігівської області.  



36.1. Надати у власність Савченко Ніні Михайлівні земельну ділянку 

площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1246) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), біля с. Сядрине, Корюківського району 

Чернігівської області. 

 

37. Затвердити Поповській Тетяні Іванівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), біля с. Сядрине, Корюківського району Чернігівської області.  

37.1. Надати у власність Поповській Тетяні Іванівні земельну ділянку 

площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1245) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), біля с. Сядрине, Корюківського району 

Чернігівської області. 

 

38. Затвердити Ткаченко Олені Олександрівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною 

площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), біля с. Сядрине, Корюківського району Чернігівської області.  

38.1. Надати у власність Ткаченко Олені Олександрівні земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1248) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), біля с. Сядрине, Корюківського району 

Чернігівської області. 

 

39. Затвердити Ткаченку Едуарду Сергійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною 

площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), біля с. Сядрине, Корюківського району Чернігівської області.  

39.1. Надати у власність Ткаченку Едуарду Сергійовичу земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1251) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), біля с. Сядрине, Корюківського району 

Чернігівської області. 

 



40. Затвердити Ткаченку Олександру Сергійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною 

площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), біля с. Сядрине, Корюківського району Чернігівської області.  

40.1. Надати у власність Ткаченку Олександру Сергійовичу земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1247) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), біля с. Сядрине, Корюківського району 

Чернігівської області. 

 

41. Затвердити Ткаченко Альоні Олександрівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною 

площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), біля с. Сядрине, Корюківського району Чернігівської області.  

41.1. Надати у власність Ткаченко Альоні Олександрівні земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1250) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), біля с. Сядрине, Корюківського району 

Чернігівської області. 

 

42. Затвердити Сульженко Аллі Анатоліївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 

1,0659 га для ведення особистого селянського господарства в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), біля с. Сядрине, Корюківського району Чернігівської області.  

42.1. Надати у власність Сульженко Аллі Анатоліївні земельну ділянку 

площею 1,0659 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1241) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), біля с. Сядрине, Корюківського району 

Чернігівської області. 

 

43. Затвердити Бикову Олександру Миколайовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною 

площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), біля с. Сядрине, Корюківського району Чернігівської області.  

43.1. Надати у власність  Бикову Олександру Миколайовичу земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1244) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 



розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), біля с. Сядрине, Корюківського району 

Чернігівської області. 

 

44. Затвердити Биковій Марії Олексіївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), біля с. Сядрине, Корюківського району Чернігівської області.  

44.1. Надати у власність Биковій Марії Олексіївні земельну ділянку 

площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1243) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), біля с. Сядрине, Корюківського району 

Чернігівської області. 

 

45. Затвердити Биковій Вікторії Олександрівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною 

площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), біля с. Сядрине, Корюківського району Чернігівської області.  

45.1. Надати у власність Биковій Вікторії Олександрівні земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1242) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), біля с. Сядрине, Корюківського району 

Чернігівської області. 

 

46. Затвердити Зборщику Ігору Васильовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), біля с. Сядрине, Корюківського району Чернігівської області.  

46.1. Надати у власність Зборщику Ігору Васильовичу земельну ділянку 

площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1253) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), біля с. Сядрине, Корюківського району 

Чернігівської області. 

 

47. Затвердити Бобрівник Олені Василівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), біля с. Сядрине, Корюківського району Чернігівської області.  



47.1. Надати у власність Бобрівник Олені Василівні земельну ділянку 

площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1252) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), біля с. Сядрине, Корюківського району 

Чернігівської області. 

 

48. 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. 

 

49. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища.   

 

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ 

 

 
 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять друга сесія сьомого скликання) 

 

 

28 лютого 2019 року                      м. Корюківка                                № 27-22/VІI 

 

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) (земельної частки (паю) 

  

 Розглянувши заяви громадян та додані матеріали, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, керуючись Земельним кодексом 

України, Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про 

Державний земельний кадастр», Закону України «Про порядок виділення в 

натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення 

правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського 

призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», 

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

 

міська рада вирішила :  

    

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Масіч Ользі Петрівна за межами села Бреч Корюківського району 

Чернігівської області. 

1.1. Передати у власність Масіч Ользі Петрівні земельні ділянки 

загальною площею 3,4866 га, в т.ч.: 

2,3424 га – рілля (пай 39), кадастровий номер 7422481500:07:008:0001 

0,2675 га – сіножаті (пай 213), кадастровий номер 7422481500:07:000:0393 

0,8767 га – пасовища (пай 254), кадастровий номер 7422481500:07:000:0875 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за 

межами села Бреч Корюківського району Чернігівської області. 

 1.2. Зобов’язати Масіч Ольгу Петрівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 



Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Милейку Віктору Михайловичу за межами села Хотіївка Корюківського 

району Чернігівської області. 

