
                                                                                                                   

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (двадцять четверта сесія сьомого скликання)  

 

30 травня 2019 року                         м. Корюківка                                    № 1-24/VIІ 
 

 

Про звіт про виконання міського  

бюджету  за І квартал 2019 року                                    

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 24 травня 2019 року № 177 «Про виконання міського бюджету за І квартал 

2019 року», рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, 

бюджету, соціально – економічного та культурного розвитку міста, керуючись 

пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, пунктом 23  статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська  рада вирішила: 

 

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2019 року, 

згідно з додатком 1:   

    - по доходах у сумі  34941,6 тис. гривень, в тому числі по доходах 

загального фонду міського бюджету у сумі 34010,2 тис. гривень та  

спеціального фонду міського бюджету у сумі 931,44 тис. гривень; 

 

- по видатках у сумі 29 678,0 тис. гривень, у тому числі по видатках 

загального фонду міського бюджету у сумі 28 274,1 тис. гривень та 

спеціального фонду міського бюджету у сумі 1 403,9 тис. гривень; 

 

  - по кредитуванню  спеціального фонду в сумі 2,6 тис. гривень. 

 

 2. Затвердити розпорядження міського голови, видані з 28 лютого                

2019 року по 30 травня 2019 року, згідно з додатком 2. 

 

 3. Затвердити розпорядження міського голови з основної діяльності, 

видані з 01 січня 2017 року по 30 травня 2019 року, згідно з додатком 3. 

 



 

4. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                           

 

 

 

 

                                                                    
 



Виконання міського бюджету за І квартал 2019 року
тис. грн

Код Назва План на рік  з 
урахув. змін

План на звітний 
період Виконано

% до 
призначень 

звітного періоду

ДОХОДИ  ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
10000000 Податкові надходження 113270.0 23272.0 21809.3 93.7

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості 74570.0 14740.0 14425.4 97.9

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 74570.0 14740.0 14423.5 97.9
11020000 Податок на прибуток підприємств 0.0 0 1.9
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 6300.0 1200.0 339.0 28.3
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  (акцизний податок) 7750.0 1775.0 644.5 36.3
18000000 Місцеві податки 24650.0 5557.0 6400.4 115.2
18010000 Податок на майно 14270.0 3006.0 3442.1 114.5
18030000 Туристичний збір 30.0 6.0 4.5 75.0

18050000 Єдиний податок  10350.0 2545.0 2953.8 116.1
20000000 Неподаткові надходження 1270.0 278.9 398.9 143.0
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 25.0 0.0 19.7
21080000 Інші надходження  25.0 0.0 19.7

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної діяльності            1230.0 278.9 372.4 133.5
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 900.0 210.0 160.5 76.4

22080000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном 300.0 67.0 205.3 В/100

22090000 Державне мито  20.0 1.9 6.6 В/100
22130000 Орендна плата за водні обєкти 10.0 0.0 0
24000000 Iншi неподаткові надходження 15.0 0.0 6.8
24060000 Інші надходження  15.0 0.0 6.8

Разом власних доходів 114540.0 23550.9 22208.2 94.3
40000000 Офіційні трансферти 47714.2 11851.9 11802.0 99.6
41000000 Від органів державного управління 47714.2 11851.9 11802.0 99.6
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 33352.9 7704.6 7704.6 100.0
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 11624.7 2906.4 2906.4 100.0

41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 58.0 58.0 58.0 100.0

41040200
Дотація  на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров`я 1540.0 582.2 582.2 100.0

41051100
Субвенція  за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на 
початок бюджетного періоду 511.4 211.5 211.5 100.0

41051200
Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами 131.2 32.7 32.7 100.0

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 496.0 356.5 306.6 86.0
Разом доходів по загальному  фонду 162254.2 35402.8 34010.2 96.1

ДОХОДИ  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
10000000 Податкові надходження 345.0 66.0 90.0 136.4

19000000 Інші податки і збори 345.0 66.0 90.0 136.4
20000000 Неподаткові надходження 2920.9 305.2 532.4 174.4
24000000 Інші неподаткові надходження 1700.0 0 0.6
25000000  Власні надходження бюджетних установ 1220.9 305.2 531.8 174.2
30000000 Доходи від операцій з капіталом  100.0 100.0 303.0 В/100
31030000 Кошти від відчудження майна омунальної власності 303.0
33010100 Кошти від продажу землі 100.0 100.0
50000000 Цільові фонди 20.0 2.0 6.0 В/100

Разом власних доходів по спеціальному фонду 3385.9 473.2 931.4 196.8
Разом доходів по спеціальному фонду 3385.9 473.2 931.4 196.8

ВСЬОГО ДОХОДІВ 165640.1 35876.0 34941.6 97.4

Додаток 1                                                                                   
   до рішення двадцять четвертої сесії                 

Корюківської  міської ради   сьомого скликання                                                            
                                             від  30 травня 2019 року                                                                                                                                           
                                                                                                                                 

                               № 1-24/VII



КПКВ Назва
Бюджет на 2019 рік 

(із внесеними 
змінами)

Бюджет на І 
квартал 2019 року 

(із внесеними 
змінами)

Виконано
% до  

призначень на 
звітний період

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
0100 Державне управління 17157.1 5386.3 3269.6 60.7
1000 Освіта 77362.6 21372.1 13524.8 63.3
2000 Охорона здоров’я 600.0 150.8 99.1 65.7
3000 Соціальний захист і соціальне забезпечення 5978.3 2595.1 1335.8 51.5
3190 Соціальний захист ветеранів війни і праці 100.0 35.0 28.4 81.1
3240 Інші заклади та заходи 5878.3 2560.1 1307.4 51.1
4000 Культура і мистецтво 6592.1 2146.2 1020.5 47.5
5000 Фізична культура і спорт 1426.0 366.7 238.7 65.1
6000 Житлово - комунальне господарство 12489.5 3566.4 1671.9 46.9

6013
Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного 
господарства 400.0

6020

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних 
підприємств, районних виробничих об’єднань та інших 
підприємств, установ, організацій житлово - 
комунального господарства 4823.3 1705.2 1171.6 68.7

6030 Організація благоустрою населених пунктів 7266.2 1861.2 500.4 26.9
7000 Економічна діяльність 10776.1 1661.8 706.0 42.5
7130 Здійснення заходів із землеустрою 200 200 3.3 1.6

7412 Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту 199 99.6 54.0 54.2

7442
Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної 
інфраструктури 10200 1250 645.9 51.7

7600
Інші програми та заходи, пов’язані з економічною 
діяльністю 177.1 112.2 2.8 2.5

8000 Інша діяльність 250.0 250.0 0.0 0.0

8110
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха 50.0 50.0 0.0

8700 Резервний фонд 200.0 200.0 0.0
Разом  по загальному фонду 132631.7 37495.5 21866.3 58.3

Міжбюджетні трансферти 20427.9 7407.7 6407.7 86.5
9110 Реверсна дотація 3304.3 826.2 826.2 100.0

9410

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 
видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів 
медичної субвенції 11624.7 2906.4 2906.4 100.0

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 5415.2 3591.4 2591.434 72.2

9800

Субвенція з місцевого бюджету держаному бюджету на 
виконання програм соціально - економічного розвитк 
регіонів 83.7 83.7 83.7 100.0

Всього видатків  загальному фонду (з урахуванням 
трансфертів) 153059.6 44903.2 28274.1 63.0

КРЕДИТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 30.0 30.0 100.0
ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 31773.6 1403.9 4.4

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних 
установ 1422.9 355.7 25.0
Бюджет розвитку 29732.9 1012.7 3.4

7691

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 
утворених ВР АРК, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади і фондів, утворених ВР АРК, органами 
місцевого самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади 72.8 0.0

8340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 545.0 35.5 6.5
ВСЬОГО ВИДАТКІВ 184833.2 44903.2 29678.0 66.1

                                     Секретар  міської ради С.ОЛІЙНИК



% до  річних 
призначень 
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6.6
1.6
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1.6

0.0

0.0
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31.4
25.0

25.0
47.9

100.0

18.5

100.0
4.4
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3.4
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Додаток 2 

до рішення  

двадцять четвертої сесії 

Корюківської міської ради  

сьомого скликання  

від 30 травня 2019 року  

№ 1-24/VII 

 

Перелік 

розпоряджень міського голови,  

виданих з 28.02.2019 року по 30.05.2019 року 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                       С.ОЛІЙНИК 

номер, дата 

прийняття 

назва розпорядження 

№9-ос 

28.02.2019 

Про преміювання головного спеціаліста загального відділу 

виконавчого апарату міської ради Кожушко Ю.Ю. з нагоди 

ювілею 

№10-ос 

04.03.2019 

Про преміювання працівників до Міжнародного жіночого 

дня 

№11-ос                                                                                                                                                                                                                                                                                               

13.03.2019 

Про виплату матеріальної допомоги для вирішення 

соціально-побутових питань 

№13-ос 

19.03.2019 

Про преміювання працівників 

№16-ос 

05.04.2019 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№17-ос 

05.04.2019 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№22-ос 

17.04.2019 

Про преміювання працівників 

№23-ос 

06.05.2019 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№24-ос 

14.05.2019 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№27-ос 

16.05.2019 

Про преміювання працівників 

№28-ос 

16.05.2019 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№27-в 

27.05.2019 

Про відпустку міського голови 

№29-ос 

28.05.2019 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 



Додаток 3 

до рішення  

двадцять четвертої сесії  

Корюківської міської ради  

сьомого скликання  

від 30 травня 2019 року  

№ 1-24/VII 

 

 

Перелік 

розпоряджень міського голови з основної діяльності,  

виданих з 01.01.2017 року по 30.05.2019 року 

 

номер, дата 

прийняття 

назва розпорядження 

№ 3 

03.01.2017 

Про умови оплати праці виконуючих обов’язки старост 

№ 31 

07.02.2017 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради 

№ 49 

14.03.2017 

Про нагородження до Дня працівників житлово-

комунального господарства та побутового обслуговування 

населення 

№ 72 

20.04.2017 

Про відзначення Почесною грамотою Корюківської міської 

ради ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС 

№ 74 

26.04.2017 

Про почесні відзнаки з нагоди 72-ї річниці перемоги             

у Другій світовій війні 

№ 78 

05.05.2017 

Про затвердження списку на виплату одноразової грошової 

стипендії обдарованим і талановитим учням (вихованцям) 

навчальним закладів Корюківської міської ради за 2016-

2017 навчальний рік 

№ 95 

12.06.2017 

Про нагородження до Дня медичного працівника 

№ 101  

20.06.2017 

Про відзначення Почесною грамотою Корюківської міської 

ради з нагоди Дня молоді 

№ 104 

21.06.2017 

Про відзначення Почесною грамотою Корюківської міської 

ради  

№ 114 

18.07.2017 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня міста 

№ 116 

25.07.2017 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня міста 

№ 118 

25.07.2017 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня міста 

№ 126 

11.08.2017 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня села Наумівка 



№ 135 

16.08.2017 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня незалежності України 

№ 136 

16.08.2017 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня Державного Прапора України 

№ 143 

04.09.2017 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня фізичної культури і спорту та 

призначення довіреної особи 

№ 146 

07.09.2017 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня рятівника 

№ 154 

15.09.2017 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди 30-ї річниці утворення Корюківської 

районної організації ветеранів 

№ 156 

18.09.2017 

Про призначення щорічної премії педагогічним 

працівникам навчальних закладів Корюківської міської 

ради 

№ 157 

20.09.2017 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Всеукраїнського дня дошкілля та Дня 

працівників освіти 

№ 163 

29.09.2017 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня юриста 

№ 170 

09.10.2017 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня захисника України та Дня 

Українського козацтва 

№ 172 

13.10.2017 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня працівників целюлозно-

паперової промисловості 

№ 175 

18.10.2017 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня працівників целюлозно-

паперової промисловості 

№ 183 

26.10.2017 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Всеукраїнського дня працівників 

культури та майстрів народного мистецтва 

№ 196 

21.11.2017 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня працівників суду 

№ 197 

22.11.2017 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди 50-річчя Корюківської школи 

мистецтв ім. О.С.Корнієвського 

№ 201 

27.11.2017 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня Збройних Сил України 

№ 203 

28.11.2017 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня місцевого самоврядування 

№ 208 

06.12.2017 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 



№ 209 

08.12.2017 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня енергетика 

№ 25 

01.03.2018 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Міжнародного жіночого дня 

№ 27  

03.03.2018 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради  з нагоди Міжнародного жіночого дня 

№ 33 

13.03.2018 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня працівників житлово-

комунального господарства і побутового обслуговування 

населення 

№ 51 

03.05.2018 

Про затвердження списку на виплату одноразової грошової 

стипендії обдарованим і талановитим учням (вихованцям) 

навчальних закладів Корюківської міської ради за 2017-

2018 навчальний рік 

№ 73 

11.06.2018 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня медичного працівника 

№ 75 

20.06.2018 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня молоді та Дня молодіжних та 

дитячих громадських організацій 

№ 76 

20.06.2018 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня Конституції України 

№ 78 

03.07.2018 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня Національної поліції України 

№ 96 

13.08.2018 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня села Наумівка 

№ 98 

20.08.2018 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня незалежності України 

№ 99 

20.08.2018 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня підприємця України 

№ 106 

27.08.2018 

Про привітання Кузькової О.Д. з нагоди 100-річного 

ювілею 

№ 110 

06.09.2018 

Про привітання Шкурко Л.М. з нагоди 90-річного ювілею 

№ 113 

11.09.2018 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня рятівника 

№ 114 

11.09.2018 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня працівника лісу 

№ 116 

11.09.2018 

Про призначення щорічної премії педагогічним 

працівникам навчальних закладів Корюківської міської 

ради 

№ 132  

19.10.2018 

Про привітання Бруя О.В. з нагоди 95-річного ювілею 

№ 133 

23.10.2018 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня автомобіліста і дорожника 



 

 

Секретар міської ради                                                                         С.ОЛІЙНИК 

№ 140 

31.10.2018 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Всеукраїнського дня працівників 

культури та майстрів народного мистецтва 

№ 146 

09.11.2018 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня працівників сільського 

господарства 

№ 161 

28.11.2018 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня місцевого самоврядування 

№ 162 

28.11.2018 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Міжнародного дня волонтерів 

№ 166  

03.12.2018 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня Збройних Сил України 

№ 177 

11.12.2018 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

№ 179 

14.12.2018 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня енергетика 

№ 20 

06.02.2019 

Про привітання жителів громади з нагоди ювілеїв 

№ 21 

08.02.2019 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня вшанування учасників бойових 

дій на території інших держав 

№ 31 

28.02.2019 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Міжнародного жіночого дня 

 

№ 35 

11.03.2019 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня працівників житлово-

комунального господарства і побутового обслуговування 

населення 

№ 50 

17.04.2019 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди 33-ї річниці аварії на Чорнобильській 

АЕС 



                                                                                                                   

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (двадцять четверта сесія сьомого скликання)  

 

30 травня 2019 року                         м. Корюківка                                   № 2-24/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 24 травня 2019 року № 178, 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 171 756 394,89 гривень, в тому числі 

доходи загального  фонду міського бюджету  167 615 744,89 гривень та доходи 

спеціального фонду міського бюджету  4 140 650 гривень  згідно з додатком  1  

цього рішення; 

 

- видатки міського  бюджету у сумі 198 912 658,89 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду   міського бюджету  155 685 968,89 гривень та 

видатки спеціального фонду  міського бюджету   43 226 690 гривень; 



- повернення  кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі 

17420 гривень; 

 

- надання  кредитів з міського бюджету   у сумі 137 420 гривень у тому 

числі надання кредитів із загального фонду міського бюджету –                         

120 000 гривень та надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету -  

17 420 гривень; 

 

- профіцит за загальним фондом  міського  бюджету у сумі                                    

24 494 562  гривень згідно з додатком 2 до  цього рішення; 

 

- дефіцит за спеціальним фондом міського  бюджету у сумі                                  

24 494 562  гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

 

- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі             

10 000 гривень, що становить 0,006 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 33 221 188 гривень згідно з додатком 7 

до цього рішення.»; 

  

      - додатки 1 - 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 четвертої сесії                                                      
Корюківської міської ради                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                            
                               сьомого скликання   від  30 травня  2019 року                                                                                                                                             
                                                                                                                                  

     "Про внесення змін до рішення двадцятої сесії Корюківської 
міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року                                                       

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

30000000 Доходи від операцій з капіталом 854800 0 854800 854800

31000000 Надходження від продажу основного капіталу  754800 0 754800 754800

31030000
Кошти від відчудження майна, що належить АРК та майна, 
що перебуває в комунальній власності 754800 754800 754800

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 118680650 114540000 4140650 2554800
40000000 Офіційні трансферти 53075744.89 53075744.89 0 0
41000000 Від органів державного управління 53075745 53075745 0 0

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам 49434300 49434300

41033200 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
ормування інфраструктури об’єднаних територіальних громад 4398700 4398700

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 2101444.89 2101444.89 0 0

41051100 Субвенція з мвсевого бюджту за рахунок залишку освітньої 
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 511450 511450

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

131200 131200

41051400
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти "Нова українська школа"

359151 359151

41053900
Інші субвенції з місцевого бюджету

1099643.89 1099643.89

ВСЬОГО 171756394.89 167615744.89 4140650 2554800

Секретар міської ради                                                                                                                 С.ОЛІЙНИК



Додаток 2

Разом у т.ч.бюджет 
розвитку

1 3 4 5 6

200000 27276264 -11809776 39086040 34297290
208000 27276264 -11809776 39086040 34297290
208100 27276264 12684786 14591478 9802728

208400 0 -24494562 24494562 24494562

600000 27276264 -11809776 39086040 34297290
602000 27276264 -11809776 39086040 34297290

602100 27276264 12684786 14591478 9802728

602400 0 -24494562 24494562 24494562

27276264 -11809776 39086040 34297290

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

до рішення двадцять четвертої сесії                                       
  Корюківської міської ради                                                   
сьомого скликання   від  30 травня 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"                                          

                  № 2-24/ VII

2

                     Спеціальний фонд

Загальне фінансування

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

На початок періоду



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 84355676.89 78593376.89 25510310 4291460 5562300 26696656 25011506 1685150 0 260000 25011506 111052332.89

0110000 62539124.89 56776824.89 25510310 4291460 5562300 26560656 24875506 1685150 0 260000 24875506 89099780.89

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

0110150 0150 0111 15604400 15604400 11177100 328600 650000 650000 650000 16254400

0110160 0160 0111 1049200 1049200 855900 1049200

0110180 0180 0133 503500 503500 50000 50000 50000 553500
Х 1000 Х 14409756 14409756 8658000 2046550 0 1320850 370000 950850 0 0 370000 15730606

0111010 1010 0910 14409756 14409756 8658000 2046550 1320850 370000 950850 370000 15730606

Х 2000 Х 630000 630000 0 0 0 0 0 0 0 0 630000

0112111 2111 0726 630000 630000 630000

Х 3000 Х 6841668.89 6841668.89 4819310 126310 0 12000 12000 0 0 0 12000 6853668.89

0113192 3192 1030 100000 100000 100000

0113241 3241 1090 6431668.89 6431668.89 4819310 126310 12000 12000 12000 6443668.89

0113242 3242 1090 310000 310000 310000

Х 6000 Х 12674500 7411200 0 1790000 5263300 4615000 4615000 0 0 0 4615000 17289500

0116011 6011 6020 100000 100000 100000

0116013 6013 0620 400000 400000 400000

0116020 6020 0620 5163300 5163300 5163300

0116030 6030 0620 7011200 7011200 1790000 4615000 4615000 4615000 11626200

Х 7000 Х 10576100 10277100 0 0 299000 19251306 19178506 72800 0 60000 19178506 29827406

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

Організація благоустрою населених пунктів

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

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

Житлово - комунальне господарство

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

Разом

до рішення двадцять четвертої сесії  Корюківської міської ради                                                   
                                     сьомого скликання   від  30 травня 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-
24/ 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

Загальний фонд

у тому чмслі 
бюджет розвитку

            з   них

оплата праці комунальні послуги 
та енергоносії

          з    них

комунальні 
послуги та 
енергоносії

 видатки споживаннявидатки споживання Всього видатки розвиткувидатки 
розвитку

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Освіта

Корюківська міська рада (апарат)

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

допомоги

Економічна діяльність

Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного 
господарства



0117130 7130 0421 200000 100000 100000 200000

0117310 7310 0443 1200000 1200000 1200000 1200000

Здійснення заходів із землеустрою

Будівництво об’єктів житлово-комунального 
господарства



0117321 7321 0443 7344 7344 7344 7344

0117350 7350 0443 620000 620000 620000 620000

0117362 7362 0490 5681732 5681732 5681732 5681732

0117363 7363 0490 2794862 2794862 2794862 2794862

0117367 7367 0490 6937600 6937600 6937600 6937600

0117412 7412 0451 199000 199000 199000

0117442 7442 0456 10000000 10000000 1676968 1676968 1676968 11676968

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 661500 0 661500 0 200000 0 911500