2.1. Передати у власність Милейку Віктору Михайловичу земельні 

ділянки загальною площею 4,0060 га, в т.ч.: 

2,7501 га – рілля (пай 32), кадастровий номер 7422489400:03:000:0508 

0,3915 га – пасовище (пай 14), кадастровий номер 7422489400:03:000:0208 

0,8644 га – сіножаті (пай 48), кадастровий номер 7422489400:03:000:0360 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за 

межами села Хотіївка Корюківського району Чернігівської області. 

 2.2. Зобов’язати Милейка Віктора Михайловича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Смаглюк Марії Михайлівні за межами села Хотіївка Корюківського району 

Чернігівської області. 

3.1. Передати у власність Смаглюк Марії Михайлівні земельні 

ділянки загальною площею 4,5859 га, в т.ч.: 

3,3574 га – рілля (пай 20), кадастровий номер 7422489400:03:000:0495 

0,3915 га – пасовище (пай 4), кадастровий номер 7422489400:03:000:0198 

0,8370 га – сіножаті (пай 38), кадастровий номер 7422489400:03:000:0350 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за 

межами села Хотіївка Корюківського району Чернігівської області. 

3.2. Зобов’язати Смаглюк Марію Михайлівну використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Вовк Парасковії Іванівні за межами села Хотіївка Корюківського району 

Чернігівської області. 

4.1. Передати у власність Вовк Парасковії Іванівні земельні ділянки 

загальною площею 3,4927 га, в т.ч.: 

2,2628 га – рілля (пай 28), кадастровий номер 7422489400:03:000:0503 

0,3915 га – пасовище (пай 11), кадастровий номер 7422489400:03:000:0205 

0,8384 га – сіножаті (пай 45), кадастровий номер 7422489400:03:000:0357 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за 

межами села Хотіївка Корюківського району Чернігівської області. 



4.2. Зобов’язати Вовк Парасковію Іванівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Ростальній Тамарі Іванівні за межами села Хотіївка Корюківського району 

Чернігівської області. 

5.1. Передати у власність Ростальній Тамарі Іванівні земельні ділянки 

загальною площею 3,5992 га, в т.ч.: 

2,2903 га – рілля (пай 17), кадастровий номер 7422489400:03:000:0492 

0,3919 га – пасовище (пай 1), кадастровий номер 7422489400:03:000:0195 

0,9170 га – сіножаті (пай 35), кадастровий номер 7422489400:03:000:0347 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за 

межами села Хотіївка Корюківського району Чернігівської області. 

5.2. Зобов’язати Ростальну Тамару Іванівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Корноух Тетяні Василівні за межами села Сахутівка Корюківського району 

Чернігівської області. 

6.1. Передати у власність Корноух Тетяні Василівні земельні ділянки 

загальною площею 3,1864 га, в т.ч.: 

1,9298 га – рілля (пай 194), кадастровий номер 7422489200:07:000:0202 

1,2566 га – сіножаті (пай 66), кадастровий номер 7422489200:07:000:0472 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за 

межами села Сахутівка Корюківського району Чернігівської області. 

6.2. Зобов’язати Корноух Тетяну Василівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Хобел Віталію Івановичу за межами села Бреч Корюківського району 

Чернігівської області. 

7.1.Передати у власність Хобел Віталію Іванович земельні ділянки 

загальною площею 3,3466 га, в т.ч.: 

2,2479 га – рілля (пай 75), кадастровий номер 7422481500:07:006:0006 

0,3839 га – сіножаті (пай 178), кадастровий номер 7422481500:07:000:0358 

0,7148 га – пасовища (пай 92), кадастровий номер 7422481500:07:000:0706 



для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за 

межами села Бреч Корюківського району Чернігівської області. 

 7.2. Зобов’язати Хобела Віталія Івановича використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

8.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Хижняку Олексію Миколайовичу за межами села Хотіївка Корюківського 

району Чернігівської області. 

8.1.Передати у власність Хижняку Олексію Миколайовичу земельні 

ділянки загальною площею 9,0411 га, в т.ч.: 

3,3043 га – рілля (пай 21), кадастровий номер 7422489400:03:000:0496 

3,2799 га – рілля (пай 22), кадастровий номер 7422489400:03:000:0497 

0,8369 га – сіножаті (пай 40), кадастровий номер 7422489400:03:000:0352 

0,8370 га – сіножаті (пай 39), кадастровий номер 7422489400:03:000:0351 

0,3915 га – пасовища (пай 6), кадастровий номер 7422489400:03:000:0200 

0,3915 га – пасовища (пай 5), кадастровий номер 7422489400:03:000:0199 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за 

межами села Хотіївка Корюківського району Чернігівської області. 

 8.2. Зобов’язати Хижняка Олексія Миколайовича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять друга сесія сьомого скликання) 

 

 

28 лютого 2019 року                      м. Корюківка                                  № 28-22/VІI 

 

Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок,  

цільове призначення яких змінюється 

 

 Розглянувши заяви Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Племінне господарство «Бреч», товариства з обмеженою відповідальністю 

«Корфад» та проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 

цільове призначення яких змінюється, враховуючи наявність погоджень, 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, керуючись статтями 17, 20, 22, 33, 35, 

184 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури 

відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення», статтею 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

міська рада вирішила : 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється із земель для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (02.01) в 

землі для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури 

та закладів громадського харчування (03.08.) Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Племінне господарство «Бреч» в межах с. Бреч,                     

вул. Шкільна, 17, площею 0,2545 га, розроблений  ДП «Чернігівський 

науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». 

1.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки, яка належить на 

праві приватної власності Товариству з обмеженої відповідальністю 

«Племінне господарство «Бреч», відповідно до витягу з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, номер 

запису про право власності 27050040 від 12.07.2018, площею 0,2545 га, 

кадастровий номер 7422481500:01:000:0113 із земель для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (02.01) в 



землі для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури 

та закладів громадського харчування (03.08.). 

 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється із земель для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (02.01) в 

землі для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

(03.15.) Товариству з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство 

«Бреч» в межах с. Бреч, вул. Шкільна, 21, площею 0,2500 га, розроблений  ДП 

«Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». 

2.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки, яка належить на 

праві приватної власності Товариству з обмеженої відповідальністю 

«Племінне господарство «Бреч», відповідно до витягу з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, номер 

запису про право власності 22453818 від 21.09.2017, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 7422481500:01:000:0140 із земель для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (02.01) в 

землі для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

(03.15.). 

 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється із земель для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (02.01) в 

землі для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

(03.15.) Товариству з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство 

«Бреч» в межах с. Бреч, вул. Шкільна, 23, площею 0,2125 га, розроблений            

ДП «Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». 

3.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки, яка належить на 

праві приватної власності Товариству з обмеженої відповідальністю 

«Племінне господарство «Бреч», відповідно до витягу з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, номер 

запису про право власності 22458924 від 21.09.2017, площею 0,2125 га, 

кадастровий номер 7422481500:01:000:0145 із земель для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (02.01) в 

землі для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

(03.15.). 

 

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється із земель для будівництва і 

обслуговування будівель торгівлі в землі для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02.) в межах 

м. Корюківка, провулок Вокзальний, 8-А, площею 0,0962 га, розроблений              

ДП «Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». 

4.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки, яка перебуває у 

користуванні ТОВ «Корфад», відповідно до договору оренди землі від 

07.08.2018 р., площею 0,0962 га, кадастровий номер 7422410100:01:001:1405 із 

земель для будівництва і обслуговування будівель торгівлі в землі для 



розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 

4.2. Укласти додаткову угоду до договору оренди землі від 07.08.2018 р. 

на земельну ділянку, зазначену у пунктах 4 та 4.1. даного рішення. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища.  

 

 

Міський голова                                                                                 Р.АХМЕДОВ 

 

 
 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять друга сесія сьомого скликання) 

 

 

28 лютого 2019 року                      м. Корюківка                                  № 29-22/VІI 

 

Про затвердження проектів землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок право  

власності яких пропонується для продажу  

на конкурентних засадах (земельних торгах)  

 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

право власності яких пропонується для продажу на конкурентних засадах 

(земельних торгах), інші 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,  125, 126, 134, 135 Земельного 

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

Україні», 

 

міська рада вирішила :  

    

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

загальною площею 0,0208 га, право власності якої пропонується для продажу 

на конкурентних засадах (земельних торгах), для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07.), кадастровий номер 

7422410100:01:002:1756, за адресою: вул. Шевченка, 62а, м. Корюківка за 

рахунок земель не наданих у власність або користування в межах населених 

пунктів Корюківської міської ради. 

 1.1. Виконавчому апарату міської ради здійснити державну реєстрацію 

речового права на земельну ділянку, вказану п. 1 даного рішення. 

 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

загальною площею 0,1700 га, право власності якої пропонується для продажу 

на конкурентних засадах (земельних торгах), для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02.), 

кадастровий номер 7422410100:01:003:1314, яка розташована за адресою:                                     

провулок Індустріальний, 1-Ж, м. Корюківка за рахунок земель не наданих у 



власність або користування в межах населених пунктів Корюківської міської 

ради. 

 2.1. Виконавчому апарату міської ради здійснити державну реєстрацію 

речового права на земельну ділянку, вказану п. 2 даного рішення. 

 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

загальною площею 0,0967 га, право власності якої пропонується для продажу 

на конкурентних засадах (земельних торгах), для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02.), 

кадастровий номер 7422410100:01:003:1328, яка розташована за адресою: 

провулок Індустріальний, 1-З, м. Корюківка за рахунок земель не наданих у 

власність або користування в межах населених пунктів Корюківської міської 

ради. 

 3.1. Виконавчому апарату міської ради здійснити державну реєстрацію 

речового права на земельну ділянку, вказану п. 3 даного рішення. 

 

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

загальною площею 0,0461 га, право власності якої пропонується для продажу 

на конкурентних засадах (земельних торгах), для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02.), 

кадастровий номер 7422410100:01:003:1327, яка розташована за адресою: 

провулок Індустріальний, 1-Б/1, м. Корюківка за рахунок земель не наданих у 

власність або користування в межах населених пунктів Корюківської міської 

ради. 