0118110 8110 0320 50000 50000 50000

0118340 8340 0540 661500 661500 200000 661500

0118700 8700 0133 200000 200000

84355677 78593377 25510310 4291460 5562300 26696656 1685150 0 260000 25011506 111052332.9

21816552 21816552 0 0 0 136000 136000 0 0 0 136000 21952552
0119110 9110 0180 3304300 3304300 3304300

0119410 9410 0180 11624700 11624700 11624700
0119770 9770 0180 6803852 6803852 6803852

0119800 9800 0180 83700 83700 136000 136000 136000 219700

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

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 цільових фондів

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

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

Інші субвенції з місцевого бюджету

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

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад  (включаючи 
співфінансування)

Міжбюджетні трансферти

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

Реверсна дотація

Інша діяльність

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
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       

Розроблення схем планування та забудови територій 
(містобудівної документації)

Утримання та розвиток інших об’єктів  транспортної  
 інфраструктури

Будівництво освітніх установ та закладів



0600000 71330292 71330292 45535050 6383750 0 16530034 16260034 270000 0 0 16260034 87860326

0610000 71330292 71330292 45535050 6383750 0 16530034 16260034 270000 0 0 16260034 87860326

Х 1000 Х 63040192 63040192 41312750 5773550 0 4707909 4529909 178000 0 0 4529909 67748101

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

0611020 1020 0921 49315642 49315642 32436000 4802100 2501909 2495909 6000 2495909 51817551

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

0611100 1100 0960 4147250 4147250 2875000 307720 70000 70000 4217250

0611150 1150 0990 630000 630000 482100 16900 630000

0611161 1161 0990 3848100 3848100 2694000 229400 16000 15000 1000 15000 3864100

0611162 1162 0990 243000 243000 2000000 2000000 2000000 2243000

Х 4000 Х 6854100 6854100 3413300 610200 0 422000 330000 92000 0 0 330000 7276100

0614030 4030 0824 1751200 1751200 950000 120100 167000 167000 167000 1918200

0614040 4040 0824 887900 887900 390000 51600 12000 12000 899900

0614060 4060 0828 3775000 3775000 2073300 438500 243000 163000 80000 163000 4018000

0614082 4082 0829 440000 440000 440000

Х 5000 Х 1436000 1436000 809000 0 0 34000 34000 0 0 0 34000 1470000

0615011 5011 0810 212000 212000 212000

0615012 5012 0810 58000 58000 58000

0615031 5031 0810 1166000 1166000 809000 34000 34000 34000 1200000

Х 7000 Х 0 0 0 0 0 11366125 11366125 0 0 0 11366125 11366125

0617321 7321 0443 8125000 8125000 8125000 8125000

0617325 7325 0443 806125 806125 806125 806125

0617361 7361 0490 1800000 1800000 1800000 1800000

0617363 7363 0490 635000 635000 635000 635000

155685968.89 149923668.89 71045360 10675210 5562300 43226690 41271540 1955150 0 260000 41271540 198912658.89

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

Будівництво споруд, установ та закладівфізичної 
культури та спорту

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 
Корюківської міської ради

Надання дошкільної освіти

Освіта

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

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

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



Секретар міської ради С.ОЛІЙНИК



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) 120000 137420 0 -17420 -17420 120000 120000

0118800 8800 Кредитування 120000 17420 0 137420 0 -17420 0 -17420 120000 0 0 120000

0118831 8831 1060
Надання довгострокових 
кредитів індивідуальним 

забудовникам на селі
120000 17420 137420 120000 17420 137420

0118832 8832 1060

Повернення довгострокових 
кредитів, наданих 

індивідуальним забудовникам 
на селі

-17420 -17420

0 -17420 -17420

Всього 120000 137420 -17420 -17420 120000 120000

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 четвертої сесії                         
Корюківської міської ради сьомого скликання               

 від  30 травня 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"                                 

№ 2-24/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

(грн)

спеціальний фонд

здійснення переданих з 
державного бюджету 
видатків з утримання 

закладів освіти та охорони 
здоров’я за рахунок 
відповідної дотації з 
државного бюджету

Інші субвенції 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 41053900 0119110 0119410 0119770 0119800 0119800

Державний бюджет 3304300 83700 136000 3524000

25100000000
Обласний бюджет 

Чернігівської області 40000 408627 448627

25309200000
Корюківський районний 

бюджет 902748.89 11624700 6295225 18822673.89

25309510000
Олександрівський сільський 

бюджет 34870 100000 134870

25309511000
Охрамієвицький сільский 

бюджет 50900 50900

25309512000
Перелюбський сільський 

бюджет 36200 36200

25309515000
Рибинський сільський 

бюджет 17435 17435

25309516000
Савинківський сільський 

бюджет 17490 17490

25507000000

Корюківський міський 
бюджет 1540000 1540000

ВСЬОГО: 1540000 1099643.89 3304300 11624700 6803852 83700 136000 24592195.89

Секретар міської ради                                                                                                                        С.ОЛІЙНИК

Субвенції

                Міжбюджетні трансферти  міського бюджету на 2019 рік

Трансферти іншим бюджетам
Субвенції

до рішення двадцять четвертої сесії  Корюківської міської ради                                                   
                               сьомого скликання   від  30 травня 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"                                                                                                     

                               № 2-24/ VII

Код

Дотація на:
Дотація

РАЗОМ
Найменування бюджету - 

одержувача/ надавача 
трансферту

загальний фонд

Трансферти з інших бюджетів



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 24875506

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно - 
аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, 
районної ради, районної у місті ради (у 
разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад Капітальні видатки 650000

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 
управління Капітальні видатки 50000

0111010 1010 910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки 370000

0113241 3241 1090

Забезпечення діяльності інших 
закладів у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення Капітальні видатки 12000

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 
пунктів Капітальні видатки 4615000

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

0117310 7310 0443
Будівництво об’єктів житлово-
комунального господарства Будівництво вуличного освітлення 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 7344 7344 100

0117350 7350 0443

Розроблення схем планування та 
забудови територій (містобудівної 
документації) Капітальні видатки 620000

0117362 7362 0490

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

Капітальні видатки (Капітальний ремонт вул. 
Шевченка П5+52-ПК9+24 в м. Корюківка, 
Корюківського району, Чернігівській області). 4081732

0117362 7362 0490

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

Капітальні видатки (Придбання транспортного засобу 
спеціального призначення (трактора колісного) та 
комплектуючого виробу до нього (відвал 
снігоочисний) для КП "Благоустрій" Корюківської 
міської ради) 1600000

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально - економічного розвитку 
територій (включаючи 
співфінансування) Капітальні видатки 979000

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 1676968

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 16260034

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки 7000

до рішення двадцять четвертої сесії Корюківської міської ради               
сьомого скликання від  30 травня 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"                                                                                                                  
                                     № 2-24/ VII

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



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 2495909

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

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

0617321 7321 0443
Будівництво освітніх установ та 
закладів 

Реконструкція приміщення Забарівської ЗОШ І-ІІ ст.з 
улаштуванням внутрішніх туалетів 2019 330000 330000 100

0617325 7325 0443
Будівництво споруд, установ та 
закладівфізичної культури та спорту

Будівництво спортивного майданчика для міні - 
футболу зі штучним покриттям в Корюківській ЗОШ І-
ІІІ ст. № 4 2019 806125 806125 100

0617361 7361 0490

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

Реконструкція  Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст № 1 з 
енергоефективними заходами та створенням нового 
освітнього простору по вул. Шевченка, 54 в 
м.Корюківка, Чернігівської обл., з виділенням 
черговості: І черга - зовнішнє утеплення; ІІ черга - 
заміна покриття, зовнішніх вікон та дверей; ІІІ черга - 
внутрішнє опорядження та заміна інженерних мереж з 
улаштуванням ІТМ 2019 27749906 1800000

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: 41135540

Секретар міської ради                                                                                                              С.ОЛІЙНИК



усього у тому чисді бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8

0100000 Корюківська міська рада (апарат) 33221188 25184300 8036888 7441668

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 630000 630000

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 роки»

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 290000 290000

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

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

"Програма модернізації систем цілісного майнового 
комплексу по теплопостачанню м.Корюківка на 2019 - 2021 
роки"

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 20000 20000

0116011 6011 6020
Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

"Програма стимулювання створення, фінансової підтримки 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 
впровадження енергозбереження в будинках ОСББ на 2017 - 
2019 роки"

Рішення восьмої сесії 
Корюківської міської 
ради від 09.08.2017 100000 100000

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 бродячих тварин на 
території Корюківської міської ради на 2019 рік"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 5163300 5163300

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

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

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

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

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 10196200 5731200 4465000 4465000

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 620000 620000 620000

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 11676968 10000000 1676968 1676968

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 661500 661500

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 та двадцять 
четвертої сесії від 
30.05.2019 137420 120000 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

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

Дата та номер доуцмента, 
яким затверджено місцеву 

регіональну прогаму
Усього Загальний фонд

до рішення двадцять четвертої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання                 від  
 30 травня 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"                                                                                                                         № 2-24 

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 

Найменування місцевої /регіональної програми



РАЗОМ 33221188 25184300 8036888 7441668

               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 четверта сесія сьомого скликання)  

 

30 травня 2019 року                   м. Корюківка                                     № 3-24/VIІ 
 

   

Про затвердження переліку проектів, що будуть  

реалізовані за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад у 2019 році  
 

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня            

2016 року №200 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад(зі змінами),враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально – економічного та культурного розвитку 

міста та постійної  комісії  міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

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

місцеве самоврядування в Україні»,  

  

міська рада вирішила: 

 

1.Затвердити перелік проектів, що будуть реалізовані за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад у 2019 році, а саме: 

 

- Капітальний ремонт вул. Шевченка П5+52-ПК9+24 в м.Корюківка, 

Корюківського району, Чернігівської області. 

 

- Придбання транспортного засобу спеціального призначення (трактора 

колісного) та комплектуючого виробу до нього (відвал снігоочисний) 

для КП «Благоустрій» Корюківської міської ради; 

 

 



 

 

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

Корюківської міської ради сьомого скликання №37-22/VII від 28 лютого 2019 

року «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». 

 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста та  постійну комісію міської ради з питань  

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища. 

 
 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 

 

 

 

                                                                                                          



                                                        

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (двадцять четверта сесія сьомого скликання)  

 

30 травня 2019 року                        м. Корюківка                                     № 4-24/VIІ 
 

 

Про затвердження обсягу коштів  

на  проекти, що будуть реалізовані за  

рахунок субвенції з державного бюджету  

місцевим бюджетам на формування  

інфраструктури об’єднаних територіальних  

громад та міського бюджету у 2019 році  

 

 

     Заслухавши інформацію начальника економіки, транспорту, інвестицій та 

туризму Кукуюк О.Л., враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради 

з питань власності, бюджету, соціально – економічного та культурного 

розвитку міста та постійної  комісії  міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

            

1. Затвердити обсяг коштів на проекти, що будуть реалізовані за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад  та  міського бюджету у 

2019 році згідно додатку. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста та  постійну комісію міської ради з питань  

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища. 

 

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ                                                                                                                   



 

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                                                    рішення двадцять четвертої сесії  

                                                                          Корюківської міської ради  

сьомого скликання  

                                                                                                                     від 30 травня 2019 року 

№ 4-24/VIІ 
 

 

 

Обсяг коштів на проекти, що будуть реалізовані за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад  та міського бюджету у 2019 році  
 

  

 

 

Секретар міської ради                                                                    С.ОЛІЙНИК  
 

                                 
 

Найменування проекту Обсяг фінансування у 2019 році,  

тис. грн. 

усього в тому числі за  рахунок: 

субвенції 

(загальний 

фонд) 

коштів 

міського 

бюджету 

Капітальний ремонт вул. Шевченка 

П5+52-ПК9+24 в м.Корюківка, 

Корюківського району, Чернігівської 

області  

4081,732 2958,700 1123,032 

Придбання транспортного засобу 

спеціального призначення (трактора 

колісного) та комплектуючого 

виробу до нього (відвал 

снігоочисний) для КП «Благоустрій» 

Корюківської міської ради 

1600,000 1440,000 160,000 

ВСЬОГО 5681,732 4398,700 1283,032 



                                                                                                           

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (двадцять четверта сесія сьомого скликання)  

 

30 травня 2019 року                   м. Корюківка                                 № 5-24/VIІ 

 

 

Про затвердження орієнтовного переліку  

доріг, які будуть фінансуватися за рахунок  

коштів міського бюджету в 2019 році 
 

 

Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Савченка 

Олександра Миколайовича, враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

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

розвитку міста та постійної  комісії  міської ради з питань житлово -

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

  

міська рада вирішила: 

 

       1.Затвердити перелік доріг, які будуть фінансуватися за рахунок коштів 

міського бюджету в 2019 році, а саме: 

 

- Послуги з підсипання ґрунтом та грейдеруванням спецтехнікою                       

вул. Заводська с. Сядрине – 55,445 тис. грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтом та грейдеруванням спецтехнікою                   

вул. Зелена с. Сядрине – 90,852 тис. грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтом та грейдеруванням спецтехнікою                    

вул. Пушкіна с. Сядрине – 86,746 тис. грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтом та грейдеруванням спецтехнікою                   

вул. Першотравнева с. Самотуги – 80,998 тис. грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтом та грейдеруванням спецтехнікою                    

вул. Убідьська с. Самотуги – 25,635 тис. грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтом та грейдеруванням спецтехнікою                  

вул. Шевченка с. Тельне – 101,344 тис. грн. 



- Послуги з підсипання ґрунтом та грейдеруванням спецтехнікою                  

вул. Шевченка с. Лубенець – 63,600 тис. грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтом та грейдеруванням спецтехнікою                   

вул. Петра Лісового с. Бреч – 97,779 тис. грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтом та грейдеруванням спецтехнікою                    

вул. Зарічна с. Бреч – 28,938 тис. грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтом та грейдеруванням спецтехнікою                  

вул. Лісова с. Рейментарівка – 76,419 тис. грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтом та грейдеруванням спецтехнікою                   

вул. Шевченка с. Рейментарівка – 89,226 тис. грн.  

- Послуги з підсипання ґрунтом та грейдеруванням спецтехнікою                     

вул. Туніка с. Рейментарівка – 79,132 тис. грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтом та грейдеруванням спецтехнікою                   

вул. Лісова с. Хотіївка – 167,806 тис. грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтом та грейдеруванням спецтехнікою                   

вул. Гагарина с. Маховики – 18,640 тис. грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтом та грейдеруванням спецтехнікою                 

вул. Кузьминського с. Маховики – 22,126 тис. грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтом та грейдеруванням спецтехнікою                 

вул. Матросова с. Сахутівка – 48,237 тис. грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтом та грейдеруванням спецтехнікою                   

вул. Десняка с. Сахутівка – 68,246 тис. грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтом та грейдеруванням спецтехнікою                 

вул. Незалежності с. Сахутівка – 18,640 тис. грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтом та грейдеруванням спецтехнікою                    

вул. Миколи Лущика с. Тютюнниця – 21,588 тис. грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтом та грейдеруванням спецтехнікою                     

вул. Шкільна с. Тютюнниця – 10,727 тис. грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтом та грейдеруванням спецтехнікою                  

вул. Б.Хмельницького с. Тютюнниця – 38,433 тис. грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтом та грейдеруванням спецтехнікою                     

вул. Вокзальна с. Воловики – 38,163 тис. грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтом та грейдеруванням спецтехнікою                     

вул. Зарічна с. Воловики – 35,382 тис. грн.. 

- Послуги з підсипання ґрунтом та грейдеруванням спецтехнікою                   

вул. Лугова с. Воловики – 25,795 тис. грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтом та грейдеруванням спецтехнікою                  

вул. Миру с. Турівка – 19,060 тис. грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтом та грейдеруванням спецтехнікою                   

вул. Лісова с. Турівка – 25,381 тис. грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтом та грейдеруванням спецтехнікою                   

вул. Польова с. Турівка – 42,949 тис. грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтом та грейдеруванням спецтехнікою                    

вул. Першотравнева с. П.Слобода – 17,339 тис. грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтом та грейдеруванням спецтехнікою                   

вул. Слобідська с. П.Слобода – 33,527 тис. грн. 



- Послуги з підсипання ґрунтом та грейдеруванням спецтехнікою                  

вул. Зарічна с. П.Слобода – 44,587 тис. грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтом та грейдеруванням спецтехнікою                   

вул. Центральна с. Буда – 25,260 тис. грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтом та грейдеруванням спецтехнікою                  

вул. Лісова с. Буда – 27,414 тис. грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтом та грейдеруванням спецтехнікою                

вул. Садова с. Буда – 15,715 тис. грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтом та грейдеруванням спецтехнікою                  

вул. Шкільна м. Корюківка – 33,661 тис. грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтом та грейдеруванням спецтехнікою                  

вул. Новоселівка м. Корюківка – 31,855 тис. грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтом та грейдеруванням спецтехнікою                 

вул. 8-го Березня м. Корюківка – 33,000 тис. грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтощебнем та грейдеруванням спецтехнікою 

вул. Спортивна м.Корюківка–126,030 тис.грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтощебнем та грейдеруванням спецтехнікою 

вул. Сіверська м.Корюківка –199,730 тис.грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтощебнем та грейдеруванням спецтехнікою 

вул. Прорізна м.Корюківка –199,700 тис.грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтощебнем та грейдеруванням спецтехнікою 

вул. Єсеніна м.Корюківка –74,340 тис.грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтощебнем та грейдеруванням спецтехнікою 

вул. Чехова м.Корюківка –70,860 тис.грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтощебнем та грейдеруванням спецтехнікою 

вул. Соборна м.Корюківка –197,150 тис.грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтощебнем та грейдеруванням спецтехнікою 

вул. О.Довженка м.Корюківка –151,000 тис.грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтощебнем та грейдеруванням спецтехнікою 

вул. Поліська м.Корюківка –63,190 тис.грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтощебнем та грейдеруванням спецтехнікою 

вул. Гагаріна м.Корюківка –150,980 тис.грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтощебнем та грейдеруванням спецтехнікою 

пров. Стржалковського м.Корюківка –197,000 тис.грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтощебнем та грейдеруванням спецтехнікою 

вул. Земська м.Корюківка –194,270 тис.грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтощебнем та грейдеруванням спецтехнікою 

вул. Братчикова м.Корюківка –72,312 тис.грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтощебнем та грейдеруванням спецтехнікою 

вул. Сагайдачного м.Корюківка –176,430 тис.грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтощебнем та грейдеруванням спецтехнікою 

вул. З.Космодем’янської м.Корюківка –48,900 тис.грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтощебнем та грейдеруванням спецтехнікою 

вул. Кошового м.Корюківка –199,300 тис.грн. 

 



- Послуги з підсипання ґрунтощебнем та грейдеруванням спецтехнікою 

вул. Л.Українки м.Корюківка –163,790 тис.грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтощебнем та грейдеруванням спецтехнікою 

вул. Пушкіна м.Корюківка –150,940 тис.грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтощебнем та грейдеруванням спецтехнікою  

пров. Садовий 2-й м.Корюківка –50,400 тис.грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтощебнем та грейдеруванням спецтехнікою 

вул. Сонячна м.Корюківка –39,000 тис.грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтощебнем та грейдеруванням спецтехнікою 

вул. Малинова м.Корюківка –173,270 тис.грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтощебнем та грейдеруванням спецтехнікою 

вул. Свободи м.Корюківка –138,400 тис.грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтощебнем та грейдеруванням спецтехнікою 

вул. Бібліотечна м.Корюківка –163,790 тис.грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтощебнем та грейдеруванням спецтехнікою 

вул. Воїнів Інтернаціоналістів м.Корюківка –37,820 тис.грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтощебнем та грейдеруванням спецтехнікою   

пров. Садовий 1-й м.Корюківка –37,850 тис.грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтощебнем та грейдеруванням спецтехнікою 

вул. Каштанова м.Корюківка –40,000 тис.грн. 

- Послуги з підсипання ґрунтом та грейдеруванням спецтехнікою                   

вул. Лісова м.Корюківка –51,000 тис.грн. 

 

 

      2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста та  постійну комісію міської ради з питань  

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища. 

 

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 

 

 

                                                                                                          



 

 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                                                                                                                

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

( двадцять четверта сесія сьомого скликання) 

 

 

30 травня 2019 року                      м. Корюківка                                   № 6-24/VII 

 

Про внесення змін 

до міських Програм 

 

 Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 24 травня 

2019 року № 179 , 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. Внести зміни до Програми стимулювання створення, фінансової 

підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 

впровадження енергозбереження в будинках ОСББ на 2017-2019 роки, 

затвердженої рішенням восьмої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 09 серпня 2017 року «Про затвердження Програми стимулювання 

створення, фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків та впровадження енергозбереження в будинках ОСББ на                

2017-2019 роки», саме: 

1.1. У розділі 3 «Шляхи і засоби розв’язання проблем, основні завдання 

Програми, обсяги та джерела фінансування» пункт перший доповнити словами 

«та діє для будинків, термін експлуатації яких перевищує 5 років». 

1.2. Додаток 1 до Програми «Правила надання фінансової підтримки на 

проведення ремонтів (та/або купівля необхідних матеріалів) в будинках ОСББ 

та на прибудинковій території» викласти в новій редакції, що додається.  

1.3. Додаток 2 до Програми «Зразок звернення ОФД» викласти в новій 

редакції, що додається. 

 

     2. 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:  

     2.1. 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 3 та  пункт 60:     

                                                                                                                тис.грн. 
 

№ 

п/п 

 

Найменування об’єкту,робіт та 

заходів, що здійснюватимуться за 

планом (програмою) 

 

Орієнтовний обсяг фінансування Термін 

виконан

ня 

(роки) Всього 

по 

об’єкту 

Державний 

бюджет 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради 

3 

 

 

Капітальний ремонт                     

вул. Шевченка П5+52-

ПК9+24 в м.Корюківка, 

Корюківського району, 

Чернігівської області 

4081,732 

 

 

2958,700 

 

 

1123,032 

 

2019 

60 Придбання транспортного 

засобу спеціального 

призначення (трактора 

колісного)та комплектуючого 

виробу до нього (відвал 

снігоочисний) для КП 

«Благоустрій» Корюківської 

міської ради» 

1600,000 1440,000 160,000 2019 

Після пункту 60 Переліку цифри «160725,308», «74264,835», «86460,473» 

змінити цифрами «161356,340», «75164,835», «86191,505». 

 

3. Внести зміни до Програми підтримки індивідуального житлового 

будівництва «Власний дім» на 2016-2020 роки на території Корюківської 

міської ради, затвердженої рішенням четвертої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 31 березня 2016 року «Про Програму підтримки 

індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2016-2020 роки на 

території Корюківської міської ради», саме: 

3.1. Пункт паспорту Програми «Обсяг коштів міського бюджету 2019 рік – 

40,0 тис.грн., 2020 рік – 45,0 тис.грн.» замінити на «Обсяг коштів міського 

бюджету 2019 рік – 120,0 тис.грн., 2020 рік – 100,0 тис.грн.». 



3.2. У розділі «Фінансове забезпечення Програми» у абзаці другому                

«2019 рік – 40,0 тис.грн., 2020 рік – 45,0 тис.грн.» замінити на   «2019 рік – 

120,0 тис.грн., 2020 рік – 100,0 тис.грн.». 

 

4. В Комплексній Програмі профілактики правопорушень на 2019-2021 роки 

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 

та набору аксесуарів Маvic 

2 Part Fly More Kit до 

квадрокоптера 

(Корюківське ВП 

Менського ВП ГУНП) 

60000 60000   

 Разом 778000 518000 120000 140000 



 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                            Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ДОДАТОК 1 

 

Правила надання фінансової підтримки  

на проведення ремонтів (та/або купівля необхідних матеріалів) 

 в будинках ОСББ та на прибудинковій території 

 

Одержувачі фінансової допомоги (підтримки) згідно даної Програми 

можуть бути – ОСББ. Потенційний одержувач фінансової допомоги 

(підтримки) (надалі – ОФД) може одержати протягом року допомогу 

(підтримку) шляхом зарахування на свій розрахунковий банківський рахунок 

суми, що становить не більше максимальної величини допомоги (підтримки) 

(надалі – МВД), яка визначається за формулою та не перевищує 40,0 тис.грн.: 

 

МВД = БОД*КП*кСОФД*кетБ 

 

 Умовні позначення та терміни: 

МВД – максимальна величина допомоги; 

БОД – базова одиниця допомоги: 

базова одиниця допомоги становить 20% від мінімальної заробітної плати 

(встановленої Законом України «Про Державний бюджет» у місячному розмірі) 

станом на дату звернення потенційного одержувача фінансової допомоги 

(підтримки). 

КП – кількість житлових і нежитлових приміщень у багатоквартирному 

будинку; 

кСОФД – коефіцієнт статусу одержувача фінансової допомоги (підтримки): 

2 – для новоутвореного ОСББ (діючого до 1 року на дату звернення по наданню 

допомоги (підтримки) по Програмі), котре  фактично здійснює управління та 

утримання будинком; 

1,75 – для діючого більше одного року  ОСББ (з дати звернення  по наданню 

допомоги (підтримки) по Програмі), котре фактично здійснює управління та 

утримання будинком; 

1,5 – для діючого два роки і більше (з дати звернення  по наданню допомоги 

(підтримки) по Програмі), котре фактично здійснює управління та утримання 

будинком. 

 

кетБ – коефіцієнт етажності будинків 

 

 2 – для 1-2 поверхових будинків; 

1,5 – для 3-5 поверхових будинків; 

1 – для більше 5 поверхових будинків.  



 

ОФД (в особі керівника ОСББ або уповноваженої ним особи) подає заяву на 

ім’я міського голови  (зразок наведено у Додатку 2), у якій зазначає: 

 свої контактні дані (адреса, телефон, електронна адреса); 

 опис проблематики, яку планується повністю або частково 

вирішити за рахунок фінансової допомоги (підтримки) по Програмі; 

 основні характеристики будинку (рік здачі в експлуатацію, 

кількість поверхів, кількість квартир, кількість під’їздів, тип покрівлі та 

ін.). 

ОФД до заяви додає: 

 копії установчих та реєстраційних документів ОСББ; 

 документи, що посвідчують особу та повноваження керівника 

ОСББ (рішення установчих/загальних зборів про обрання голови 

правління);  

 орієнтовний кошторис витрат для вирішення описаної проблеми 

або реалізації пропонованих поліпшень будинку та/чи його прибудинкової 

території; 

 колективне звернення мешканців будинку (від представників не 

менше половини помешкань будинку), у котрому зазначаються: прізвище, 

ім’я, по-батькові, номер квартири, контактний телефон; 

 фотографії будинку та фото візуалізації проблеми (по можливості); 

 звіт про стан надходження та використання коштів по будинку за 

попередній рік (за умови обслуговування заявником будинку у 

попередньому році); 

 реквізити банківського рахунку ОСББ, відкритого в Державній 

казначейській службі України; 

 інші документи та інформацію, яку вважає за необхідне подати ОФД. 

Відповідно до резолюції міського голови, заява та подані до неї документи 

передаються на вивчення до відділів  виконавчого апарату Корюківської 

міської ради відповідного профільного спрямування.  

Одержувачі фінансової допомоги (підтримки) визначаються на засіданні  

виконавчого комітету. За результатами засідання якого, готується відповідне 

рішення. Після прийняття рішення, міська рада (як розпорядник коштів згідно 

даної Програми), проводить перерахунок визначеної суми коштів на рахунки 

одержувачів фінансової допомоги (підтримки). 

 

Секретар міської ради                                                               С.ОЛІЙНИК 

 



ДОДАТОК 2 

Зразок  звернення ОФД 

        Міському голові  

        _______________________ 

        Голови ОСББ 

        П.І.П.__________________ 

        адреса: 

тел. 

        електронна пошта: 

        ______________________ 

Заява 

Опис проблеми (для прикладу): 

У будинку вкрай зношена система холодного водопостачання та 

водовідведення, яка потребує термінового поточного ремонту (заміни). 

На прибудинковій території будинку відсутній сучасний дитячий 

майданчик, а існуючі елементи діючого дитячого майданчика потребують 

суттєвого поточного ремонту та заміни. 

Частина фасаду нашого будинку є у незадовільному стані і потребує 

термінового поточного ремонту . 

Просимо надати фінансову підтримку будинку за адресою 

________________ для вирішення вищезазначеної проблеми. 

Основні характеристики будинку: 

 рік здачі в експлуатацію - ______; 

 кількість поверхів - _____; 

 кількість квартир - _____; 

 кількість під’їздів - ____; 

 тип покрівлі - _____. 

 та інше. 

До заяви додаємо: 

1. Копії установчих та реєстраційних документів ОСББ. 

2. Документи, що посвідчують особу та повноваження керівника ОСББ 

(рішення установчих/загальних зборів про обрання голови правління). 

3. Орієнтовний кошторис витрат для вирішення вищевказаної проблеми. 

4. Фото матеріали. 

5. Звіт про стан надходження та використання коштів по будинку за 

попередній рік. 

6. Банківські реквізити ОСББ. 

 

Дата          ________________ П.І.П. 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять четверта сесія сьомого скликання) 

 

 

30 травня 2019 року                         м. Корюківка                                  №  7-24/VIІ 

     

Про внесення змін до рішення  четвертої 

сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 22 лютого 2017 року  

«Про затвердження Положення  

про призначення одноразової грошової   

стипендії обдарованим і талановитим  

учням (вихованцям) навчальних закладів  

Корюківської міської ради  та щорічної премії  

педагогічним  працівникам навчальних  

закладів Корюківської міської ради» 

 

 З метою створення умов для виховання інтелектуальної та творчої 

особистості, підтримки обдарованих дітей та стимулювання їх на досягнення 

високих результатів у навчанні, фізичній культурі та спорті, творчих здобутків 

у науково-дослідницькій діяльності, літературі та мистецтві, розглянувши лист 

Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради від 14 

травня 2019 року № 01-11/388, враховуючи рекомендації постійних комісій 

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

культурного розвитку міста та з гуманітарних питань, законності, 

правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської 

етики та регламенту, керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:  

 

 1. Внести зміни до рішення четвертої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 22 лютого 2017 року «Про затвердження Положення про 

призначення одноразової грошової стипендії обдарованим і талановитим учням 

(вихованцям) навчальних закладів Корюківської міської ради та щорічної 



премії педагогічним працівникам навчальних закладів Корюківської міської 

ради (додається)», а саме затвердити Положення в новій редакції, що додається. 

  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської 

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

розвитку міста та з гуманітарних питань, законності, правопорядку, 

надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та 

регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення двадцять четвертої сесії 

Корюківської міської ради  

сьомого скликання  

від 30 травня 2019 року   

№ 7-24/VIІ 

 

Положення 

про призначення одноразової грошової стипендії обдарованим і 

талановитим учням (вихованцям) навчальних закладів Корюківської 

міської ради та щорічної премії педагогічним працівникам навчальних 

закладів Корюківської міської ради  
 

 1. Одноразова грошова стипендія обдарованим і талановитим учням 

(вихованцям) навчальних закладів Корюківської міської ради (далі - 

Стипендія): 

1.1. Запроваджується з метою створення умов для виховання 

інтелектуальної та творчої особистості, підтримки обдарованих дітей та 

стимулювання їх на досягнення високих результатів у навчанні, фізичній 

культурі та спорті, творчих здобутків у науково-дослідницькій діяльності, 

літературі та мистецтві. 

1.2. Стипендія виплачується за підсумками навчального року щороку у 

травні. 

1.3. Стипендіатами можуть бути учні 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів, вихованці позашкільних навчальних закладів та школи 

мистецтв Корюківської міської ради. 

1.4. Кандидатами на здобуття Стипендії можуть бути учні (вихованці) 

навчальних закладів Корюківської міської ради, які мають високий або 

достатній рівень навчальних досягнень і стали переможцями ІІІ та ІV етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, ІІ та ІІІ етапів 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України, обласних та Всеукраїнських конкурсів, турнірів, 

змагань, які мають офіційний статус.  

1.5. Висування кандидатів на нагородження Стипендією здійснюється 

педагогічною радою навчальних закладів Корюківської міської ради. Після 

прийняття рішення дирекція навчального закладу в термін до 15 квітня 

надсилає клопотання про призначення стипендії, копію протоколу засідання 

педагогічної ради, копії нагород до Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради. 

1.6. Якщо конкурси, олімпіади, змагання тощо не завершились до 

моменту визначення кандидатів (до 15.04), то їх результати враховуються в 

наступному періоді. 



1.7. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

до 10 травня розглядає подані навчальними закладами матеріали, складає 

список стипендіатів, готує пропозиції щодо їх нагородження та складає проект 

рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради. 

1.8. Рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради 

затверджується список стипендіатів та розмір стипендії, які встановлюються 

згідно з кошторисом та пропозиціями Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради. 

1.9. Виплата Стипендії здійснюється Відділом освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради за рахунок коштів місцевого бюджету в 

межах, затверджених програмою роботи з обдарованою молоддю. 

 2. Щорічна премія педагогічним працівникам навчальних закладів 

Корюківської міської ради (далі - Премія): 

  2.1. Запроваджується  з метою піднесення ролі та авторитету педагога в 

суспільстві, заохочення педагогічних працівників до творчої, результативної 

праці. 

 2.2. Премія присуджується педагогічним працівникам навчальних 

закладів Корюківської міської ради за: 

 - особливі  успіхи  у здійсненні навчання і виховання підростаючого 

покоління, формування національних  і загальнолюдських  цінностей, 

утвердження національної  ідеї, патріотизму, демократизації, формування 

громадянського суспільства, інтеграції в європейський та світовий простір, 

діяльність, спрямовану на забезпечення  доступності освіти, реалізації 

конституційних прав громадян України на здобуття якісної освіти; 

 - розроблення і впровадження  нових технологій, оновлення змісту  і 

методичного забезпечення навчального процесу, які сприяють підвищенню  

якості  освіти і виховання; створення підручників, навчальних  посібників, 

педагогічних програмних  засобів навчання, в тому числі електронних; 

перемогу в конкурсах професійної  майстерності; 

 - підготовку переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів, конкурсів Малої Академії Наук, професійної 

майстерності; 

          - інші результати педагогічної  діяльності, що мають вплив на розв’язання  

проблем навчання і виховання підростаючого покоління. 

 2.3. Щорічно присуджується 3 премії в розмірі:  

 - І премія – 12 (дванадцять) тисяч грн.; 

 - ІІ премія – 9 (дев’ять) тисяч грн.; 

 - ІІІ премія – 6 (шість) тисячі грн. 

 2.4. Висування кандидатур на відзначення Премією проводиться до 

початку навчального року за місцем роботи претендента на зборах колективів із 

забезпеченням широкого обговорення, гласності та відкритості. Після 

прийняття рішення до Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради подаються клопотання про призначення Премії,  витяг з протоколу 

зборів трудового колективу, відомості про відповідні досягнення претендента, 

його державні та відомчі нагороди. 



 2.5. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради  

розглядає подані навчальними закладами матеріали, готує пропозиції щодо 

нагородження премією та складає проект рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради. 

 2.6. Премія призначається рішенням виконавчого комітету Корюківської 

міської ради. 

 2.7. Нагороджені отримують звання лауреата, диплом та грошову  

винагороду. 

 2.8. Вручення Премії проводиться в урочистій  обстановці під час 

проведення заходів з нагоди професійного свята – Дня працівників освіти та 

висвітлюється в засобах масової інформації. 

 2.9. Фінансування видатків, пов’язаних з виплатою Премії, здійснюється 

за рахунок загального обсягу бюджетних асигнувань на освіту. 

 

 

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 четверта сесія сьомого скликання)  

 

 

30 травня 2019 року                      м. Корюківка                                   № 8-24/VIІ 

 
 

Про внесення змін до рішення вісімнадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання  

від 15 листопада 2018 року «Про приватизацію  

майна міської комунальної власності» 
 
 

З метою спрощення процедури приватизації майна міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, 

соціально-економічного та культурного розвитку міста, відповідно до Закону 

України «Про приватизацію державного та комунального майна», керуючись 

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

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до рішення вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 15 листопада 2018 року «Про приватизацію майна 

міської комунальної власності», а саме: 

1.1. Затвердити Положення про Орган приватизації об’єктів міської 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади в новій 

редакції, що додається. 

1.2. Доповнити рішення, після пункту 5, новим пунктом такого змісту: 

«6. Встановити, що продавцем об’єктів міської комунальної власності є 

Корюківська міська рада, яка діє від імені та в інтересах Корюківської міської 

територіальної громади.» 

1.3. У зв’язку з цим пункти 6,7,8,9,10 рішення вважати відповідно 

пунктами 7,8,9,10,11. 
 

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 четвертої сесії 

 Корюківської міської ради  

сьомого скликання 

від 30 травня 2019 року 

№ 8-24/VIІ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про орган приватизації об’єктів міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної  громади 

 
 

І. Загальні положення 

          1.1. Орган приватизації об’єктів міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної  громади (далі – орган приватизації) 

утворений Корюківською міською радою і відповідно до чинного 

законодавства України забезпечує реалізацію повноважень міської ради щодо 

приватизації об’єктів міської комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади. 

          1.2. Орган приватизації – є організатором аукціонів і діє від імені 

Корюківської міської ради в інтересах Корюківської міської територіальної 

громади.  

          1.3. Орган приватизації підпорядкований, підзвітний і підконтрольний 

Корюківській міській раді. 

          1.4. Орган приватизації у своїй діяльності керується Конституцією 

України, законами України, Указами Президента України, Постановами 

Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, рішеннями міської 

ради, розпорядженнями міського голови, нормативно-методичними 

матеріалами Фонду державного майна України з питань приватизації та оренди, 

рекомендаціями простійних комісій міської ради, цим Положенням. 
 

 

2. Завдання органу приватизації 

          2.1. Основними завданнями органу приватизації є: 

          2.1.1. Реалізація державної та регіональної політики у сфері приватизації 

майном комунальної власності. 

          2.1.2. Забезпечення надходжень до міського бюджету коштів за рахунок 

відчуження майна міської комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади. 
 

 

3. Функції органу приватизації 

          3.1. Орган приватизації відповідно до покладених на нього завдань: 

          3.1.1. Розробляє проекти програми приватизації майна міської 

комунальної власності або проекти рішень з приватизації та подає їх на 

затвердження міської ради, забезпечує виконання затверджених програм. 

          3.1.2. Здійснює підготовку об’єктів до приватизації, в т.ч.: 

- вносить пропозиції міській раді щодо формування переліку об’єктів, що 

підлягають приватизації. 

- приймає та реєструє заяви про включення об’єкту до переліків, що підлягають 

приватизації; 



- класифікує об’єкти приватизації; 

- укладає угоди з організатором аукціону; 

- укладає угоди щодо проведення експертної оцінки вартості об'єктів 

приватизації та інші договори щодо приватизації; 

- готує та публікує інформацію про об'єкти приватизації; 

- замовляє проведення робіт із землеустрою (за потреби); 

         3.1.3. Готує та вносить на розгляд сесії Корюківської міської ради проекти 

рішень щодо приватизації майна міської комунальної власності Корюківської 

міської територіальної громади, які відповідно до чинного законодавства 

України відносяться до повноважень міської ради. 

          3.1.4. Готує проекти розпорядчих документів та приймає рішення: 

- про переліки об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації; 

- про заходи з передприватизаційної підготовки об’єктів приватизації.                                                                                                                                                   

- про утворення аукціонної комісії; 

- про затвердження висновків про вартість об’єктів приватизації; 

- про приватизацію об’єктів міської комунальної власності Корюківської 

міської територіальної громади; 

- майна міської комунальної власності при його приватизації та рецензування 

звіту про експертну оцінку майна міської комунальної власності. 

- про затвердження умов продажу об’єктів приватизації; 

- про викуп об’єкта приватизації, у випадках передбаченим законодавством; 

- про затвердження протоколів електронних торгів за результатами продажу 

об’єкта приватизації; 

- при припинення приватизації. 

         3.2. Здійснює відповідно до діючого законодавства приватизацію об’єктів 

міської комунальної власності. 

          3.3. Організовує проведення експертної оцінки об’єктів міської 

комунальної власності та рецензування звіту про експертну оцінку.           

          3.4. Перевіряє заяви з додатками на участь у приватизації об’єктів малої 

приватизації.  

          3.5. Контролює виконання умов договорів купівлі-продажу об’єктів 

приватизації в межах своїх повноважень. 
 

 

4. Структура та організація роботи органу приватизації 

          4.1. Орган приватизації створюється рішенням сесії міської ради. 

Положення про орган приватизації затверджується міською радою. 

          4.2.  Особи, включені до складу органу приватизації, працюють в ньому 

на громадських засадах. 

          4.3. Засідання органу приватизації скликається за необхідністю і є 

правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина від його 

загального складу. 

          4.4. Орган приватизації з питань своєї діяльності приймає рішення, які 

підписуються міським головою або особою, яка виконує його повноваження. 

          4.5. Робота органу приватизації оформлюється протоколом. 
 

 

5. Права органу приватизації 

      Орган приватизації має право: 



         5.1. Одержувати від підприємств, організацій, установ незалежно від 

форми власності, довідкові матеріали, необхідні для здійснення повноважень 

власника комунального майна. 

         5.2. Залучати, в разі необхідності, для роботи в органі приватизації інших 

працівників міської ради та на договірних засадах – сторонніх експертів та 

консультантів. 