 4.1. Виконавчому апарату міської ради здійснити державну реєстрацію 

речового права на земельну ділянку, вказану п. 4 даного рішення. 

  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань  житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

  

 

Міський голова                                                                                  Р.АХМЕДОВ 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять друга сесія сьомого скликання) 

 

 

28 лютого 2019 року                      м. Корюківка                                № 30-22/VІI 

 

Про надання земельних  

ділянок в оренду (суборенду) 

 

 Розглянувши звернення громадян 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, 93, 

122 Земельного кодексу України,  статтями 7, 31-33 Закону України «Про 

оренду землі», статтею 288 Податкового кодексу України, статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а :  

 

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передачею в оренду для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Суманєєву Олександру Миколайовичу на території Корюківської міської 

ради по вул. Лугова, 1, м. Корюківка Чернігівської області. 

1.1. Надати в оренду Суманєєву Олександру Миколайовичу земельну 

ділянку площею 0,1000 га з кадастровим номером 7422410100:01:003:0135 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01.) терміном на 49 

(сорок дев’ять) років за рахунок земель житлової та громадської забудови, 

розташованої на території Корюківської міської ради по вул. Лугова, 1,                  

м. Корюківка Чернігівської області. 

1.2. Встановити річну орендну плату за користування вказаною 

земельною ділянкою в розмірі 3 (три) % (відсотки) від нормативної грошової 

оцінки. Оформити договір оренди землі у встановленому законодавством 

порядку. 

 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передачею в спільну сумісну оренду для будівництва і обслуговування 



житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(КВЦПЗ 02.01.) Сунко Ользі Іванівні та Коваленко Ірині Дмитрівні на 

території Корюківської міської ради по вул. Малинова, 6, м. Корюківка 

Чернігівської області. 

2.1. Надати в спільну сумісну оренду Сунко Ользі Іванівні та 

Коваленко Ірині Дмитрівні земельну ділянку площею 0,1000 га з кадастровим 

номером 7422410100:01:003:1301 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(КВЦПЗ 02.01.) терміном на 49 (сорок дев’ять) років за рахунок земель 

житлової та громадської забудови, розташованої на території Корюківської 

міської ради по вул. Малинова, 6, м. Корюківка Чернігівської області. 

2.2. Встановити річну орендну плату за користування вказаною 

земельною ділянкою в розмірі 3 (три) % (відсотки) від нормативної грошової 

оцінки. Оформити договір оренди землі у встановленому законодавством 

порядку. 

 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передачею в спільну сумісну оренду для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(КВЦПЗ 02.01.) Амшинській Наталії Василівні та Ткаченко Олені Василівні 

на території Корюківської міської ради по вул. Незалежності, 25, с. Петрова 

Слобода Чернігівської області. 

3.1. Надати в спільну сумісну оренду Амшинській Наталії Василівні та 

Ткаченко Олені Василівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 7422482000:05:000:0022 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(КВЦПЗ 02.01.) терміном на 2 (два) роки за рахунок земель житлової та 

громадської забудови, розташованої на території Корюківської міської ради 

по вул. Незалежності, 25, с. Петрова Слобода Чернігівської області. 

3.2. Встановити річну орендну плату за користування вказаною 

земельною ділянкою в розмірі 3 (три) % (відсотки) від нормативної грошової 

оцінки. Оформити договір оренди землі у встановленому законодавством 

порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять друга сесія сьомого скликання) 

 

 

28 лютого 2019 року                      м. Корюківка                                № 31-22/VІI 

 

Про проведення земельних 

торгів у формі аукціону 

 

 З метою наповнення місцевого бюджету, враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань  житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись статтями 134-139 Земельного кодексу 

України, статтями 6, 19 Закону України «Про оренду землі», статтею 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:     

 

1. Виставити земельні ділянки згідно Додатку 1 на земельні торги 

для передачі їх у користування на умовах оренди. 

 

2. Встановити строк оренди земельних ділянок, переданих у 

користування за результатами земельних торгів, – 7 років. 

 

3. Встановити відсоток від нормативної грошової оцінки для 

розрахунку стартового розміру річної орендної плати за користування 

земельними ділянками, які виставляються на земельні торги, на рівні 10 

(десяти) відсотків. 

 

4. Затвердити стартовий розмір річної орендної плати за 

користування земельними ділянками, які виставляються на земельні торги та 

значення кроку торгів згідно з Додатком 2. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Міський голова                            Р.АХМЕДОВ 



Додаток 1 

до рішення двадцять другої 

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 28.02.2018 № 31-22/VII 

 

 

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної 

власності, які виставляються на земельні торги окремими лотами 

 
№з/п Місце 

розташування 

земельної ділянки 

Цільове призначення 

(функціональне 

використання) 

земельної ділянки 

Площа, 

га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

Умови 

продажу 

1. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Сядринська сільська 

рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

27,2472 7422488700:05:000:1185 оренда 

2. 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н, 

Хотіївська сільська 

рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

37,5264 7422489400:03:000:0832 оренда 

 

 

Секретар міської ради                        С.ОЛІЙНИК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення двадцять другої 

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 28.02.2018 № 31-22/VII 

 

 

Стартовий розмір річної орендної плати за користування земельними ділянками 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, які виставляються на 

земельні торги окремими лотами та значення кроку аукціону 

 
№з/п Місце розташування 

земельної ділянки 

Площа, 

га 

Нормативна 

грошова оцінка 

земельної 

ділянки, грн. 