         5.3. Для проведення засідань органу приватизації використовувати сесійну 

залу міської ради.  
 

 

6. Взаємодія органу приватизації з іншими 

установами, підприємствами, організаціями 

          6.1 . Орган приватизації при вирішенні питань, які належать до його 

компетенції, взаємодіє з постійними комісіями та депутатами міської ради, 

органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, 

підприємствами, установами, організаціями різних форм власності. 
 

 

7. Внесення змін до Положення про орган приватизації та 

припинення його діяльності  

          7.1. Внесення змін до Положення про орган приватизації затверджується 

рішенням міської ради. 

          7.2. Діяльність органу приватизації припиняється на підставі рішення 

міської ради. 

          7.3. Повноваження членів органу приватизації припиняються одночасно з 

повноваженнями міської ради у відповідності до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

 

 

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 четверта сесія сьомого скликання) 

 

 

30 травня 2019 року                         м. Корюківка                                  № 9-24/VIІ 
 

 
Про затвердження Порядку  

найменування та перейменування  

вулиць, провулків, майданів, скверів  

та інших об’єктів на території населених 

пунктів Корюківської міської ради 

 

 З метою врегулювання питань, пов’язаних з найменуванням та 

перейменуванням об’єктів топоніміки, які знаходяться на території населених 

пунктів Корюківської міської ради, враховуючи рекомендації 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. Затвердити Порядок найменування та перейменування вулиць, 

провулків, майданів, скверів та інших об’єктів на території населених пунктів 

Корюківської міської ради, що додається. 

 

 2. Вважати таким, що втратило чинність рішення дванадцятої сесії 

Корюківської міської ради шостого скликання від 27 липня 2012 року «Про 

затвердження Положення про порядок найменування та перейменування назв 

вулиць, провулків, площ, скверів та споруд у м. Корюківці». 

 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

Міський голова                                                                            Р. АХМЕДОВ 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення двадцять четвертої сесії 

Корюківської міської ради  

сьомого скликання  

від 30 травня 2019 року  

№ 9-24/VII 
 

 

ПОРЯДОК 

НАЙМЕНУВАННЯ ТА ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ВУЛИЦЬ, ПРОВУЛКІВ, 

МАЙДАНІВ, СКВЕРІВ ТА ІНШИХ ОБ’ЄКТІВ НА ТЕРИТОРІЇ 

НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

1. Загальні положення 

1.1. Порядок найменування та перейменування вулиць, провулків, 

майданів, скверів та інших об’єктів на території населених пунктів 

Корюківської міської ради (надалі – Порядок) розроблений з метою 

впорядкування механізму розгляду питань щодо найменування та 

перейменування вулиць, провулків, площ, скверів та інших об’єктів (надалі – 

об’єкти топоніміки) на території населених пунктів Корюківської міської ради. 

1.2. У цьому Порядку нижче наведені терміни, які вживаються у такому 

значенні: 

об’єкт топоніміки – вулиця, провулок, проїзд, площа, майдан, парк, сквер 

або інший об’єкт топоніміки, який знаходиться на території населених пунктів  

Корюківської міської ради; 

вулиця – смуга міської території загального користування із складовими 

елементами вулиці (проїзна частина, тротуари, озеленення, освітлення, місця 

зупинок громадського транспорту тощо), параметр (габарит) якої визначений 

відповідними Державними будівельними нормами щодо її призначення та 

відповідно до Генплану населеного пункту червоними лініями із закріпленням 

їх на місці геодезичними фіксованими знаками, в межах яких забезпечується 

рух транспортних засобів і пішоходів, а також розміщення інженерних споруд 

та магістральних комунікацій; 

провулок – незначна за шириною вулиця, визначена габаритом та 

обмежена двома вулицями або однією із вулиць, для обслуговування забудови 

шляхом забезпечення транспортного проїзду та пішохідного проходу; 

проїзд – невелика вулиця, що з’єднує дві інші вулиці; 

площа – велика спеціально незабудована територія в населеному пункті, 

визначена містобудівною документацією для виконання спеціалізованих 

функцій містобудівної діяльності, в тому числі для організації проведення 

масових заходів культурного призначення громади населеного пункту; 

парк – упорядкована й озеленена територія площею, що є самостійним 

архітектурно-організаційним комплексом, в межах якого забезпечується 

короткочасний відпочинок населення; 



сквер – упорядкована й озеленена територія площею, яка є елементом 

архітектурно-художнього оформлення міста, відповідно до Генплану 

населеного пункту визначена червоними лініями із закріпленням їх на місці 

геодезичними фіксованими знаками, в межах якої забезпечується 

короткочасний відпочинок населення; 

ініціатива про найменування/перейменування об’єкту топоніміки – 

письмовий документ, що є підставою для початку розгляду питання про 

присвоєння назви конкретно визначеному об’єкту топоніміки на території 

населених пунктів Корюківської міської ради; 

пропозиція щодо найменування/перейменування об’єкту топоніміки (далі 

пропозиція) – звернення з питання найменування/перейменування об’єкту 

топоніміки, в якому викладено один або декілька варіантів 

найменування/перейменування цього об’єкту, чи запропоновано залишити 

існуючу назву. 

 

2. Ініціювання процедури найменування/перейменування об’єкту 

топоніміки 

2.1. Найменування/перейменування об’єкту топоніміки на території 

населених пунктів Корюківської міської ради здійснюється з метою 

закріплення місцевих топонімів, увічнення пам’яті городян, інших фізичних 

осіб, назв ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, пов’язаних з 

історією України та населених пунктів громади, інших назв. 

2.2. Найменування/перейменування об’єкту топоніміки проводиться з 

обов’язковим врахуванням географічних, історичних, топонімічних,  

культурних та інших особливостей. 

2.3. Ініціаторами найменування/перейменування об’єкту топоніміки 

можуть бути: 

2.3.1. міська рада; 

2.3.2. міський голова; 

2.3.3. виконавчий комітет міської ради; 

2.3.4. громадські організації, установи, організації, підприємства, органи 

самоорганізації населення; 

2.3.5. члени територіальної громади. 

2.4. Якщо ініціатором найменування/перейменування об’єкту топоніміки 

виступає міська рада, то ініціатива про найменування або перейменування 

об’єкту топоніміки оформлюється рішенням сесії міської ради. 

2.5. Якщо ініціатором найменування/перейменування об’єкту топоніміки 

виступає міський голова, то ініціатива про найменування або перейменування 

об’єкту топоніміки оформлюється розпорядженням міського голови. 

2.6. Якщо ініціатором найменування/перейменування об’єкту топоніміки 

виступає виконавчий комітет міської ради, то ініціатива про найменування або 

перейменування об’єкту топоніміки оформлюється рішенням виконавчого 

комітету міської ради. 

2.7. Якщо ініціатором найменування/перейменування об’єкту топоніміки 

виступає громадська організація, установа, організація, підприємство, орган 



самоорганізації населення, то ініціатива про найменування/перейменування 

об’єкту топоніміки оформлюється листом за підписом керівника та 

скріплюється печаткою (за наявності). 

2.8. Якщо ініціатором найменування/перейменування об’єкту топоніміки 

виступають члени територіальної громади, то ініціатива про 

найменування/перейменування об’єкту топоніміки оформлюється листом за 

підписом не менше ніж 10 громадян, місце проживання яких зареєстровано в 

населеному пункті, де знаходиться даний об’єкт топоніміки, із зазначенням 

адрес їх проживання та особистих підписів. 

2.9. Ініціатива про найменування/перейменування об’єкту топоніміки 

повинна містити: 

2.9.1. вказівку на конкретний об’єкт топоніміки на території населених 

пунктів Корюківської міської ради, який пропонується найменувати або 

перейменувати; 

2.9.2. обґрунтування необхідності найменування або перейменування 

цього об’єкту. 

2.10. Ініціатива про найменування/перейменування об’єкту топоніміки 

може одночасно містити пропозицію щодо варіанту нової назви цього об’єкту. 

 

3. Розгляд ініціативи про найменування/ перейменування об’єкту 

топоніміки 

3.1. Для розгляду ініціативи про найменування/перейменування об’єкту 

топоніміки утворюється комісія, яка розглядає та узагальнює усі подані 

пропозиції щодо найменування та перейменування об’єкту топоніміки та 

доводить їх до відома населення шляхом розміщення інформації на офіційному 

веб-сайті Корюківської міської ради або в іншій спосіб. 

3.2. Комісія з питань найменування/перейменування об’єктів топоніміки в 

населених пунктах Корюківської міської ради (далі – Комісія) є постійно 

діючим колегіальним органом, який створюється розпорядженням міського 

голови з метою розгляду ініціатив про найменування та перейменування 

об’єктів топоніміки. 

 3.3. Комісією не розглядаються ініціативи про 

найменування/перейменування об’єкту топоніміки якщо: 

 3.3.1. ініціатива про найменування/перейменування об’єкту топоніміки не 

відповідає вимогам встановленим у пунктах 2.4-2.9 цього Порядку; 

3.3.2. в ініціативі про найменування/перейменування об’єкту топоніміки 

міститься пропозиція щодо назви, яка не відповідає вимогам Закону України 

«Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»; 

3.3.3. в ініціативі про найменування/перейменування об’єкту топоніміки 

міститься пропозиція щодо назви, яка носить образливий характер, містить 

прояви расової, національної, релігійної, мовної та ідеологічної нетерпимості, 

заклики до насильства, повалення легітимної влади та інші висловлювання, що 

порушують чинне законодавство, порочать честь і гідність, порушують права та 

охоронювані законом інтереси третіх осіб; 



3.3.4. в ініціативі про найменування/перейменування об’єкту топоніміки 

міститься пропозиція щодо назви, яка повторює вже існуючу назву такого ж 

об’єкту топоніміки на території того ж населеного пункту Корюківської міської 

ради; 

3.3.5. ініціатива про найменування об’єкту топоніміки подана повторно 

до спливу строку встановленого у пункті 8.1. цього Порядку; 

3.3.6. ініціатива про перейменування об’єкту топоніміки подана повторно 

до спливу строку встановленого у пункті 8.2. цього Порядку. 

3.4. У випадках визначених пунктом 3.3. цього Порядку суб’єкту, який 

подав ініціативу про найменування та перейменування об’єкту топоніміки, у 

строки встановлені Законом України «Про звернення громадян» надається 

письмова відповідь про неможливість здійснення розгляду ініціативи через 

порушення вимог цього Порядку. 

 

4. Організація роботи Комісії з питань 

найменування/перейменування об’єктів топоніміки в населених пунктах 

Корюківської міської ради 

4.1. Комісія створюється згідно розпорядження міського голови. 

4.2. Голова комісії керує роботою комісії та головує на її засіданнях. 

4.3. Голова, секретар і члени комісії працюють на громадських засадах. 

 4.4. Членами комісії не можуть бути особи, які подали ініціативу про 

найменування або перейменування об’єктів топоніміки, а також члені їх сімей. 

4.5. Робота комісії проводиться гласно. На засіданнях комісії можуть бути 

присутні представники засобів масової інформації та громадськості міста. 

4.6. Засідання Комісії вважаються правомочними за умови присутності 

більше половини її членів. 

4.7. Комісія зобов’язана: 

4.7.1. Збирати та узагальнювати всі письмові та електронні пропозиції з 

питання найменування або перейменування об’єкту топоніміки; 

4.7.2. Оцінювати подані пропозиції на предмет відповідності пунктам 

5.4.-5.6. цього Порядку; 

4.7.3. За результатами роботи скласти протокол засідання комісії та 

надати його на затвердження виконавчого комітету не пізніше ніж через три 

робочі дні з моменту завершення проведення громадського обговорення. 

4.8. Комісія має право: 

4.8.1. Отримувати додаткові документи, які необхідні для повного і 

всебічного вивчення питання щодо перейменування або найменування об’єктів 

топоніміки. 

4.8.2. Проводити історико-краєзнавчу, наукову та інші види експертиз та 

досліджень. 

4.9. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 

більшість присутніх на засіданні. У разі якщо голоси членів комісії розділилися 

порівну, голос голови комісії є вирішальним. Комісія оформлює рішення у 

вигляді протоколу. 



4.10. Протокол засідання комісії підписують її голова та секретар або 

особи, що тимчасово виконують їх обов’язки. 

 

5. Вимоги до пропозицій з питання найменування/перейменування 

об’єктів топоніміки та порядок їх подання 

 5.1. Строки прийому пропозицій з питання 

найменування/перейменування об’єктів топоніміки встановлюються в 

оголошені, що розміщується на офіційному веб-сайті Корюківської міської 

ради або в друкованих засобах масової інформації (далі – оголошення про 

прийом пропозицій). 

 5.2. Строк прийому пропозицій з питання найменування та 

перейменування об’єктів топоніміки не може бути меншим ніж 30 календарних 

днів з моменту опублікування оголошення про прийом пропозицій. 

 5.3. Пропозиції з питання найменування та перейменування об’єктів 

топоніміки можуть бути письмовими та електронними. 

 5.4. Вимоги до письмової пропозиції: 

5.4.1. викладена на паперовому носії; 

5.4.2. містить повне ім’я (або найменування), адресу, контактні дані та 

особистий підпис суб’єкта звернення (для юридичних осіб підпис керівника або 

уповноваженої особи). 

5.5. Вимоги до електронної пропозиції: 

5.5.1. подана через офіційні електронні засоби зв’язку, які вказані в 

оголошенні про прийом пропозицій; 

5.5.2. містить повне ім’я (або найменування), адресу, контактні дані та 

електронний цифровий підпис суб’єкта звернення. 

5.6. Колективна пропозиція може бути подана тільки у вигляді письмової 

пропозиції, де зазначаються прізвища, ім’я, по-батькові та особисті підписи 

всіх осіб, які підтримують пропозицію. 

5.7. Від однієї особи може бути подано один варіант 

найменування/перейменування об’єкту топоніміки. У разі, якщо однією особою 

подано більше варіантів найменування/перейменування об’єкту топоніміки, то 

до уваги приймаються тільки перший варіант. 

5.8. Комісія не розглядає та не приймає до уваги пропозицію в цілому, 

якщо пропозиція не відповідає вимогам встановленим у пунктах 5.4-5.6. цього 

Порядку. 

5.9. Комісія не розглядає та не приймає до уваги варіант 

найменування/перейменування об’єкту топоніміки, що міститься у пропозиції, 

за умови , що така пропозиція відповідає вимогам встановленим у пунктах 5.4-

5.6. цього Порядку, якщо: 

5.9.1. варіант найменування/перейменування об’єкту топоніміки містить 

назву, яка не відповідає вимогам Закону України «Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»; 

5.9.2. варіант найменування/перейменування об’єкту топоніміки містить 

назву, яка носить образливий характер, містить прояви расової, національної, 



релігійної, мовної та ідеологічної нетерпимості, заклики до насильства, 

повалення легітимної влади та інші висловлювання, що порушують чинне 

законодавство, порочать честь і гідність, порушують права та охоронювані 

законом інтереси третіх осіб; 

5.9.3. варіант найменування/перейменування об’єкту топоніміки містить 

назву, яка повторює вже існуючу назву такого ж об’єкту топоніміки на 

території того ж населеного пункту Корюківської міської ради; 

5.9.4. варіант найменування/перейменування об’єкту топоніміки поданий 

особою, яка вже подала варіант найменування/перейменування щодо цього 

об’єкту топоніміки. 

5.10. У випадку визначеному пунктами 5.4.-5.9. цього Порядку суб’єкту, 

який подав пропозицію, у строки встановлені Законом України «Про звернення 

громадян» надається письмова відповідь про неможливість здійснення розгляду 

цієї пропозиції через порушення вимог цього Порядку. 

 

6. Організаційні засади проведення громадського обговорення під час 

розгляду питань про найменування/перейменування об’єктів топоніміки 

на території населених пунктів Корюківської міської ради 

6.1. Громадське обговорення під час розгляду питань про 

найменування/перейменування об’єктів топоніміки на території населених 

пунктів Корюківської міської ради (далі – громадське обговорення) з метою 

розгляду поданих пропозицій та отримання нових пропозицій з питання 

найменування/перейменування об’єктів топоніміки від представників 

громадськості. 

6.2. Організатором громадського обговорення є виконавчий комітет 

Корюківської міської ради. 

6.3. Строки проведення громадського обговорення розміщуються в 

оголошенні, передбаченому п. 5.1. цього Порядку. 

6.3. Участь у громадському обговоренні мають право брати особи, які 

досягли вісімнадцяти років та місце проживання яких зареєстровано на 

території населених пунктів Корюківської міської ради. 

6.4. Громадське обговорення проводиться шляхом надання особами, 

вказаними у п. 6.3. цього Порядку, пропозицій, передбачених п. 5.3.-5.6. цього 

Порядку. 

 

 7. Узагальнення пропозицій, які надійшли під час розгляду питань 

про найменування/перейменування об’єктів топоніміки на території 

населених пунктів Корюківської міської ради 

 7.1. Узагальнення всіх поданих письмових та електронних пропозицій з 

питання найменування/перейменування об’єкту топоніміки, які надійшли до 

міської ради та відповідають вимогам цього Порядку, здійснює комісія шляхом 

проведення засідання, за результатами роботи якого складається протокол, та 

прийняття відповідного рішення у вигляді рекомендацій про 

найменування/перейменування об’єктів топоніміки. 



 7.2. Протокол комісії виноситься для затвердження на розгляд 

виконавчого комітету міської ради, який готує та вносить на розгляд ради 

питання щодо найменування/перейменування об’єкту топоніміки з 

урахуванням усіх пропозицій, які відповідають вимогам цього Порядку. 

 7.3. На розгляд ради готуються проекти рішень, кількість яких дорівнює 

всім варіантам найменування/перейменування, які були рекомендовані 

комісією як такі, що відповідають вимогам цього Порядку. 

 7.4. Питання на розгляд міської ради не виноситься у випадку якщо 

комісія рекомендувала лише залишити існуючу назву об’єкту топоніміки. 

 7.5. Найменування та перейменування об’єктів топоніміки на території 

населених пунктів Корюківської міської ради здійснюється виключно шляхом 

прийняття рішення міською радою. 

7.6. Рішення міської ради про найменування/перейменування міських 

об’єктів доводяться до відома громадськості через друковані засоби масової 

інформації та через офіційний веб-сайт міської ради. 

7.7. Процедура розгляду ініціативи про найменування/перейменування 

об’єкту топоніміки вважається завершеною після винесення на розгляд сесії 

міської ради підготовлених виконавчим комітетом відповідно до пункту 7.3. 

цього Порядку проектів рішень незалежно від результатів голосування 

депутатів міської ради. 

 

8. Повторний розгляд ініціатив про найменування/перейменування 

об’єктів топоніміки на території населених пунктів Корюківської міської 

ради 

8.1. Повторний розгляд ініціативи про найменування об’єкту топоніміки 

на території населених пунктів Корюківської міської ради, щодо якої 

здійснювався прийом пропозицій та  проводилися громадські обговорення, 

можливий не раніше ніж через 1 місяць з дня завершення громадського 

обговорення незалежно від результатів розгляду попередньої ініціативи. 

8.2. Повторний розгляд ініціативи про перейменування об’єкту 

топоніміки на території населених пунктів Корюківської  міської ради, щодо 

якої здійснювався прийом пропозицій та проводилися громадські обговорення, 

можливий не раніше ніж через 1 рік з дня завершення громадського 

обговорення незалежно від результатів розгляду попередньої ініціативи. 

  

 

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 четверта сесія сьомого скликання) 

 

30 травня 2019 року                       м. Корюківка                                    № 10-24/VIІ 
 

 
 
Про затвердження переліку вулиць  

та провулків в населених пунктах 

Корюківської міської ради 

 

 З метою упорядкування назв вулиць та провулків в населених пунктах 

Корюківської міської ради, забезпечення єдиного порядку написання назв, 

внесення достовірної та актуальної інформації до словників, єдиних та 

державних реєстрів, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись             

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

 

міська рада вирішила:  

 

 1. Затвердити перелік вулиць та провулків в населених пунктах 

Корюківської міської ради, 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 четвертої сесії  

Корюківської міської ради  

сьомого скликання  

від 30 травня 2019 року  

№ 10-24/VIІ 

 

Перелік вулиць та провулків в населених пунктах Корюківської міської ради 

 

1. Місто Корюківка: 

вул. Бібліотечна; вул. Мирна; вул. Б.Хмельницького; 

вул. Братчикова; вул. Миру; вул. Червонохутірська; 

вул. Бульварна; вул. Мічуріна; вул. Чернігівська; 

вул. Весняна; вул. Молодіжна; вул. Чехова 

вул. Вишнева; вул. Набережна; вул. Чкалова; 

вул. Вознесенська; вул. Незалежності; вул. Шевченка; 

вул. Воїнів 

Інтернаціоналістів; 

вул. Нова; вул. Шкільна; 

вул. Вокзальна; вул. Новоселівка; вул. 40 років Перемоги; 

вул. Гагаріна; вул. Озерна; вул. 8-го Березня; 

вул. Гоголя; вул. Осіння; пров. Бібліотечний; 

вул. Дачна; вул. Паркова; пров. Вокзальний; 

вул. Олександра Довженка; вул. Партизанська; пров. Гагаріна; 

вул. Дружби; вул. Патріотів; пров. Дачний; 

вул. Дружби; вул. Передзаводська; пров. Дудка; 

вул. Дудка; вул. Перемоги; пров. Зарічний; 

вул. Енергетична; вул. Першотравнева; пров. Індустріальний; 

вул. Європейська; вул. Піщана; пров. Г.Костюк ; 

вул. Єсеніна; вул. Поліська; пров. Корнієвського; 

вул. Василя Журби; вул. Польова; пров. 1-й Лесі Українки; 

вул. Заводська; вул. Прорізна; пров. 2-й Лесі Українки; 

вул. Зарічна; вул. Пушкіна; пров. 3-й Лесі Українки; 

вул. Зелена; вул. Робітнича пров. Мічуріна; 

вул. Земська; вул. Ринкова; пров. 1-й Перемоги; 

вул. Індустріальна; вул. Гетьмана Сагайдачного; пров. 2-й Перемоги; 

вул. Калинова; вул. Садова; пров. Пушкіна; 

вул. Каштанова; вул. Свободи; пров. 1-й Садовий; 

вул. Корнієвського; вул. Сіверська; пров. 2-й Садовий; 

вул. З.Космодем’янської; вул. Слов’янська; пров. Свободи; 

вул. Г.Костюк; вул. Соборна; пров. Сіверський; 

вул. Кошового; вул. Сонячна; пров. Стржалковського; 

вул. Лермонтова; вул. Спортивна; пров. Суворова; 

вул. Лесі Українки; вул. Стржалковського; пров. Франка; 

вул. Лісова; вул. Суворова; пров. 1-й Шевченка; 

вул. Лугова; вул. В.Ткаченко; пров. 2-й Шевченка; 

вул. Малинова; вул. Українська; пров. Шкільний. 

вул. Маяковського; вул. Франка;  

 

2. Село Трудовик: 

вул. Вербова; вул. Трудова; пров. Толстого; 

вул. Толстого; вул. Чернишевського; пров. Толстого. 



 

3. Село Лебіддя: 
вул. Стародубська.   

 

4. Село Бреч: 

вул. Зарічна; вул. Петра Лісового;  

вул. Молодіжна; вул. Шкільна.  

 

5. Село Гуринівка: 

вул. Робоча   

 

6. Село Лубенець: 

вул. Тосенка; вул. Шевченка.  

 

7. Село Ховдіївка 

вул. Слобідська.   

 

8. Село Нова Гуринівка: 

вул. Поліська.   

 

9. Село Озереди: 

вул. Гагаріна; вул. Садова  

 

10. Село Буда: 

вул. Лісна вул. Центральна; пров. Тихий. 

вул. Садова; пров. Лісний;  

 

11. Село Шишка: 

вул. Зарічна; вул. Зелена; вул. Піщана. 

 

12. Село Соснівка: 

вул. Магістральна; вул. Поштова; вул. Шкільна. 

 

13. Село Маховики: 

вул. Гагаріна; вул. Кузьминського; вул. Шосейна. 

 

14. Село Петрова Слобода: 

вул. Зарічна; вул. Першотравнева; пров. Слобідський. 

вул. Незалежності; вул. Слобідська;  

 

15. Село Забарівка: 

вул. Гагаріна.   

 

16. Село Воловики: 

вул. Вокзальна; вул. Лугова; вул. Шкільна. 

вул. Зарічна; вул. Польова;  

 

17. Село Кирилівка: 

вул. Садова.   

 

18. Село Нова Буда: 

вул. Лісова.   



 

19. Село Наумівка: 

вул. Бородавка; вул. Партизанська; вул. Стрільця; 

вул. Корня; вул. Пекельного вул. Шевченка. 

вул. Лучка; вул. Польова;  

вул. Орловського; вул. Садова;  

 

20. Село Андроники: 

вул. Центральна   

 

21. Село Високе: 

вул. Лісова   

 

22. Село Переділ: 

вул. Польова; вул. Центральна.  

 

23. Село Турівка: 

вул. Лісова; вул. Польова;  

вул. Миру; вул. Шевченка.  

 

24. Село Спичувате* 

 

25. Село Рейментарівка: 

вул. Лісова; вул. Туніка; вул. Шевченка. 

 

26. Селище Довга Гребля: 

вул. Центральна.   

 

27. Село Олійники: 

вул. Центральна.   

 

28. Село Заляддя: 

вул. Центральна.   

 

29. Село Гутище: 

вул. Центральна.   

   

30. Село Богдалівка* 

 

31. Село Сядрине: 

вул. Генерала Білого; вул. Зелена; вул. Робоча; 

вул. Довженка; вул. Молодіжна; вул. Шевченка. 

вул. Заводська; вул. Пушкіна;  

 

32. Село Тельне: 

вул. Мирна; вул. Шевченка.  

 

33. Село Самотуги: 

вул. Першотравнева; вул. Убідьська.  

 

34. Село Будище: 

вул. Лісова.   



 

35. Село Тютюнниця: 

вул. Б.Хмельницького; вул. Миколи Лущика; вул. Шкільна. 

вул. Лугова; вул. Перемоги;  

 

36. Село Костючки: 

вул. Гагаріна; вул. Лісова;  

вул. Лесі Українки; вул. Кошового.  

 

37. Село Кугуки: 

вул. Дачна.   

 

38. Село Самсонівка: 

вул. Зелена.   

 

39. Село Сахутівка: 

вул. Десняка; вул. Молодіжна; вул. Шевченка. 

вул. Матросова; вул. Незалежності;  

 

40. Село Хотіївка: 

вул. Довженка; вул. Садова.  

вул. Лісова;   

 

Примітка* - в населеному пункті відсутні вулиці та провулки. 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                             

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (двадцять четверта сесія сьомого скликання)  

 

 

30 травня 2019 року                    м. Корюківка                                     № 11-24/VIІ 
 
 

Про прийняття майна у міську  

комунальну власність Корюківської  

міської територіальної громади 

 
 

З метою впорядкування майна, розміщеного на території Корюківської 

міської територіальної громади, враховуючи рішення двадцять п’ятої сесії 

Корюківської районної ради сьомого скликання від 23 травня 2019 року       

№10-25/VII, рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

24.05.2019 року №190 «Про затвердження звітів про оцінку майна міської 

комунальної власності», звіт про оцінку майна: мережа водопостачання 

протяжністю 957 п.м., що знаходиться за адресою: Чернігівська область, 

м. Корюківка, вул. Вокзальна (будинки з №30 по №82), виконаний приватним 

підприємством «Десна – Експерт – М» за договором №140/19-М  від 28.05.2019 

року, рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього середовища, керуючись статтями 26, 60  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити звіт про оцінку майна: мережа водопостачання 

протяжністю 957 п.м., що знаходиться за адресою: Чернігівська область, 

м. Корюківка, вул. Вокзальна (будинки з №30 по №82), залишкова вартість 

якого, згідно звіту, станом на 30.04.2019 р. становить 200 428,87 грн. (двісті 

тисяч чотириста двадцять вісім гривень 87 копійок), без врахування ПДВ.   

  

2. Прийняти у міську комунальну власність майно: 
 

2.1. міст, вмощений в дорогу з твердим покриттям, що знаходиться за 

адресою: Чернігівська область, Корюківський район, с. Рейментарівка, 



вул. Туніка загальною вартістю 194269,94 грн. (сто дев’яносто чотири тисячі 

двісті шістдесят дев’ять гривень 94 копійок), в тому числі 191579,94 грн - 

вартість мосту, 2690,00 грн. – послуги з проведення незалежної оцінки, без 

врахування ПДВ. 

 

2.2. міст, вмощений в дорогу з твердим покриттям, що знаходиться за 

адресою: Чернігівська область, Корюківський район, с. Рейментарівка, між 

вул. Туніка та вул. Шевченка загальною вартістю 90856,30 грн. (дев’яносто 

тисяч вісімсот п’ятдесят шість гривень 30 копійок), в тому числі 88166,30 грн. - 

вартість мосту, 2690,00 грн. – послуги з проведення незалежної оцінки, без 

врахування ПДВ. 

  

2.3. міст, що знаходиться за адресою: Чернігівська область, 

м. Корюківка, вул. Зарічна загальною вартістю 208718,81 грн. (двісті вісім 

тисяч сімсот вісімнадцять гривень 81 копійка), в тому числі 206028,81 грн. - 

вартість мосту, 2690,00 грн. – послуги з проведення незалежної оцінки, без 

врахування ПДВ. 

2.4. мережу водопостачання протяжністю 957 п.м., що знаходиться за 

адресою: Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Вокзальна (будинки з №30 

по №82), загальною вартістю 204 238,87 грн. (двісті чотири тисячі двісті 

тридцять вісім гривень 87 копійок), в тому числі 200 428,87 грн. - вартість 

мережі, 3810,00 грн. – послуги з проведення незалежної оцінки, без врахування 

ПДВ.   

 

3.  Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.)  прийняти  

на баланс Корюківської міської ради майно зазначене в рішенні.  

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних 

відносин, будівництва та охорони навколишнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                             Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (двадцять четверта сесія сьомого скликання)  

 

 

30 травня 2019 року                      м. Корюківка                                   № 12-24/VIІ 

 

Про надання дозволу на списання  

майна міської комунальної власності 
 
 

Розглянувши клопотання Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради  від 26.04.2019 року №01-06/280, Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради від 20.05.2019 року              

№ 09-14/396, Корюківського дошкільного навчального закладу №1 «Дельфін» 

художньо-естетичного напрямку Корюківської міської ради від             

22.05.2019 року №01-46/19, 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 Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради 

дозвіл на списання з балансу матеріальних активів в кількості 16 одиниць, 

згідно додатку 1 до рішення. 

 

2. Надати Корюківському дошкільному навчальному закладу №1 

«Дельфін» художньо-естетичного напрямку Корюківської міської ради дозвіл 

на списання з балансу майнових активів: 
п/н  Найменування Інвентарний 

номер  

Балансова 

(первісна) 

вартість, грн 

Балансова 

(залишкова) 

вартість, грн 

1 Килим 2*5 10620521 837,00 0,00 

2 Покриття для підлоги 49,97 кв.м. 10620086 1608,00 0,00 

 РАЗОМ  2445,00 0,00 

 



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

міської ради дозвіл на списання з балансу нежитлової будівлі - туалет 

дерев’яний, розміщеної за адресою: м.Корюківка, вул. Дудка, 66А, 1980 року 

введення в експлуатацію, інвентарний номер 101310014, балансовою 

(первісною) вартістю 869,00 грн, балансовою (залишковою) вартістю 0,00 грн. 

 

4.  Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради 

(Єрмоленко Т.О.), Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради (Наумчик І.В.), Корюківському дошкільному навчальному закладу 

№1 «Дельфін» художньо-естетичного напрямку Корюківської міської ради 

(Рябченко В.О.) здійснити списання майна вказаного в даному рішенні, 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

5. 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 четвертої сесії  

Корюківської міської ради  

сьомого кликання  

від 30 травня 2019 року  

№12-24/VII 

 

 
Перелік 

майна, яке перебуває на бухгалтерському обліку в Центрі надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради і підлягає списанню  

 
№ 

п/п 

Назва  інвентарного 

об’єкта 

Рік 

випуску 

Інвентарний 

номер 

Балансова 

(первісна) 

вартість, 
грн. 

Сума 

нарахованого 

зносу, 
грн. 

Балансова 

(залишкова) 

вартість, 
грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Велосипед 2008 101540002 690,00 690,00 0,00 

2 Велосипед 2008 101540005 690,00 690,00 0,00 

3 Велосипед 2008 101540011 690,00 690,00 0,00 

4 Велосипед 2009 101540024 798,00 798,00 0,00 

5 Велосипед 2009 101540025 798,00 798,00 0,00 

6 Велосипед 2009 101540027 798,00 798,00 0,00 

7 Велосипед 2009 101540028 798,00 798,00 0.00 

8 Велосипед 2011 101540029 1100,00 1100,00 0,00 

9 Велосипед 2014 101540032 830,00 594,00 236,00 

10 Велосипед 2014 101540036 830,00 594,00 236,00 

11 Велосипед 2014 101540038 830,00 594,00 236,00 

12 Велосипед 2014 101540040 830,00 594,00 236,00 

13 Велосипед 2014 101540044 1650,00 990,00 660,00 

14 Велосипед 2009 101540022 798,00 798,00 0,00 

15 Велосипед 2014 101540047 1650,00 990,00 660,00 

16 Велосипед 2014 101540045 1650,00 990,00 660,00 

 РАЗОМ   15430,00 12506,00 2924,00 

 

  

              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 четверта сесія сьомого скликання)  

 

 

30 травня 2019 року                    м. Корюківка                                  № 13-24/VIІ 
 

Про передачу майна  

міської комунальної власності 

 
 

Розглянувши лист Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 07.05.2019 року №01-12/353, КП «Благоустрій» 

від 16.05.2019 року № 109 та від 22.05.2019 року №114,                                              

КП «Корюківкаводоканал» від 14.05.2019 року №104 та від 23.05.2019 року 

№115, Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради від                 

29.05.2019 року№01-06/531, 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. Припинити право оперативного управління та передати з балансу 

Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради на баланс 

Корюківської міської ради майнові активи, що розміщені за адресою: 

м.Корюківка, вул. Дудка, 66 А, а саме: 
№ 

з/п 

Найменування Рахунок  Інвентарний 

номер 

Первісна 

вартість, грн 

Балансова 

(залишкова) 

вартість, грн 

1 Нежитлова будівля (584,50 

кв.м.),  1975 рік 

1013 101310012 89892,00 0,00 

2 Туалет цегляний, (11,2 кв.м.), 

1975 рік 

1013 101310013 1571,00 0,00 

3 Котельня (45,4 кв.м.),  1986 рік 1013 101310015 21794,00 0,00 

4 Сарай дерев’яний, (46,6 кв.м.),  

1987 рік 

1013 101310016 7596,00 0,00 

5 Нежитлова будівля, (257,40 

кв.м.),  1990 рік 

1013 101310017 29742,00 0,00 

6 Сарай, (47,0 кв.м.), 1989 рік 1013 101310018 20168,00 0,00 

7 Добудова до нежитлової будівлі, 1013 101310019 3995,00 998,75 



(23,4 кв.м.),  2004 рік 

8 Насос, 2005 1014 101480087 1880,00 0,00 

9 Автомат 1113 111300627 51,00 25,50 

10 Котел 2 шт 1113 111300628 218,00 109,00 

11 Лічильник 1113 111300632 128,00 64,00 

12 Лічильник 1113 111300663 3214,29 1607,15 

 Разом   180249,29 2804,40 

 

2. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс комунального 

підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради матеріальні активи, 

а саме: 
 

№ 

з/п 

Найменування Кількість, 

шт  

Ціна, грн Балансова 

вартість, грн 

1 Стояки СВ 95-2 (фонарний стовб) 20 2881,71586 57634,32 

2 Термочаша кашпо 450 мм 15 1294,99200 19424,88 

3 Термочаша кашпо 450 мм 2 1294,99 2589,98 

4 Термочаша кашпо 600 мм 4 1824,00 7296,00 

5 Термочаша кашпо 750 мм 8 2104,00 16831,97 

 РАЗОМ 49  103777,15 

 

3. Вилучити з статутного капіталу, припинити право господарського 

відання та передати з балансу комунального підприємства «Благоустрій» 

Корюківської міської ради на баланс, до статутного капіталу та закріпити за 

комунальним підприємством «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради  

подрібнювач деревини РL-120 з ножем первісною вартістю 61235,00 грн, 

інвентарний номер 104009, 2015 року випуску.  

 

4. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради матеріальні 

активи, а саме: 
 

№ 

з/п 

Найменування Кількість,  Ціна, грн Балансова 

вартість, грн 

1 Муфта 63 13 шт 214,80 2792,40 

2 Муфта 90 10 шт 373,50 3735,00 

3 Муфта ПЕ-фланець 63*2 26 шт  442,80 11512,80 

4 Муфта ПЕ-фланець 90*4 6 шт 854,40 5126,40 

5 Трійник 90/63 13 шт 962,37615 12510,89 

6 Труба ф 63 SDR 17 PE100 

водопровідна питна 

300 м 60,696 18208,80 

7 Труба ф 90 SDR 17 PE100 

водопровідна питна 

1185 м 123,30 146110,50 

 РАЗОМ 1553  199996,79 

 

5. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс Центру 

надання соціальних послуг Корюківської міської ради та закріпити за 

установою на праві оперативного управління приміщення гаражу площею           

35,5 кв.м., розміщеного по вул. Вокзальна, 9, в м. Корюківка, балансовою 



(первісною) вартістю 6751,00 грн (шість тисяч сімсот п’ятдесят одна гривня 00 

копійок), 1989 року введення в експлуатацію. 

 

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

земельних ресурсів та комунального майна (Скиба Т.В.), Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради (Наумчик І.В.), Центру 

надання соціальних послуг Корюківської міської ради (Єрмоленко Т.О.), 

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

здійснити прийняття – передачу майна вказаного в рішенні, відповідно до 

вимог чинного законодавства України. 

 

7. КП «Благоустрій» (Селюк А.М.), КП «Корюківкаводоканал» 

(Галущенко С.В.) 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 

 



  
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (двадцять четверта сесія сьомого скликання)  

 

 

30 травня 2019 року                       м. Корюківка                                   № 14-24/VIІ 
 

Про включення нового об’єкта до  

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», рішення виконавчого комітету Корюківської міської 

ради від 26.12.2018 року №510 «Про формування переліку об’єктів малої 

приватизації на 2019 рік», 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. Включити новий об’єкт до Переліку об’єктів міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади, що підлягають 

приватизації у 2019 році, затвердженого рішенням Корюківської міської ради 

від 28.02.2019 року№ 6-22/VI, згідно з додатком.  

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. Органу приватизації здійснити 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 четвертої сесії  

Корюківської міської ради  

сьомого скликання 

 від 30 травня 2019 року  

№14-24/VII 

 

 
Новий об’єкт, що включається до Переліку 

 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 

площею 97,4 

кв.м. та сарай  
 

Чернігівська область, 

Корюківський район,  

с. Сядрине, 

вул. Білого генерала, 

буд.66 

0,1300 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 четверта сесія сьомого скликання) 

 

 

30 травня 2019 року                       м. Корюківка                                  № 15-24/VIІ 

 

Про затвердження ставок 

самооподаткування з  

господарського двору у 2019  році 

 

 Розглянувши рішення загальних зборів громадян за місцем проживання 

по старостинським округам Корюківської міської територіальної громади,  

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 ставки самооподаткування на 2019 рік в розрізі сіл, які 

входять в Корюківську міську територіальну громаду, а саме: 

 
№ 

п/п 

Назва сіл, що ввійшли в громаду  Ставка 

самооподаткування з 

господарського двору у 

2019 році, грн. 
1. Бреч, Гуринівка, Лубенець, Нова Гуринівка, Озереди, 

Ховдіївка 

50 

2. Буда, Маховики, Петрова Слобода, Соснівка, Шишка 50 

3. Забарівка, Воловики, Кирилівка, Нова Буда 50 

4. Наумівка, Андроники, Високе, Переділ, Спичувате, Турівка 50 

5. Рейментарівка, Богдалівка, Гутище, Заляддя, Олійники, 

сел.Довга Гребля 

50 

6. Сядрине, Будище, Самотуги, Тельне 50 

7. Тютюнниця, Костючки, Кугуки, Самсонівка, Сахутівка  50 

8. Хотіївка 50 

 

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 четверта сесія сьомого скликання)  

 

 

30 травня 2019 року                      м. Корюківка                                   № 16-24/VIІ 

 

Про внесення змін до рішення 

двадцять п’ятої сесії Корюківської 

міської ради шостого скликання 

від 16.05.2014 р. «Про встановлення 

ставок податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки» 

 

 Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», п. 4.4 ст. 4, п. 10.3 ст. 10, п. 12.3 ст. 12 розділу І, п. 5 

ст. 265 розділу XIV Податкового кодексу України,  

 

міська рада в и р і ш и л а :  

 

 1. Внести зміни до п. 1.1. рішення двадцять п’ятої сесії Корюківської 

міської ради шостого скликання від 16.05.2014 р. «Про встановлення ставок 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», а саме: 

 «1.1. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, на 2020 рік на території населених пунктів Корюківської 

міської ради, а саме: 

 -  на території міста Корюківка згідно з додатком 1; 

 - на території сіл Лебіддя, Трудовик, Бреч, Гуринівка, Лубенець, Нова 

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

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

Високе, Переділ, Спичувате, Турівка, Рейментарівка, Богдалівка, Гутище, 

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

Тютюнниця, Костючки, Кугуки, Самсонівка, Сахутівка, Хотіївка згідно з 

додатком 2.» 