Відсоток від 

нормативної 

грошової  

оцінки 

Стартовий 

розмір річної 

орендної 

плати, грн. 

Значення 

кроку 

аукціону, 

грн.  

1. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Сядринська сільська 

рада 

27,2472 338080,06 10 33808,01 169,04 

2. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Хотіївська сільська 

рада 

37,5264 429076,08 10 42907,60 214,54 

 

 

Секретар міської ради                             С.ОЛІЙНИК 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять друга сесія сьомого скликання) 

 

 

28 лютого 2019 року                      м. Корюківка                                № 32-22/VІI 
 

Про надання дозволу на розроблення  

детального плану території земельної  

ділянки за межами міста Корюківка 
 

Відповідно до статей 8, 10, 16, 19, 21 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету міністрів 

України від 25 травня 2011 року № 555 «Про затвердження Порядку 

проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під 

час розроблення містобудівної документації на місцевому рівні», Порядку 

розроблення містобудівної документації, затвердженого наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 16 листопада 2011 року № 290, розглянувши 

клопотання АТ «Слов’янські шпалери – КФТП», яке має намір в перспективі 

взяти в строкове платне користування земельну ділянку комунальної 

власності, яка визначена для продажу на конкурентних засадах (земельних 

торгах), керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,   

 

міська рада вирішила: 

 

1.Дати дозвіл на розроблення детального плану території на земельну 

ділянку для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості, яка розташована за межами міста Корюківка, Корюківського 

району Чернігівської області. Площа земельної ділянки 5,8922 га, 

кадастровий номер 7422482000:06:001:0069. 

 

2.Замовником розроблення детального плану території визначити 

Корюківську міську раду (далі - Замовник). 

 

3.Фінансування робіт з розроблення детального плану території 

здійснити за рахунок коштів АТ «Слов’янські шпалери – КФТП» (далі – 

Заявник). 



4.Заявнику визначити розробника детального плану території (далі - 

Розробник)  та укласти тристоронній договір між Замовником, Заявником та 

Розробником на виготовлення детального плану території.  

 

5.Розробнику, після громадського обговорення розробленого 

детального плану території та розгляду на архітектурно-містобудівній раді, 

передати Замовнику на затвердження. 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять друга сесія сьомого скликання) 

 

 

28 лютого 2019 року                      м. Корюківка                                № 33-22/VІI 

 

Про визначення земельних ділянок,  

право власності та/або право оренди 

яких пропонується для продажу  

окремим лотом на конкурентних  

засадах (земельних торгах) 

 

 Розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю 

«Корфад»,  приватного підприємства «Україна-«ЮККА»-Корюківка-К.» щодо 

передачі земельних ділянок у власність та в оренду на конкурентних засадах 

(земельних торгах), з метою наповнення місцевого бюджету, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань  житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, керуючись статтями 12, 79-1, 134-139 

Земельного кодексу України, статтею 6 Закону України «Про оренду землі», 

статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:     

 

1. Визначити та затвердити земельну ділянку несільськогосподарського 

призначення, вільну від забудови, право власності якої пропонується для 

продажу окремим лотом на конкурентних засадах (земельних торгах) згідно 

Додатку 1. 

 

2. Визначити та затвердити земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення комунальної власності право оренди яких пропонується для 

продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах) згідно 

Додатку 2. 

 

3. Дати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок право власності та право оренди яких пропонується для 

продажу окремим лотом на конкурентних засадах (земельних торгах). 

 

4. Виконавчому апарату міської ради забезпечити виконання заходів 

щодо визначення виконавця земельних торгів та укладення договорів на 



виконання робіт по виготовленню та погодженню в установленому 

законодавством порядку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та експертної грошової оцінки, право власності якої пропонується для 

продажу на земельних торгах з переможцем конкурсу з відбору виконавця 

послуг з виконання робіт із землеустрою та експертної грошової оцінки. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Міський голова                              Р.АХМЕДОВ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення двадцять другої 

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 28.02.2019 № 33-22/VII 

 

 

Перелік земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної 

власності, які виставляються на земельні торги окремими лотами 

 
№з/п Місце розташування 

земельної ділянки 

Цільове призначення 

(функціональне використання) 

земельної ділянки 

Площа, га Умови 

продажу 

1. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,                

м. Корюківка,                             

пров. Вокзальний, 26Б 

для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої 

промисловості 

1,3 власність 

 

 

Секретар міської ради                   С.ОЛІЙНИК 

  



Додаток 2 

до рішення двадцять другої 

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 28.02.2019 № 33-22/VII 

 

 