 

 2. Оприлюднити дане рішення в порядку визначеному чинним 

законодавством України. 



 3. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2020 року. 

  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                Додаток 1 

до рішення  

двадцять четвертої сесії 

Корюківської міської ради  

сьомого   скликання    

від 30 травня 2019 року  

№ 16-24/VIІ 
 

СТАВКИ 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1 

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року. 

Дія рішення міської ради поширюється на територію м. Корюківка 

Код 

області 

25 

Код 

району 

9 

Код згідно з 

КОАТУУ 

7422410100 

Корюківська міська рада 

Класифікація будівель та споруд2 Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати) 

код2 найменування2 для юридичних 

осіб 

для фізичних осіб 

1 зона4 2 

зона4 

3 

зона4 

1 зона4 2 

зона4 

3 

зона4 

11 Будівлі житлові 

111 Будинки одноквартирні 

1110 Будинки одноквартирні5 

1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 0,5   0     

1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні 

підвищеної комфортності 

0,5   0     

1110.3 Будинки садибного типу 0,5   0     

1110.4 Будинки дачні та садові: х   х     

1110.4.1 Будинки дачні 0,5   0   

1110.4.2 Будинки садові 0,5   0   

112 Будинки з двома та більше квартирами 

1121 Будинки з двома квартирами5 

1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 0,5   0     

1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні 

підвищеної комфортності 

0,5   0     

1122 Будинки з трьома та більше квартирами5 

1122.1 Будинки багатоквартирні масової 

забудови 

0,5   0     



1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної 

комфортності, індивідуальні 

0,5   0     

1122.3 Будинки житлові готельного типу 0,5   0     

113 Гуртожитки5 

1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців -      -      

1130.2 Гуртожитки для студентів вищих 

навчальних закладів5 

 -      -     

1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних 

закладів5 

 -      -     

1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого 

віку та інвалідів5 

 -      -     

1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки5  -      -     

1130.6 Будинки для біженців, притулки для 

бездомних5 

 -      -     

1130.9 Будинки для колективного проживання 

інші 

 -      -     

12 Будівлі нежитлові 

121 Готелі, ресторани та подібні будівлі 

1211 Будівлі готельні 

1211.1 Готелі 0,4     0,2     

1211.2 Мотелі -     -     

1211.3 Кемпінги -     -     

1211.4 Пансіонати -     -     

1211.5 Ресторани та бари 0,4     0,2     

1212 Інші будівлі для тимчасового проживання 

1212.1 Туристичні бази та гірські притулки -       -     

1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку  -      -     

1212.3 Центри та будинки відпочинку  -      -     

1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, 

не класифіковані раніше 

 -      -     

122 Будівлі офісні 

1220 Будівлі офісні5 

1220.1 Будівлі органів державного та місцевого 

управління5 

-     -      

1220.2 Будівлі фінансового обслуговування -     -      

1220.3 Будівлі органів правосуддя5 -      -      

1220.4 Будівлі закордонних представництв5 -      -     

1220.5 Адміністративно-побутові будівлі 

промислових підприємств 

 0,4     0,2      



1220.9 Будівлі для конторських та 

адміністративних цілей інші 

0,4       0,2     

123 Будівлі торговельні 

1230 Будівлі торговельні 

1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 0,4     0,2     

1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для 

ярмарків5 

0,4     0,2     

1230.3 Станції технічного обслуговування 

автомобілів 

0,4     0,2     

1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 0,4     0,2     

1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і 

громадського харчування 

0,4     0,2     

1230.6 Будівлі підприємств побутового 

обслуговування 

0,4     0,2     

1230.9 Будівлі торговельні інші 0,4     0,2     

124 Будівлі транспорту та засобів зв'язку 

1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв'язку та пов'язані з ними будівлі 

1241.1 Автовокзали та інші будівлі 

автомобільного транспорту 

0,4   0,2     

1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного 

транспорту 

0,4   0,2     

1241.3 Будівлі міського електротранспорту -   -     

1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного 

транспорту 

-   -     

1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та 

пов'язані з ними будівлі 

-   -     

1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних 

доріг 

-   -     

1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного 

мовлення, телефонних станцій, 

телекомунікаційних центрів тощо 

0,4   0,2     

1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, 

трамвайні та тролейбусні депо 

-   -     

1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв'язку інші 0,4   0,2     

1242 Гаражі 

1242.1 Гаражі наземні 0,4      0      

1242.2 Гаражі підземні -     -     

1242.3 Стоянки автомобільні криті -     -     

1242.4 Навіси для велосипедів -     -     



125 Будівлі промислові та склади 

1251 Будівлі промислові5 

1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та 

металообробної промисловості5 

-   -     

1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії5 -   -     

1251.3 Будівлі підприємств хімічної та 

нафтохімічної промисловості5 

-   -     

1251.4 Будівлі підприємств легкої 

промисловості5 

0,4   0,2     

1251.5 Будівлі підприємств харчової 

промисловості5 

 0,4     0,2      

1251.6 Будівлі підприємств медичної та 

мікробіологічної промисловості5 

 -     -      

1251.7 Будівлі підприємств лісової, 

деревообробної та целюлозно-паперової 

промисловості5 

 0,4     0,2      

1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, 

будівельних матеріалів та виробів, скляної 

та фарфоро-фаянсової промисловості5 

 0,4     0,2      

1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, 

включаючи поліграфічне5 

 0,4     0,2      

1252 Резервуари, силоси та склади 

1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та 

газу 

0,4      0,2      

1252.2 Резервуари та ємності інші 0,4     0,2     

1252.3 Силоси для зерна 0,4     0,2     

1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих 

матеріалів 

0,4     0,2     

1252.5 Склади спеціальні товарні 0,4     0,2     

1252.6 Холодильники 0,4     0,2     

1252.7 Складські майданчики 0,4     0,2     

1252.8 Склади універсальні 0,4     0,2     

1252.9 Склади та сховища інші5 0,4     0,2     

126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого 

призначення 

1261 Будівлі для публічних виступів 

1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали -   -     

1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для 

публічних виступів 

-   -     



1261.3 Цирки -   -     

1261.4 Казино, ігорні будинки -   -     

1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки -   -     

1261.9 Будівлі для публічних виступів інші 0,4   0,2     

1262 Музеї та бібліотеки 

1262.1 Музеї та художні галереї5  -      -     

1262.2 Бібліотеки, книгосховища5  -      -     

1262.3 Технічні центри  -      -     

1262.4 Планетарії5  -      -     

1262.5 Будівлі архівів5  -      -     

1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів5  -     -      

1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів 

1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-

вишукувальних установ 

 -      -     

1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів  -      -     

1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх 

навчальних закладів5 

 -      -     

1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних 

закладів5 

 -      -     

1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних 

навчальних закладів5 

 -      -     

1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів 

для дітей з особливими потребами5 

 -      -     

1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки  -      -     

1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, 

обсерваторій5 

 -      -     

1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних 

закладів інші5 

 -     -      

1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 

1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального 

обслуговування, навчальних закладів5 

 -      -     

1264.2 Лікарні профільні, диспансери5  -      -     

1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні 

центри, пологові будинки5 

 -      -     

1264.4 Поліклініки, пункти медичного 

обслуговування та консультації5 

 -      -     

1264.5 Шпиталі виправних закладів, в'язниць та 

Збройних Сил5 

 -     -      

1264.6 Санаторії, профілакторії та центри  -      -     



функціональної реабілітації5 

1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та 

оздоровчі інші5 

 -      -     

1265 Зали спортивні5 

1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, 

волейбольні, тенісні тощо 

 -      -     

1265.2 Басейни криті для плавання  -      -     

1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті  -      -     

1265.4 Манежі легкоатлетичні  -      -     

1265.5 Тири  -      -     

1265.9 Зали спортивні інші  -      -     

127 Будівлі нежитлові інші 

1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5 

1271.1 Будівлі для тваринництва5  0,4      0,2     

1271.2 Будівлі для птахівництва5  0,4      0,2     

1271.3 Будівлі для зберігання зерна5  0,4      0,2     

1271.4 Будівлі силосні та сінажні5  0,4      0,2     

1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства 

та виноробства5 

 0,4      0,2     

1271.6 Будівлі тепличного господарства5  0,4      0,2     

1271.7 Будівлі рибного господарства5  0,4      0,2     

1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та 

звірівництва5 

 0,4      0,2     

1271.9 Будівлі сільськогосподарського 

призначення інші5 

 0,4      0,2     

1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності5 

1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, 

синагоги тощо5 

-   -     

1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали -   -     

1272.3 Цвинтарі та крематорії5 -   -     

1273 Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою5 

1273.1 Пам'ятки історії та архітектури5 -   -     

1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні 

місця, що охороняються державою5 

-   -     

1273.3 Меморіали, художньо-декоративні 

будівлі, статуї5 

-   -     

1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше5 

1274.1 Казарми Збройних Сил5 -   -     

1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб5 -   -     



1274.3 Будівлі виправних закладів, в'язниць та 

слідчих ізоляторів5 

-   -     

1274.4 Будівлі лазень та пралень -   -     

1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів -   -     

_________ 
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів 

адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими 

додатками. 
2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного 

класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 

507. 
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 

30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з 
трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.  

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються 

залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.  
5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю 

або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до 

норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.   

      

 

Секретар міської ради            С.ОЛІЙНИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення  

двадцять четвертої сесії 

Корюківської міської ради  

сьомого   скликання    

від 30 травня 2019 року  

№ 16-24/VIІ 
 

СТАВКИ 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1 

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року. 

Дія рішення селищної ради поширюється на територію сіл Лебіддя, Трудовик, Бреч, 

Гуринівка, Лубенець, Нова Гуринівка, Озереди, Ховдіївка, Буда, Маховики, Петрова, 

Слобода, Соснівка, Шишка, Забарівка, Воловики, Кирилівка, Нова Буда, Наумівка, 

Андроники, Високе, Переділ, Спичувате, Турівка, Рейментарівка, Богдалівка, Гутище, 

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

Костючки, Кугуки, Самсонівка, Сахутівка, Хотіївка 

Код 

області 

25 

Код 

району 

9 

Код згідно з 

КОАТУУ 

7422410100 

Корюківська міська рада 

Класифікація будівель та споруд2 Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати) 

код2 найменування2 для юридичних 

осіб 

для фізичних осіб 

1 зона4 2 

зона4 

3 

зона4 

1 зона4 2 

зона4 

3 

зона4 

11 Будівлі житлові 

111 Будинки одноквартирні 

1110 Будинки одноквартирні5 

1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 0,5   0     

1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні 

підвищеної комфортності 

0,5   0     

1110.3 Будинки садибного типу 0,5   0     

1110.4 Будинки дачні та садові: х   х     

1110.4.1 Будинки дачні 0,5   0   

1110.4.2 Будинки садові 0,5   0   

112 Будинки з двома та більше квартирами 

1121 Будинки з двома квартирами5 

1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 0,5   0     

1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні 

підвищеної комфортності 

0,5   0     



1122 Будинки з трьома та більше квартирами5 

1122.1 Будинки багатоквартирні масової 

забудови 

0,5   0     

1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної 

комфортності, індивідуальні 

0,5   0     

1122.3 Будинки житлові готельного типу 0,5       0     

113 Гуртожитки5 

1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців -   -     

1130.2 Гуртожитки для студентів вищих 

навчальних закладів5 

-   -     

1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних 

закладів5 

-   -     

1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого 

віку та інвалідів5 

-   -     

1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки5 -   -     

1130.6 Будинки для біженців, притулки для 

бездомних5 

-   -     

1130.9 Будинки для колективного проживання 

інші 

-   -     

12 Будівлі нежитлові 

121 Готелі, ресторани та подібні будівлі 

1211 Будівлі готельні 

1211.1 Готелі 0,15     0,2     

1211.2 Мотелі -     -     

1211.3 Кемпінги -      -     

1211.4 Пансіонати -     -     

1211.5 Ресторани та бари 0,15     0,2     

1212 Інші будівлі для тимчасового проживання 

1212.1 Туристичні бази та гірські притулки -       -     

1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку  -      -     

1212.3 Центри та будинки відпочинку  -      -     

1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, 

не класифіковані раніше 

 -      -     

122 Будівлі офісні 

1220 Будівлі офісні5 

1220.1 Будівлі органів державного та місцевого 

управління5 

-   -     

1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 0,15   -     



1220.3 Будівлі органів правосуддя5 -   -     

1220.4 Будівлі закордонних представництв5 -   -     

1220.5 Адміністративно-побутові будівлі 

промислових підприємств 

0,15   0,2     

1220.9 Будівлі для конторських та 

адміністративних цілей інші 

0,15   0,2     

123 Будівлі торговельні 

1230 Будівлі торговельні 

1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 0,15     0,2     

1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для 

ярмарків5 

0,15     0,2     

1230.3 Станції технічного обслуговування 

автомобілів 

0,15     0,2     

1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 0,15     0,2     

1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і 

громадського харчування 

0,15     0,2     

1230.6 Будівлі підприємств побутового 

обслуговування 

0,15     0,2     

1230.9 Будівлі торговельні інші 0,15     0,2     

124 Будівлі транспорту та засобів зв'язку 

1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв'язку та пов'язані з ними будівлі 

1241.1 Автовокзали та інші будівлі 

автомобільного транспорту 

0,15      0,2     

1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного 

транспорту 

 0,15     0,2      

1241.3 Будівлі міського електротранспорту  -     -      

1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного 

транспорту 

 -      -     

1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та 

пов'язані з ними будівлі 

 -     -      

1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних 

доріг 

 -      -     

1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного 

мовлення, телефонних станцій, 

телекомунікаційних центрів тощо 

0,15     0,2      

1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, 

трамвайні та тролейбусні депо 

 -     -      

1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв'язку інші 0,15     0,2      

1242 Гаражі 



1242.1 Гаражі наземні 0,15      0      

1242.2 Гаражі підземні -     -     

1242.3 Стоянки автомобільні криті -     -     

1242.4 Навіси для велосипедів -     -     

125 Будівлі промислові та склади 

1251 Будівлі промислові5 

1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та 

металообробної промисловості5 

 -      -     

1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії5  -     -      

1251.3 Будівлі підприємств хімічної та 

нафтохімічної промисловості5 

 -     -      

1251.4 Будівлі підприємств легкої 

промисловості5 

 0,15     0,2      

1251.5 Будівлі підприємств харчової 

промисловості5 

 0,15     0,2      

1251.6 Будівлі підприємств медичної та 

мікробіологічної промисловості5 

 -     -      

1251.7 Будівлі підприємств лісової, 

деревообробної та целюлозно-паперової 

промисловості5 

 0,15     0,2      

1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, 

будівельних матеріалів та виробів, скляної 

та фарфоро-фаянсової промисловості5 

 0,15     0,2      

1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, 

включаючи поліграфічне5 

 0,15     0,2      

1252 Резервуари, силоси та склади 

1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та 

газу 

0,15      0,2      

1252.2 Резервуари та ємності інші 0,15     0,2     

1252.3 Силоси для зерна 0,15     0,2     

1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих 

матеріалів 

0,15     0,2     

1252.5 Склади спеціальні товарні 0,15     0,2     

1252.6 Холодильники 0,15     0,2     

1252.7 Складські майданчики 0,15     0,2     

1252.8 Склади універсальні 0,15     0,2     

1252.9 Склади та сховища інші5 0,15     0,2     

126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого 

призначення 



1261 Будівлі для публічних виступів 

1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали -      -      

1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для 

публічних виступів 

 -     -      

1261.3 Цирки  -      -     

1261.4 Казино, ігорні будинки  -      -     

1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки  -      -     

1261.9 Будівлі для публічних виступів інші 0,15      0,2      

1262 Музеї та бібліотеки 

1262.1 Музеї та художні галереї5  -      -     

1262.2 Бібліотеки, книгосховища5  -      -     

1262.3 Технічні центри  -      -     

1262.4 Планетарії5  -      -     

1262.5 Будівлі архівів5  -      -     

1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів5  -     -      

1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів 

1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-

вишукувальних установ 

-       -     

1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів  -      -     

1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх 

навчальних закладів5 

 -      -     

1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних 

закладів5 

 -      -     

1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних 

навчальних закладів5 

 -      -     

1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів 

для дітей з особливими потребами5 

 -      -     

1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки  -      -     

1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, 

обсерваторій5 

 -      -     

1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних 

закладів інші5 

 -     -      

1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 

1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального 

обслуговування, навчальних закладів5 

-       -     

1264.2 Лікарні профільні, диспансери5  -      -     

1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні 

центри, пологові будинки5 

 -      -     

1264.4 Поліклініки, пункти медичного  -      -     



обслуговування та консультації5 

1264.5 Шпиталі виправних закладів, в'язниць та 

Збройних Сил5 

 -     -      

1264.6 Санаторії, профілакторії та центри 

функціональної реабілітації5 

 -     -      

1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та 

оздоровчі інші5 

 -      -     

1265 Зали спортивні5 

1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, 

волейбольні, тенісні тощо 

-       -     

1265.2 Басейни криті для плавання  -      -     

1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті  -      -     

1265.4 Манежі легкоатлетичні  -      -     

1265.5 Тири  -      -     

1265.9 Зали спортивні інші  -     -      

127 Будівлі нежитлові інші 

1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5 

1271.1 Будівлі для тваринництва5  0,15      0,2     

1271.2 Будівлі для птахівництва5  0,15      0,2     

1271.3 Будівлі для зберігання зерна5  0,15      0,2     

1271.4 Будівлі силосні та сінажні5  0,15      0,2     

1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства 

та виноробства5 

 0,15      0,2     

1271.6 Будівлі тепличного господарства5  0,15      0,2     

1271.7 Будівлі рибного господарства5  0,15      0,2     

1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та 

звірівництва5 

 0,15      0,2     

1271.9 Будівлі сільськогосподарського 

призначення інші5 

 0,15      0,2     

1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності5 

1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, 

синагоги тощо5 

 -      -     

1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали -      -     

1272.3 Цвинтарі та крематорії5  -     -      

1273 Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою5 

1273.1 Пам'ятки історії та архітектури5  -     -      

1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні 

місця, що охороняються державою5 

 -      -     

1273.3 Меморіали, художньо-декоративні  -      -     



будівлі, статуї5 

1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше5 

1274.1 Казарми Збройних Сил5 -       -     

1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб5  -     -      

1274.3 Будівлі виправних закладів, в'язниць та 

слідчих ізоляторів5 

 -      -     

1274.4 Будівлі лазень та пралень  -      -     

1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів  -     -      

__________ 

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів 

адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими 
додатками. 

2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного 

класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 

507. 
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 

30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з 

трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.  
4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються 

залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.  
5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю 

або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до 
норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.   

 

 

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 четверта сесія сьомого скликання) 

 

  

30 травня 2019 року                        м. Корюківка                               № 17-24/VIІ 

 

Про плату за землю на 2020 рік 

 

 У відповідності до вимог чинного законодавства, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

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

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

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

 1. Встановити по Корюківській міській раді на 2020 р. ставки земельного 

податку за земельні ділянки згідно додатку. 

 

 2. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2020 р. 

 

 3. Оприлюднити дане рішення в порядку визначеному чинним 

законодавством України. 

 

 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 
  



Додаток 

до рішення  

двадцять четвертої сесії Корюківської 

міської ради  

сьомого скликання  

від 30 травня 2019 року  

№ 17-24/VIІ 

 

СТАВКИ 

земельного податку 

Ставка податку встановлюється у розмірі 12% від їх нормативної грошової оцінки за 

земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання 

(крім державної та комунальної власності).  

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року. 

Рішення Корюківської міської ради поширюється на територію Корюківської 

об’єднаної територіальної громади. 

Код 

області 

25 

Код 

району 

9 

Код 

згідно з 

КОАТУУ 

7422410100 

Корюківська міська рада 

Вид цільового призначення земель2 Ставки податку3 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 

нормативну 

грошову оцінку 

яких проведено 

(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки за 

межами населених 

пунктів, нормативну 

грошову оцінку яких не 

проведено 

код2 найменування2 для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

для 

юридичних 

осіб 

для фізичних 

осіб 

01 Землі сільськогосподарського призначення 

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва4 

 1 1  5  5  

01.02 Для ведення фермерського 

господарства4 

 1 1  5  5  

01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства4 

 - 1  -  5  

01.04 Для ведення підсобного сільського  - 1  - 5  



господарства4 

01.05 Для індивідуального садівництва4  - 1  - 5  

01.06 Для колективного садівництва4 -  -  -  -  

01.07 Для городництва4  - 1  - 5  

01.08 Для сінокосіння і випасання худоби4  1 1  -  5  

01.09 Для дослідних і навчальних цілей -  -  -  -  

01.10 Для пропаганди передового досвіду 

ведення сільського господарства 

-  -  -  -  

01.11 Для надання послуг у сільському 

господарстві 

-  -  -  -  

01.12 Для розміщення інфраструктури 

оптових ринків 

сільськогосподарської продукції 

-  -  -  -  

01.13 Для іншого сільськогосподарського 

призначення 

-  -  -  -  

01.14 Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

-  -  -  -  

02 Землі житлової забудови 

02.01 Для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка)4 

 1 0,03 -  -  

02.02 Для колективного житлового 

будівництва4 

-  -  -  -  

02.03 Для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового 

будинку 

0,03  0,03  -  -  

02.04 Для будівництва і обслуговування 

будівель тимчасового проживання 

-  -  -  -  

02.05 Для будівництва індивідуальних 

гаражів 

 - 0,03  -  -  

02.06 Для колективного гаражного 

будівництва 

-  -  -  -  

02.07 Для іншої житлової забудови -  -  -  -  

02.08 Для цілей підрозділів 02.01 - 02.07 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

-  -  -  -  

03 Землі громадської забудови 



03.01 Для будівництва та обслуговування 

будівель органів державної влади та 

місцевого самоврядування4 

1  2  -  -  

03.02 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти4 

1  -  -  -  

03.03 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів охорони здоров'я 

та соціальної допомоги4 

1  -  -  -  

03.04 Для будівництва та обслуговування 

будівель громадських та релігійних 

організацій4 

1 -  -  -  

03.05 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів культурно-

просвітницького обслуговування4 

1  -  -  -  

03.06 Для будівництва та обслуговування 

будівель екстериторіальних 

організацій та органів4 

-  -  -  -  

03.07 Для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі 

 2 2  -  -  

03.08 Для будівництва та обслуговування 

об'єктів туристичної інфраструктури 

та закладів громадського харчування 

-  -  -  -  

03.09 Для будівництва та обслуговування 

будівель кредитно-фінансових 

установ 

2  -  -  -  

03.10 Для будівництва та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури 

 2 2  -  -  

03.11 Для будівництва та обслуговування 

будівель і споруд закладів науки 

-  -  -  -  

03.12 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів комунального 

обслуговування 

1 2  -  -  

03.13 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів побутового 

обслуговування 

 2  - -  -  

03.14 Для розміщення та постійної 

діяльності органів ДСНС4 

1  -  -  -  

03.15 Для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської 

 1  - -  -  



забудови 

03.16 Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

-  -  -  -  

04 Землі природно-заповідного фонду 

04.01 Для збереження та використання 

біосферних заповідників 

-  -  -  -  

04.02 Для збереження та використання 

природних заповідників4 

-  -  -  -  

04.03 Для збереження та використання 

національних природних парків4 

-  -  -  -  

04.04 Для збереження та використання 

ботанічних садів4 

-  -  -  -  

04.05 Для збереження та використання 

зоологічних парків 

-  -  -  -  

04.06 Для збереження та використання 

дендрологічних парків 

-  -  -  -  

04.07 Для збереження та використання 

парків - пам'яток садово-паркового 

мистецтва 

-  -  -  -  

04.08 Для збереження та використання 

заказників 

-  -   5 5  

04.09 Для збереження та використання 

заповідних урочищ 

-  -           5           5 

04.10 Для збереження та використання 

пам'яток природи 

-  -  -  -  

04.11 Для збереження та використання 

регіональних ландшафтних парків 

-  -  -  -  

05 Землі іншого природоохоронного призначення 

06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, 

які використовуються або можуть використовуватися 

для профілактики захворювань і лікування людей) 

06.01 Для будівництва і обслуговування 

санаторно-оздоровчих закладів4 

-  -  -  -  

06.02 Для розробки родовищ природних 

лікувальних ресурсів 

-  -  -  -  

06.03 Для інших оздоровчих цілей -  -  -  -  

06.04 Для цілей підрозділів 06.01 - 06.03 та 

для збереження та використання 

-  -  -  -  



земель природно-заповідного фонду 

07 Землі рекреаційного призначення 

07.01 Для будівництва та обслуговування 

об'єктів рекреаційного призначення4 

1   - 5  -  

07.02 Для будівництва та обслуговування 

об'єктів фізичної культури і спорту4 

 1 -  5  - 

07.03 Для індивідуального дачного 

будівництва 

-  0,03  -   5  

07.04 Для колективного дачного 

будівництва 

 -  -  -  - 

07.05 Для цілей підрозділів 07.01 - 07.04 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

 -  -  -  - 

08 Землі історико-культурного призначення 

08.01 Для забезпечення охорони об'єктів 

культурної спадщини 

-  -  -  -  

08.02 Для розміщення та обслуговування 

музейних закладів 

-  -  -  -  

08.03 Для іншого історико-культурного 

призначення 

-  -  -  -  

08.04 Для цілей підрозділів 08.01 - 08.03 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

-  -  -  -  

09 Землі лісогосподарського призначення 

09.01 Для ведення лісового господарства і 

пов'язаних з ним послуг 

 0,1  -  0,1 -  

09.02 Для іншого лісогосподарського 

призначення 

 0,1   -  0,1  -  

09.03 Для цілей підрозділів 09.01 - 09.02 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

-    -  -   - 

10 Землі водного фонду 

10.01 Для експлуатації та догляду за 

водними об'єктами 

- - - - 

10.02 Для облаштування та догляду за 

прибережними захисними смугами 

- - - - 

10.03 Для експлуатації та догляду за 

смугами відведення 

- - - - 

10.04 Для експлуатації та догляду за 1 - 5 - 



гідротехнічними, іншими 

водогосподарськими спорудами і 

каналами 

10.05 Для догляду за береговими смугами 

водних шляхів 

- - - - 

10.06 Для сінокосіння 1   1 5  5  

10.07 Для рибогосподарських потреб 1   -  5 -  

10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, 

рекреаційних, спортивних і 

туристичних цілей 

 - -  -  -  

10.09 Для проведення науково-дослідних 

робіт 

 - -  -  -  

10.10 Для будівництва та експлуатації 

гідротехнічних, гідрометричних та 

лінійних споруд 

 - -  -  -  

10.11 Для будівництва та експлуатації 

санаторіїв та інших лікувально-

оздоровчих закладів у межах 

прибережних захисних смуг морів, 

морських заток і лиманів 

 - -  -  -  

10.12 Для цілей підрозділів 10.01 - 10.11 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

 - -  -  -  

11 Землі промисловості 

11.01 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємствами, 

що пов'язані з користуванням 

надрами 

1,5  1,5  5  5  

11.02 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості 

1,5  1,5  5 5  

11.03 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд будівельних 

організацій та підприємств 

 1,5  1,5 5   5 

11.04 Для розміщення та експлуатації 1,5   1,5 5   5 



основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та 

розподілення газу, постачання пари 

та гарячої води, збирання, очищення 

та розподілення води) 

11.05 Для цілей підрозділів 11.01 - 11.04 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

 -  -  -  - 

12 Землі транспорту 

12.01 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд залізничного 

транспорту 

1,5 - 5 - 

12.02 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд морського 

транспорту 

- - - - 

12.03 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд річкового 

транспорту 

- - - - 

12.04 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього 

господарства4 

1,5  -  5 -  

12.05 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд авіаційного 

транспорту 

- - - - 

12.06 Для розміщення та експлуатації 

об'єктів трубопровідного транспорту 

1,5 - 5 - 

12.07 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд міського 

електротранспорту 

- - - - 

12.08 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд додаткових 

транспортних послуг та допоміжних 

операцій 

 1,5  1,5  5 5  

12.09 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд іншого наземного 

транспорту 

1,5  1,5   5 5  

12.10 Для цілей підрозділів 12.01 - 12.09 та  -  -  -  - 



для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

13 Землі зв'язку 

13.01 Для розміщення та експлуатації 

об'єктів і споруд телекомунікацій 

 1,5  - 5   - 

13.02 Для розміщення та експлуатації 

будівель та споруд об'єктів 

поштового зв'язку 

1,5  - 5   - 

13.03 Для розміщення та експлуатації 

інших технічних засобів зв'язку 

 1,5 -  5  -  

13.04 Для цілей підрозділів 13.01 - 13.03, 

13.05 та для збереження та 

використання земель природно-

заповідного фонду 

 -  -  -  - 

14 Землі енергетики 

14.01 Для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів 

енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій 

1,5  -  5  -  

14.02 Для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів передачі 

електричної та теплової енергії 

1,5   - 5   - 

14.03 Для цілей підрозділів 14.01 - 14.02 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

 -  -  -  - 

15 Землі оборони 

15.01 Для розміщення та постійної 

діяльності Збройних Сил4 

- - - - 

15.02 Для розміщення та постійної 

діяльності військових частин 

(підрозділів) Національної гвардії4 

- - - - 

15.03 Для розміщення та постійної 

діяльності Держприкордонслужби4 

- - - - 

15.04 Для розміщення та постійної 

діяльності СБУ4 

- - - - 

15.05 Для розміщення та постійної 

діяльності Держспецтрансслужби4 

- - - - 



15.06 Для розміщення та постійної 

діяльності Служби зовнішньої 

розвідки4 

- - - - 

15.07 Для розміщення та постійної 

діяльності інших, утворених 

відповідно до законів, військових 

формувань4 

- - - - 

15.08 Для цілей підрозділів 15.01 - 15.07 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

- - - - 

16 Землі запасу 1 1 5 5 

17 Землі резервного фонду 1 1 5 5 

18 Землі загального користування4 1 1 5 5 

19 Для цілей підрозділів 16-18 та для 

збереження та використання земель 

природно-заповідного фонду 

-  -   5 5  

 

__________ 
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів 

адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими 
додатками. 

2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення 

земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548. 

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 

30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі 

потреби чотирма) десятковими знаками після коми.  

4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися 

повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового 

кодексу України. 

 

 

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 четверта сесія сьомого скликання) 

 

  

30 травня 2019 року                        м. Корюківка                               № 18-24/VIІ 

 

Про надання пільги по 

платі за землю на 2020 рік 

 

Враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань  

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного  середовища щодо надання 

пільги по сплаті земельного податку за землю на 2019 рік, керуючись  ст. 12, 

266 Податкового кодексу України, ст. 92 Земельного кодексу України, ст. 26, 54 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

 1. Установити на території населених пунктів Корюківської міської ради 

пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 

пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно                 

додатку. 

 

 2. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2020 року. 

 

 3. Оприлюднити дане рішення на в порядку визначеному чинним 

законодавством України. 

 

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних 

відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища. 

 

 

Міський голова                                                                                    Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення  

двадцять четвертої сесії  

Корюківської міської ради  

сьомого скликання  

від 30 травня 2019 року  

№ 18-24/VIІ 

 

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 

Податкового кодексу України, із сплати земельного податку 1 

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року. 

Рішення Корюківської міської ради поширюється на територію Корюківської 

об’єднаної територіальної громади. 

 

Код області 

25 

Код району 

9 

Код згідно з КОАТУУ 

7422410100 

Корюківська міська рада 

Група платників, категорія / цільове призначення 

земельних ділянок 

Розмір пільги 

(відсотків суми податкового 

зобов'язання за рік) 

Органи державної влади і місцевого самоврядування та   інші 

заклади, установи, організації  які повністю утримуються за 

рахунок коштів державного та місцевого бюджетів. 

                    

                         100 

Комунальні підприємства Корюківської міської ради 100 

Об’єднання співвласників  багатоквартирних будинків 100 

 

____________ 
1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 

30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних 

населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги 

затверджуються окремо. 

 

 

Секретар міської ради        С.ОЛІЙНИК 
 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T10_2755.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T10_2755.html


 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять четверта сесія сьомого скликання) 

 

 

30 травня 2019 року                      м. Корюківка                                № 19-24/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. Поновити з Бондаренко Ніною Олексіївною договір оренди землі від 

05.03.2012 року на земельну ділянку загальною площею 0,0060 га, яка 

розташована по вул. Червонохутірська, 52А, м. Корюківка, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:003:0170, та використовується для 

будівництва і обслуговування будівель торгівлі терміном на 30 років та на тих 

самих умовах.  

1.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти додаткову 

угоду до договору оренди землі від 05.03.2012 року з Бондаренко Ніною 

Олексіївною. 

 

2. Поновити з АТ «Райффайзен Банк Аваль» договір оренди землі від 

01.08.2008 року на земельну ділянку загальною площею 0,0284 га, яка 



розташована по вул. Шевченка, 52, м. Корюківка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:01:002:0700, та використовується для комерційної 

діяльності терміном на 5 років та на тих самих умовах.  

2.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти додаткову 

угоду до договору оренди землі від 01.08.2008 року з АТ «Райффайзен Банк 

Аваль». 

 

3. Припинити дію договору оренди землі від 01.12.2016 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та фізичною особою – 

підприємцем Абинашним В’ячеславом Івановичем у зв’язку з витребуванням 

земельної ділянки громадянами, а саме: 

 2,5633 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 216), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:07:000:0226; яка знаходиться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

3.1.Фізичній особі – підприємцю Абинашному В’ячеславу Івановичу 

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі у зв’язку 

з витребуванням земельної ділянки відповідно до норм чинного законодавства. 

 

4. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською 

районною державною адміністрацією та товариством з обмеженою 

відповідальністю «Забарівське» від 27.07.2009 року у зв’язку з витребуванням 

земельної ділянки громадянином, а саме: 

 2,1207 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 28), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:051:0885; яка знаходяться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

4.1.ТОВ «Забарівське» зареєструвати додаткову угоду про розірвання 

договору оренди землі у зв’язку з витребування земельної ділянки 

громадянином відповідно до норм чинного законодавства. 

 

5. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською 

районною державною адміністрацією та товариством з обмеженою 

відповідальністю «Забарівське» від 31.10.2016 року у частині витребуваної 

земельної ділянки громадянином, а саме: 

 0,6776 га – пасовище (не витребувана земельна частка (пай) № 64), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:039:0696; яка знаходяться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

5.1.ТОВ «Забарівське» зареєструвати додаткову угоду про розірвання 

договору оренди землі у частині витребування земельної ділянки громадянином 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

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 четверта сесія сьомого скликання) 

 

 

30 травня 2019 року                         м. Корюківка                               № 20-24/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.): 

- Корюці Світлані Олександрівні площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Шевченка, 113, м. Корюківка. 

- Зуй Юрію Вікторовичу та Титенко Наталії Вікторівні площею 

орієнтовно 0,10 га, яка розташована за адресою: вул. Вокзальна, 44,                             

м. Корюківка. 

 

1.1.Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) для передачі її в спільну часткову оренду : 

- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

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



- Пономаренко Світлані Олександрівні та Жудік Наталії Олександрівні 

площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за адресою: вул. Шевченка, 224,                      

м. Корюківка. 

 

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 і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

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

- Миронюк Михайлу Анатолійовичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Шкільна, 15, с. Воловики. 

- Невшупі Михайлу Миколайовичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Заводська, 28, с. Сядрине. 

- Войтешик Наталії Олександрівні площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Білого генерала, 11, с. Сядрине. 

- Осипенко Людмилі Олексіївні площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Шевченка, 32, с. Сядрине. 

- Царенку Олегу Олексійовичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Шевченка, 35, с. Лубенець. 

- Салівон Людмилі Іванівні площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована 

за адресою: вул. Слобідська, 50, с. Ховдіївка. 

- Єрмоленко Інні Іванівні площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована за 

адресою: вул. Шевченка, 61, с. Сядрине. 

 

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

- Тихоновській Валентині Іванівні площею орієнтовно 0,01 га, яка 

розташована за адресою: вул. Кошового, гараж №95, м. Корюківка. 

 

3. 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.): 

- Милейку Андрію Олександровичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Лісова, 33, с. Хотіївка. 

- Малюк Ларисі Миколаївні площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована 

за адресою: вул. Шевченка, с. Сядрине. 

- Мирошниченко Олені Анатоліївні площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Незалежності, с. Петрова Слобода. 

- Гончаренку Максиму Ігоровичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Слобідська, с. Ховдіївка. 

- Нікитенко Наталії Миколаївні площею орієнтовно 0,10 га, яка 

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

- Жилі Тамарі Тимофіївні площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за 

адресою: вул. Єсеніна, м. Корюківка. 

 



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

 - Устименку Анатолію Олександровичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована за адресою: вул. Садова, 39А, с. Кирилівка. 

- Устименку Андрію Олександровичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована за адресою: вул. Садова, 47А, с. Кирилівка. 

- Милейку Андрію Олександровичу площею орієнтовно 0,50 га, яка 

розташована за адресою: вул. Лісова, 33, с. Хотіївка. 

- Миронюку Михайлу Анатолійовичу площею орієнтовно 0,40 га, яка 

розташована за адресою: с. Воловики. 

- Капітану Володимиру Андрійовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована за адресою: вул. Шевченка, с. Сахутівка 

- Невшупі Михайлу Миколайовичу площею орієнтовно 0,55 га, яка 

розташована за адресою: вул. Заводська, 28, с. Сядрине. 

- Войтешику Віктору Аркадійовичу площею орієнтовно 0,50 га, яка 

розташована за адресою: вул. Білого генерала, с. Сядрине. 

- Салівон Людмилі Іванівні площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована 

за адресою: вул. Слобідська, 50, с. Ховдіївка. 

- Ніколаєнко Олені Володимирівні площею орієнтовно 1,30 га, яка 

розташована за адресою: вул. Лісова, 13, с. Костючки. 

- Савченку Ігору Олександровичу площею орієнтовно 1,40 га, яка 

розташована за адресою: вул. Лісова, 18-а, с. Костючки. 

- Білому Сергію Олександровичу площею орієнтовно 0,30 га, яка 

розташована за адресою: с. Сядрине. 

 

4. 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.): 

- Трейтяку Василю 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 

7422488700:05:000:1224. 

- Погуляй Людмилі Федорівні площею орієнтовно 0,40 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1224. 

- Погуляй Михайлу Михайловичу площею орієнтовно 0,20 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1230. 

- Добродію Миколі 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 

7422485500:01:001:0151. 



- Добродій Ользі 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 

7422485500:01:001:0151. 

- Ісаченку Сергію 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 

7422485500:01:001:0151. 

- Ісаченко Тетяні Федорівні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:001:0151. 

- Коломієць Яні 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 

7422485500:01:001:0151. 

- Рябчун Валентині 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 

7422485500:01:001:0151. 

- Рябчун Тетяна Григорівна площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:001:0151. 

- Дубовець 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 

7422485500:01:001:0151. 

- Дубовець Ірині Федорівні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:001:0151. 

- Іваненко Олені Анатоліївні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:001:0151. 

- Росла Валентині Дмитрівні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:001:0151. 

- Лисенку Олександру Віталійовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:001:0151. 



- Хоменку Володимиру Євгеновичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:001:0151. 

- Арковській Олені Прано площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1212. 

- Остапенку Євгену 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 

7422488700:05:000:1254. 

- Ветренюк Наталії 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 

7422488700:05:000:1254. 

- Коваль 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 

7422488700:05:000:1254. 

- Малиш Анні Олексіївні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1254. 

- Зборщику Володимиру Олексійовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1254. 

- Зборщику Олексію 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 

7422488700:05:000:1254. 

- Малюк Марині Михайлівні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1254. 

- Малюку Дмитру 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 

7422488700:05:000:1254. 

- Малюк Ларисі 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 

7422488700:05:000:1254. 



- Остапенко Марині Анатоліївні площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1254. 

- Кравченко Вікторії Романівні площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1212. 

- Кравченку 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 

7422488700:05:000:1212. 

- Кравченко Олені Василівні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1212. 

- Кравченку Андрію 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 

7422488700:05:000:1212. 

- Скороходу Євгену Анатолійовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1212. 

- Скороходу Олександру Анатолійовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1212. 

- Ковальчуку Володимиру Олексійовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1212. 

- Кирик Варварі Леонідівні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:001:3057. 

- Кирику Дмитру 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 

7422485500:06:001:3057. 

- Ткаченку Олександру Миколайовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1012. 



- Бабичу Андрію Віталійовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1898. 

- Глушак Марині Борисівні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1898. 

- Устименко Валентині 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 

7422483500:07:000:1202. 

- Пономаренко Анастасії 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 

7422483500:07:000:1211. 

- Пономаренко Світлані 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 

7422483500:07:000:1211. 

- Носаченку Олександру Борисовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1211. 

- Мурай Анні 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 

7422489200:07:000:1910. 

- Мураю Сергію 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 

7422489200:07:000:1910. 

- Мураю Віктору 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 

7422489200:07:000:1910. 

- Мураю Петру 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 

7422489200:07:000:1910. 

- Мурай Аллі 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 

7422489200:07:000:1910. 



- Микулі Михайлу Миколайовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1185. 

- Абакумець Наталії 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 

7422483500:07:000:1185. 

- Дерев’янко Раїсі 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 

7422483500:07:000:1185. 

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

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1185. 

- Жоху Артему 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 

7422483500:07:000:1185. 