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної 

власності, які виставляються на земельні торги окремими лотами 

 
№з/п Місце 

розташування 

земельної ділянки 

Цільове призначення 

(функціональне 

використання) 

земельної ділянки 

Площа, 

га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

Умови 

продажу 

1. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

105,8297 7422485500:06:002:3020 оренда 

2. 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

50,4 7422485500:06:002:3009 оренда 

3. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

31,2 7422485500:06:002:3001 оренда 

4. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

34,9601 7422485500:06:002:3061 оренда 

5. 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

62,5075 7422485500:06:002:3011 оренда 

6. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

20,9886 7422482000:06:001:0079 оренда 

7. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 
населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

39,7747 7422482000:06:001:0076 оренда 

8. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

14,9716 7422482000:06:001:0074 оренда 

9. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

14,7131 7422482000:06:002:0068 оренда 

10. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

101,9 7422482000:06:002:0059 оренда 



рада (за межами 

населених пунктів) 

11. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

22,5 7422482000:06:002:0058 оренда 

12. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 
населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

11,3332 7422482000:06:001:0063 оренда 

13. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

14,3530 7422482000:06:001:0077 оренда 

14. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

19,0906 7422482000:06:001:0073 оренда 

15. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 
рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

25,8820 7422482000:06:001:0068 оренда 

16. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

25,0066 7422482000:06:001:0072 оренда 

17. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

54,8860 7422482000:06:001:0082 оренда 

18. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 
рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

9,5097 7422482000:06:001:0081 оренда 

19. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

12,7054 7422482000:06:001:0080 оренда 

20. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

16,9908 7422482000:06:001:0093 оренда 

21. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               
Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

11,2777 7422482000:06:001:0083 оренда 

 

 

Секретар міської ради                           С.ОЛІЙНИК 

 
 



Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

сільськогосподарського 

виробництва 

12. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

11,3332 7422482000:06:001:0063 оренда 

13. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 
рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

14,3530 7422482000:06:001:0077 оренда 

14. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

19,0906 7422482000:06:001:0073 оренда 

15. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

25,8820 7422482000:06:001:0068 оренда 

16. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               
Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

25,0066 7422482000:06:001:0072 оренда 

17. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

54,8860 7422482000:06:001:0082 оренда 

18. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

9,5097 7422482000:06:001:0081 оренда 

19. 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

12,7054 7422482000:06:001:0080 оренда 

20. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

16,9908 7422482000:06:001:0093 оренда 

21. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

11,2777 7422482000:06:001:0083 оренда 

 

 

Секретар міської ради                           С.ОЛІЙНИК 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять друга сесія сьомого скликання) 

 

 

28 лютого 2019 року                      м. Корюківка                                № 34-22/VІI 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки 

 

У зв’язку з необхідністю проведення поділу земельної ділянки 

загальною площею 0,2600 га, кадастровий номер 7422410100:04:000:1506, 

відведеної для продажу на земельних торгах (аукціоні) окремим лотом для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості з 

метою ефективного та раціонального використання з виділенням в три окремі 

ділянки, 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, Земельного кодексу України, статтями 19, 56 Закону 

України «Про землеустрій», статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1.Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1506, загальною площею 0,2600 га, яка перебуває у 

комунальній власності згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власносі, номер запису 29066334 від 

21.11.2018, яка відведена для продажу на земельних торгах (аукціоні) 

окремим лотом для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості з виділенням в три окремі земельні ділянки 

орієнтовними площами 0,1025 га, 0,1400 га та 0,0175 га. 

 

2. Виконавчому апарату міської ради укласти договір на виконання 

робіт по виготовленню технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки. 



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Міський голова                                Р.АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять друга сесія сьомого скликання) 

 

 

28  лютого 2019 року                      м. Корюківка                                   № 35-22/VІI 

 

Про звернення депутатів  

Корюківської міської ради  

 

З метою гарантування територіальних умов здійснення місцевого 

самоврядування відповідно до адміністративно-територіального устрою 

Чернігівської області, забезпечення реалізації прав Корюківської міської ради 

по регулюванню земельних відносин в її адміністративних межах та 

ефективного використання потенціалу територій із збереженням їх природних 

ландшафтів, історико-культурних цінностей, врахуванням інтересів власників 

земельних ділянок, землекористувачів і затвердженої містобудівної 

документації, створення повноцінного життєвого середовища і сприятливих 

умов територіального розвитку міста Корюківка, відповідно до статті 174 

Земельного кодексу України, статей 26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Схвалити текст звернення депутатів Корюківської міської ради, що 

додається. 

 

2.  Направити звернення депутатів Корюківської міської ради до Кабінету 

Міністрів України з метою ініціювання перед Верховною Радою України щодо 

затвердження Проекту землеустрою про встановлення (зміни) меж міста 

Корюківка Чернігівської області. 

  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ 

 



ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Корюківської міської ради  

до Кабінету Міністрів України щодо ініціювання перед Верховною Радою 

України про затвердження Проекту землеустрою про встановлення меж  

міста Корюківка Чернігівської області 

  

Метою формування територій і встановлення меж адміністративно-

територіальних утворень є створення територіальних умов для самостійного 

вирішення органами місцевого самоврядування всіх питань місцевого життя. 

На сьогодні місто Корюківка не має чіткої затвердженої межі міста. 

На підставі рішення шостої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 25.05.2017 року «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту міста 

Корюківка Чернігівської області» розроблено проект землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж м. Корюківка Корюківського району Чернігівської 

області. 

Потреба в зміні межі міста виникла у зв’язку з тим, що населений пункт 

викликає потребу у подальшому розвитку житлового будівництва, організації 

зон масового відпочинку населення, створення нових підприємств малого та 

середнього бізнесу у сфері обслуговування, подальшого розвитку транспортної 

та інженерної інфраструктури, створення нової виробничої території. 

Впорядкування існуючих і формування нових житлових масивів населеного 

пункту Корюківки вимагає розміщення на цій території повного комплексу 

об’єктів культурно-побутового обслуговування населення та формування нових 

громадських центрів населеного пункту. 

Станом на даний час, Проект землеустрою щодо встановлення меж міста 

Корюківка пройшов усі погоджувальні інстанції, отримав позитивні висновки 

та погоджений: Корюківською міською радою Чернігівської області – (рішення 

15 сесії 7 скликання від 07.08.2018 року «Про погодження проекту землеустрою 

щодо встановлення (зміни) меж міста Корюківка Корюківського району 

Чернігівської області»); Корюківською районною державною адміністрацією 

Чернігівської області (розпорядження від 27.08.2018 року № 332 «Про 

погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. 

Корюківка»); Корюківською районною радою Чернігівської області (рішення 22 

сесії 7 скликання від 20.12.2018 № 22-22/VII «Про погодження проекту 

землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Корюківка Корюківського 

району Чернігівської області»); Чернігівською обласною радою (рішення 15 

сесії 7 скликання від 04.10.2018 № 28-15/VII «Про погодження проекту 

землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Корюківка Корюківського 

району Чернігівської області»). 

Згідно з обліковими даними існуюча площа міста Корюківка становить 

1639,00 гектара земель. 

Проектом акта пропонується збільшити територію міста на 371,00 гектара 

земель, у тому числі за рахунок 371,00 гектара земель, що перебувають у 

віданні Корюківської міської ради Корюківського району. 



Після внесення змін згідно з проектом землеустрою загальна площа 

території міста Корюківка Корюківського району Чернігівської області 

становитиме 2010,00 гектара. 

Згідно з п.29 ст.85 Конституції України виключно до повноважень 

Верховної Ради України належить встановлення і зміна меж районів і міст, 

віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і 

перейменування населених пунктів і районів. Ця конституційна норма 

закріплена і п.1 ст.174 Земельного кодексу України. 

З метою гарантування територіальних умов здійснення місцевого 

самоврядування відповідно до адміністративно-територіального устрою 

Чернігівської області, забезпечення реалізації прав Корюківської міської ради 

по регулюванню земельних відносин в її адміністративних межах та 

ефективного використання потенціалу територій із збереженням їх природних 

ландшафтів, історико-культурних цінностей, врахуванням інтересів власників 

земельних ділянок, землекористувачів і затвердженої містобудівної 

документації, створення повноцінного життєвого середовища і сприятливих 

умов територіального розвитку міста Корюківка, ми, депутати Корюківської 

міської ради, просимо розглянути та ініціювати перед Верховною Радою 

України затвердити Проект землеустрою щодо встановлення меж міста 

Корюківка Чернігівської області. 

 

Ухвалено на пленарному засіданні   

двадцять другої сесії  Корюківської міської ради   

сьомого скликання  28 лютого 2019 року 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять друга сесія сьомого скликання) 

 

28 лютого 2019 року                      м. Корюківка                                    № 36 -22/VIІ 
 

 

Про схвалення договору про    

співробітництво територіальних громад у  

формі реалізації спільного проекту  
  

З метою налагодження співробітництва між Сосницькою селищною радою, 

Коропською селищною радою та Корюківською міською радою Чернігівської 

області, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

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

керуючись  пунктом 331 частини першої ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.8 Закону України «Про співробітництво 

територіальних громад», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Схвалити договір про співробітництво Сосницької, Коропської і 

Корюківської територіальних громад у формі реалізації спільного проекту 

«Поліпшення дорожніх умов та транспортного обслуговування населення громад 

Сосницької, Коропської селищних рад та Корюківської міської ради», що 

додається. 

 

2. Доручити виконавчому апарату Корюківської міської ради та її 

виконавчого комітету забезпечити виконання вимог Закону України «Про 

співробітництво територіальних громад» в рамках реалізації спільного проекту 

«Поліпшення дорожніх умов та транспортного обслуговування населення громад 

Сосницької, Коропської селищних рад та Корюківської міської ради». 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку міста.  

Міський голова                                                                       Р. АХМЕДОВ 



                                                                                                                   

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (двадцять друга сесія сьомого скликання)  

 

28 лютого 2019 року                         м. Корюківка                                 № 37-22/VIІ 
 

 

Про перелік проектів, що можуть бути реалізовані 

за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад у 2019 році  

 

Заслухавши інформацію начальника відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму міської ради Кукуюк О.Л., враховуючи рекомендації 

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

економічного та культурного розвитку міста, відповідно до пункту 23 частини 1 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

      

1. Затвердити перелік проектів, що можуть бути реалізовані за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 році, а саме: 

- капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка в м. Корюківка 

Корюківського району Чернігівської області; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Вокзальна в м. Корюківка 

Корюківського району Чернігівської області; 

- придбання комунальної техніки для КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

"КОРЮКІВКАВОДОКАНАЛ" КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (трактор 

Слобожанець серії ХТА-200-06, ХТА-220, ХТА-250 з навісним 

обладнанням). 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста.  

 

 

Міський голова                                                                            Р. АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять друга сесія сьомого скликання) 

 

 

28 лютого 2019 року                      м. Корюківка                                   №38-22/VІI 

 

Про внесення змін до Плану (Програми) 

соціально - економічного та культурного 

розвитку Корюківської міської 

територіальної громади на 2019-2020 роки 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму Кукуюк О.Л., враховуючи рекомендації постійної комісії 

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

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

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

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

культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади на           

2019 - 2020 роки, затвердженого рішенням дванадцятої сесії сьомого скликання 

від 20 грудня 2018 року, а саме:  

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

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

включених у План (Програму) соціально – економічного та культурного 

розвитку Корюківської міської  територіальної громади на 2019-2020 роки,  

викласти в новій редакції пункт 42 та доповнити пунктом 60: 

    тис.грн. 
 

№ 

п/п 

 

Найменування об’єкту,робіт та 

заходів, що здійснюватимуться 

за планом (програмою) 

 

Орієнтовний обсяг фінансування Термін 

виконання 

роки 

Всього 

по 

об’єкту 

Державний 

бюджет 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради 



42 

 

 

60 

Капітальний ремонт дороги по 

вул.. Вокзальна в м. Корюківка 

Корюківського району 

Чернігівської області 

Придбання комунальної техніки 

для КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

«КОРЮКІВКАВОДОКАНАЛ» 

КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ (трактор слобожанець 

серії ХТА-200-06,ХТА-220,ХТА-

250 з навісним обладнанням). 

 1500,000 

 

1550,700 

1450,000 

 

1498,700 

 50,000 

 

52,000 

 

2019 

 

2019 

Після пункту 60 Переліку цифри «160725,308», «74264,835», «86460,473» 

змінити цифрами «163776,008», «77213,535», «86562,473». 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять друга сесія сьомого скликання) 

 

 

28 лютого 2019 року                      м. Корюківка                                  № 39-22/VІI 

 

Про звернення депутатів  

Корюківської міської ради до  

депутатів Корюківської  районної ради  та  

Корюківської районної державної адміністрації 

 

Відповідно до ст.ст.25, 26, 59 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні",  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Схвалити текст звернення депутатів Корюківської міської ради до 

депутатів Корюківської районної ради та Корюківської районної державної 

адміністрації, що додається. 

 

2. Направити Звернення депутатів Корюківської міської ради до 

Корюківської районної ради та Корюківської районної державної адміністрації 

щодо спрямування коштів виключно на заробітну плату. 

  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного  розвитку  міста. 

 

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗВЕРНЕННЯ  

депутатів Корюківської міської ради  

до депутатів Корюківської районної ради  та Корюківської районної 

державної адміністрації щодо спрямування коштів виключно за 

заробітну плату працівникам комерційного некомунального підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня Корюківської районної ради» 

як дольова участь міського бюджету у фінансуванні даної установи. 

  

 

Законом України № 2621-VIII  від 22.11.2018 року «Про внесення змін 

до Бюджетного кодексу України» внесено зміни до Бюджетного кодексу 

України в частині зарахування рентної плати.  Згідно вищевказаних змін, 37 

відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у 

частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 

зараховуються до бюджетів об’єднаної територіальної громади, районних 

бюджетів. 

У лютому місяці поточного року кошти рентної плати за рубки 

головного користування з території Корюківської міської ради в сумі 

756412,00грн. надійшли на рахунок районного бюджету Корюківського 

району, тобто всупереч ст. 64 Бюджетного кодексу України. 

З метою позасудового врегулювання даного питання, депутати міської 

ради звертаються з клопотанням щодо спрямування вищезазначених коштів 

виключно за заробітну плату працівникам комерційного некомунального 

підприємства «Корюківська центральна районна лікарня Корюківської 

районної ради» як дольова участь міського бюджету у фінансуванні даної 

установи.  

Депутати міської ради повідомляють, що на вищезазначену суму буде 

зменшена субвенція районному бюджету на утримання комерційного 

некомунального підприємства «Корюківська центральна районна лікарня 

Корюківської районної ради». 

 

 

Ухвалено на пленарному засіданні   

двадцять другої сесії  Корюківської міської ради   

сьомого скликання  28 лютого 2019 року 
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