- Терещенку Миколі 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 

7422483500:07:000:1185. 

- Куценко Марині Борисівні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1185. 

- Губенко Тетяні Іванівні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1185. 

- Жох Людмилі 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 

7422483500:07:000:1185. 

- Заріцькому Юрію 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 

7422483500:07:000:1185. 

- Тищенко Ірині 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 

7422483500:07:000:1185. 



- Завтрику Петру 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 

7422483500:07:000:1185. 

- Псьоха Олександру 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 

7422483500:07:000:1185. 

- Микулі Катерині 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 

7422483500:07:000:1185. 

- Ансімову Олексію 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 

7422483500:07:000:1185. 

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

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1185. 

- Абакумцю Станіславу 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 

7422483500:07:000:1185. 

- Нестеренко Олені Андріївні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1185. 

- Заріцькій Ользі 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 

7422483500:07:000:1185. 

- Рябовій Катерині Степанівні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1183. 

- Карпинському Станіславу 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 7422483500:07:000:1184. 

- Балджиєву Руслану Сімеоновичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:001:3045. 



- Катюсі 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 

7422485500:06:001:3045. 

- Корень Юрію 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 

7422485500:06:001:3045. 

- Солодкій Оксані Дмитрівні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:001:3045. 

- Силенко Катерині Гаврилівні площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:001:3045. 

- Зубрій Євгенії 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 

7422485500:06:001:3045. 

- Федоренко Олені 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 

7422485500:06:001:3045. 

- Корж Тетяні 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 

7422485500:06:001:3045. 

- Федоренку Сергію Олексійовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:001:3045. 

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

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:001:3045. 

- Кирик Тетяні Дмитрівні  площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:001:3045. 

 

5. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) для надання її в оренду:  

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



- Корюківському споживчому товариству площею орієнтовно 0,06 га, яка 

розташована за адресою: вул. Вокзальна, 16/1, м. Корюківка.  

 

- Корюківській районній спілці споживчих товариств площею орієнтовно 

0,7438 га, яка розташована за адресою: пров. Вокзальний, 6А, м. Корюківка.  

 

6. 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 інших будівель громадської забудови 

(КВЦПЗ 03.15.): 

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

м. Корюківка) площею орієнтовно 1,5 га, яка розташована за адресою:                   

вул. Дудка, 66А, м. Корюківка. 

 

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. Встановити термін дії цього рішення 1 (один) рік з дати прийняття. 

 

10. 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 четверта сесія сьомого скликання) 

 

 

30 травня 2019 року                      м. Корюківка                                № 21-24/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 та юридичних осіб, та додані матеріали, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 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 Метлі Павлу Володимировичу 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                      

«Лісове», а саме: № 189 рілля, № 167 сіножаті, № 183 пасовище. 

 

2.Дати дозвіл Никоноровій Вірі 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                         

ім. Гагаріна, а саме: № 328 рілля. 

 

3.Дати дозвіл Летуті Людмилі Олександрівні 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                         

ім. Дімітрова, а саме: № 258 рілля, № 268 сіножаті, № 19 пасовище. 

 

4.Дати дозвіл Андрущенку Віктору Миколайовичу 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                         

«Рассвєт», а саме: № 292 рілля, № 344 сіножаті, № 213 пасовище. 

 

5.Дати дозвіл Сластьону Олегу 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                         

«Рассвєт», а саме: № 291 рілля, № 355 сіножаті, № 296 пасовище. 

 

6.Дати дозвіл Гудимовій Олені Антонівні 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                         

«Рассвєт», а саме: № 333 рілля, № 343 сіножаті, № 252 пасовище та по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                         

«Рассвєт», а саме: № 346 рілля, № 319 сіножаті, № 256 пасовище. 

 

7.Дати дозвіл Андрущенку Юрію Миколайовичу 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                         

«Рассвєт», а саме: № 354 рілля, № 322 сіножаті, № 212 пасовище. 

 

8.Дати дозвіл Андрущенко Парасковії Федорівні 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                         

«Рассвєт», а саме: № 345 рілля, № 363 сіножаті, № 208 пасовище. 

 

9.Дати дозвіл Дорошенку Володимиру Михайловичу та Кириченко 

Валентині Михайлівні 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 «Нива», а саме: № 65 рілля, № 42 

сіножаті, № 42 пасовище. 

 

10.Дати дозвіл Плоскому Михайлу 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                         

«Нива», а саме: № 88 рілля, № 44 сіножаті, № 44 пасовище та по колишньому 

колективному сільськогосподарському підприємству «Нива», а саме: № 89 

рілля, № 45 сіножаті, № 45 пасовище. 

 

11.Дати дозвіл Плоскій Валентині Семенівні 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 «Нива», а 

саме: № 82 рілля, № 47 сіножаті, № 47 пасовище. 

 

12.Дати дозвіл Матюсі Світлані 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 «Нива», а 

саме: № 77 рілля, № 46 сіножаті, № 46 пасовище. 



13.Дати дозвіл приватному сільськогосподарському підприємству  

«ЧЕРВОНИЙ МАЯК» на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) за рахунок не витребуваних земельних ділянок (земельних часток 

(паїв)) для подальшого оформлення права оренди для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва площею орієнтовно 47,1637 га згідно 

Додатку.  

Земельні ділянки розташовані за межами населеного пункту                       

села Рейментарівка, Корюківського району, Чернігівської області. 

 

14. 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. 

 

15. 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  

до рішення двадцять четвертої 

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 30.05.2019 № 21-24/VII 

 

 

Перелік  

не витребуваних земельних ділянок (земельних часток (паїв)) на які надається дозвіл  

ТОВ «ЧЕРВОНИЙ МАЯК» на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для подальшого 

оформлення права оренди на території Корюківської міської ради  

(за межами населеного пункту села Рейментарівка)   

 
№ ділянки Площа 

211 0,3816 

212 0,3816 

213 0,3815 

214 0,3816 

215 0,3816 

216 0,3816 

217 0,3816 

218 0,3816 

219 0,3816 

220 0,3816 

221 0,3816 

223 0,3815 

224 0,3816 

225 0,3816 

226 0,4302 

227 0,4350 

228 0,4244 

229 0,3822 

230 0,3816 

231 0,3816 

232 0,3816 

233 0,9536 

234 0,7174 

235 0,4772 

236 0,4788 

296 2,1824 

297 2,1824 

298 2,1823 

299 2,1824 

300 1,9654 

301 1,7606 

302 2,0982 

303 2,1825 

304 2,1824 

305 2,1823 

306 2,1826 

307 2,1823 

308 2,1823 

309 2,1825 



 

 

 

 

 

Секретар міської ради        С.ОЛІЙНИК 

310 2,1824 

311 2,1825 

312 2,1824 

Всього 47,1637 га 



 
 У К Р А Ї Н А   

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять четверта сесія сьомого скликання) 

 

 

30 травня 2019 року                      м. Корюківка                                № 22-24/VІI 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки 

 

Розглянувши лист виконуючого обов’язки старости Сядринського 

старостинського округу від 21.05.2019 року № 60/04-03 та у зв’язку з 

необхідністю проведення поділу земельної ділянки загальною площею 7,2087 

га, кадастровий номер 7422488700:05:000:1223, з виділенням у дві окремі 

земельні 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 

7422488700:05:000:1223, загальною площею 7,2087 га, яка перебуває у 

комунальній власності територіальної громади в особі Корюківської міської 

ради згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власносі, номер запису про право власності 31712816 від 

22.05.2019, з виділенням у дві окремі земельні ділянки орієнтовними площами 

3,2087 га та 4,0000 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 четверта сесія сьомого скликання) 

 

 

30 травня 2019 року                      м. Корюківка                               № 23-24/VІI 

 

Про надання земельних ділянок  

в оренду (суборенду) 

  

 Розглянувши заяви ПП «АГРО-СЯДРИНЕ», ТОВ «АГРО МВМ», ФОП 

Марчука В.М., ПСП «Праця» 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 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які надаються в оренду                     

ПП «АГРО-СЯДРИНЕ» загальною площею 10,4926 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за рахунок земель не витребуваних 

земельних ділянок (паїв) по колишньому КСП ім. Димитрова на території 

Корюківської міської ради, за межами села Сядрине, Корюківського району 

Чернігівської області.  

1.2. Передати ПП «АГРО-СЯДРИНЕ» в оренду земельні ділянки (не 

витребувані земельні частки (паї)) загальною площею 10,4926 га згідно    

Додатку 1 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

терміном на 25 років. 



1.3.Встановити річну орендну плату за користування земельними 

ділянками в розмірі 10 (десять) % (відсотків) від нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок. Оформити договір оренди землі у встановленому 

законодавством порядку.  

 

2. Дати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «АГРО МВМ» 

на передачу земельної ділянки загальною площею 28,0000 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради в суборенду                         

ТОВ «МЕНА-АГРОІНВЕСТ». Кадастровий номер земельної ділянки 

7422487500:07:000:1160. Цільове використання земельної ділянки – для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

2.1.Умови договору суборенди земельної ділянки повинні відповідати 

умовам договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. Строк 

суборенди не може перевищувати строку, визначеного договором оренди землі. 

У разі припинення договору оренди чинність договору суборенди земельної 

ділянки припиняється. Договір суборенди земельної ділянки підлягає 

державній реєстрації. 

 

3. Дати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «АГРО МВМ» 

на передачу земельних ділянок загальною площею 10,8928 га згідно Додатку 2, 

які розташовані в адміністративних межах Корюківської міської ради в 

суборенду ТОВ «МЕНА-АГРОІНВЕСТ». Цільове використання земельних 

ділянок – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

3.1.Умови договору суборенди землі повинні відповідати умовам 

договору оренди землі і не суперечити йому. Строк суборенди не може 

перевищувати строку, визначеного договором оренди землі. У разі припинення 

договору оренди чинність договору суборенди земельної ділянки припиняється. 

Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

4. Дати дозвіл фізичній особі-підприємцю Марчуку Віктору 

Миколайовичу на передачу земельних ділянок загальною площею 5,7904 га 

згідно Додатку 3, які розташовані в адміністративних межах Корюківської 

міської ради в суборенду ТОВ «МЕНА-АГРОІНВЕСТ». Цільове використання 

земельних ділянок – для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

4.1.Умови договору суборенди землі повинні відповідати умовам 

договору оренди землі і не суперечити йому. Строк суборенди не може 

перевищувати строку, визначеного договором оренди землі. У разі припинення 

договору оренди чинність договору суборенди земельної ділянки припиняється. 

Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для подальшої 

передачі її в оренду для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (КВЦПЗ 01.01.) ПСП «Праця» загальною площею 6,0000 га, яка 



розташована за межами села Сядрине Корюківського району Чернігівської 

області. 

5.1. Надати в оренду ПСП «Праця» земельну ділянку площею 6,0000 га з 

кадастровим номером 7422488700:05:000:1193 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ 01.01.), терміном на 49 (сорок 

дев’ять) років із земель сільськогосподарського призначення комунальної 

власності, яка розташована за межами села Сядрине Корюківського району 

Чернігівської області. 

5.2. Встановити річну орендну плату за користування вказаною 

земельною ділянкою в розмірі 12 (дванадцять) % (відсотків) від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

 

6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для подальшої 

передачі її в оренду для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (КВЦПЗ 01.01.) ПСП «Праця» загальною площею 9,0000 га, яка 

розташована за межами села Тельне Корюківського району Чернігівської 

області. 

6.1. Надати в оренду ПСП «Праця» земельну ділянку площею 9,0000 га з 

кадастровим номером 7422488700:05:000:1256 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ 01.01.), терміном на 49 (сорок 

дев’ять) років із земель сільськогосподарського призначення комунальної 

власності, яка розташована за межами села Тельне Корюківського району 

Чернігівської області. 

6.2. Встановити річну орендну плату за користування вказаною 

земельною ділянкою в розмірі 12 (дванадцять) % (відсотків) від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення двадцять четвертої 

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 30.05.2019 № 23-24/VII 
 

 

Перелік  

не витребуваних земельних ділянок (земельних часток (паїв)), які передаються в оренду 

ПП «АГРО-СЯДРИНЕ» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Корюківської міської ради  

(за межами населеного пункту села Сядрине)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради      С.ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 

 

№ ділянки Площа Кадастровий номер 

сіножаті  

169 0,4065 7422488700:05:000:0760 

170 0,4065 7422488700:05:000:0761 

171 0,4065 7422488700:05:000:0762 

172 0,4065 7422488700:05:000:0763 

173 0,4065 7422488700:05:000:0764 

174 0,4065 7422488700:05:000:0765 

175 0,4065 7422488700:05:000:0766 

176 0,4065 7422488700:05:000:0767 

177 0,4065 7422488700:05:000:0768 

178 0,4065 7422488700:05:000:0769 

179 0,4065 7422488700:05:000:0770 

180 0,4065 7422488700:05:000:0771 

181 0,4065 7422488700:05:000:0772 

182 0,4015 7422488700:05:000:0773 

183 0,4114 7422488700:05:000:0774 

184 0,4112 7422488700:05:000:0775 

192 0,6666 7422488700:05:000:0776 

193 0,3088 7422488700:05:000:0777 

194 0,3229 7422488700:05:000:0778 

195 0,3397 7422488700:05:000:0779 

196 0,3599 7422488700:05:000:0780 

197 0,3807 7422488700:05:000:0781 

198 0,3910 7422488700:05:000:0782 

199 0,4014 7422488700:05:000:0783 

200 0,4065 7422488700:05:000:0784 

201 0,4065 7422488700:05:000:0785 

всього 10,4926 га  



Додаток 2 

до рішення двадцять четвертої 

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 30.05.2019 № 23-24/VII 

 
 

Перелік  

земельних ділянок, на які надається дозвіл ТОВ «АГРО МВМ»  

на передачу в суборенду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради      С.ОЛІЙНИК 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ ділянки Площа Кадастровий номер 

38 0,7438 7422487500:07:000:0468 

203 0,7673 7422487500:07:000:0342 

194 0,5563 7422487500:07:000:0333 

188 0,5483 7422487500:07:000:0327 

179 0,5484 7422487500:07:000:0318 

165 0,5462 7422487500:07:000:0359 

154 0,7636 7422487500:07:000:0348 

153 0,7636 7422487500:07:000:0347 

139 0,9207 7422487500:07:000:0385 

127 0,6119 7422487500:07:000:0373 

109 0,9584 7422487500:07:000:0407 

106 0,9584 7422487500:07:000:0404 

96 0,5991 7422487500:07:000:0438 

94 0,9584 7422487500:07:000:0436 

71 0,6484 7422487500:07:000:0457 

всього 10,8928 га  



Додаток 3 

до рішення двадцять четвертої 

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 30.05.2019 № 23-24/VII 

 

Перелік  

земельних ділянок, на які надається дозвіл ФОП Марчуку В.М.  

на передачу в суборенду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради      С.ОЛІЙНИК 
 

№ ділянки Площа Кадастровий номер 

149 0,7634 7422487500:07:000:0395 

151 0,7635 7422487500:07:000:0397 

175 0,7664 7422487500:07:000:0314 

190 0,5463 7422487500:07:000:0329 

59 0,7032 7422487500:07:000:0445 

87 0,5945 7422487500:07:000:0429 

93 0,9584 7422487500:07:000:0435 

97 0,6947 7422487500:07:000:0439 

Всього 5,7904 га  



 
      У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять четверта сесія сьомого скликання) 

 

 

30 травня 2019 року                      м. Корюківка                                № 24-24/VІI 

 

Про затвердження детального 

плану території  

 

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», ст.12 Закону України «Про основи містобудування», ДБН Б.1.1-
14:2012 «Склад та зміст детального плану території», розглянувши 

містобудівну документацію «Детальний план території в межах населеного 

пункту орієнтовною площею 4,5 га на основі затвердженого генерального 

плану м. Корюківка Чернігівської області для житлової забудови по вул. Воїнів 
Інтернаціоналістів», розроблений ФОП Травка В.А., взявши до уваги протокол 

громадських слухань щодо врахування громадських та приватних інтересів під 

час розгляду пропозицій громадськості при розгляді містобудівної документації 

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

міська рада вирішила: 

 
1. Затвердити містобудівну документацію «Детальний план території в 

межах населеного пункту орієнтовною площею 4,5 га на основі затвердженого 

генерального плану м. Корюківка Чернігівської області для житлової забудови 

по вул. Воїнів Інтернаціоналістів». 
 

2. Визначити, що детальний план території в межах населеного пункту 

орієнтовною площею 4,5 га на основі затвердженого генерального плану                   
м. Корюківка Чернігівської області для житлової забудови по вул. Воїнів 

Інтернаціоналістів, є невід'ємною складовою частиною містобудівної 

документації генерального плану міста Корюківка. 

 
3. Рішення набирає чинності з дня його прийняття та підлягає 

оприлюдненню на офіційному веб-сайті Корюківської міської ради  

 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 

 

Міський голова                                                                                  Р.АХМЕДОВ 

 

 

    



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять четверта сесія сьомого скликання) 

 

 

30 травня 2019 року                      м. Корюківка                                № 25-24/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 Пивовар Вірі Петрівні 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, 52, м. Корюківка. 

1.1. Передати Пивовар Вірі Петрівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по вул. Дудка, 52,              

м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1336, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

житлової та громадської забудови.  

 

2. Затвердити Смецькому Іллі Андрійовичу 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, 74, м. Корюківка. 

2.1. Передати Смецькому Іллі Андрійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Зелена, 74, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:1335, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.   

 

3. Затвердити Довгопол Лідії Павлівні 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 0,0958 га, по вул. Братчикова, 2, м. Корюківка. 

3.1. Передати Довгопол Лідії Павлівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0958 га, по                                      

вул. Братчикова, 2, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:001:1483, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  

 

4. Затвердити Олійник Людмилі 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. Гагаріна, 90, с. Забарівка. 

4.1. Передати Олійник Людмилі Олексіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Гагаріна, 90, с. Забарівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:01:000:0054, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  

 

5. Затвердити Півторацькій Таїсії 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. Шевченка, 125, с. Наумівка. 



5.1. Передати Півторацькій Таїсії Іванівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Шевченка, 125, с. Наумівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0134, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  

 

6. Затвердити Вороб’ю Володимиру Степановичу та Воробей Світлані 

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 0,0852 га, по 

вул. Костюк Г., 5, м. Корюківка. 

6.1. Передати Вороб’ю Володимиру Степановичу та Воробей Світлані 

Миколаївні безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) площею 0,0852 га, по вул. Костюк Г., 5,                          

м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:001:1484, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

житлової та громадської забудови.  

 

7. Затвердити Жарому Сергію Андрійовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (КВЦПЗ 01.03.), площею 0,4281 га, по вул. Шкільна, 53-Б,              

с. Воловики. 

7.1. Передати Жарому Сергію Андрійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

0,4281 га, по вул. Шкільна, 53-Б, с. Воловики, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422483500:07:000:1213, цільове призначення - для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення.  

 

8. Затвердити Литвин Ользі Михайлівні 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. Вокзальна, 32-А, м. Корюківка. 

8.1. Передати Литвин Ользі Михайлівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

вул. Вокзальна, 32-А, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:001:1482, цільове призначення – для будівництва і 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової і громадської забудови. 

 

9. Затвердити Влада Маргариті Володимирівні 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. Центральна, 5, с. Довга Гребля. 

9.1. Передати Влада Маргариті Володимирівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Центральна, 5, с. Довга Гребля, кадастровий номер земельної ділянки 

7422487500:04:000:0005, цільове призначення – для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової і громадської забудови. 

 

10. Затвердити Яновській Вірі Василівні технічну документацію із 

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

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

0,1000 га, по вул. Садова, 61, м. Корюківка. 

10.1. Передати Яновській Вірі Василівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)  площею 0,1000 га, по вул. Садова, 61, 

м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1772, 

цільове призначення – для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

житлової і громадської забудови. 

 

11. Затвердити Лободі Володимиру 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 0,0872 га, по вул. Свободи, 37-В, м. Корюківка. 

11.1. Передати Лободі Володимиру Федоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0872 га, по 

вул. Свободи, 37-В, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:1279, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  

 

12. Затвердити Вороніну Івану 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), 

Корюківського району Чернігівської області.  

12.1. Надати у власність Вороніну Івану Сергійовичу земельну ділянку 

площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1178) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

13. Затвердити Герасименку Геннадію Григоровичу 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), 

Корюківського району Чернігівської області.  

13.1. Надати у власність Герасименку Геннадію Григоровичу земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422482000:06:001:0056) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

14. Затвердити Халіман Марині Вікторівні 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), 

Корюківського району Чернігівської області.  

14.1. Надати у власність Халіман Марині Вікторівні земельну                              

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422482000:06:001:0122) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

15. Затвердити Мазку Олександру Петровичу 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), 

Корюківського району Чернігівської області.  

15.1. Надати у власність Мазку Олександру Петровичу земельну ділянку 

площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3040) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 



16. Затвердити Мазку Сергію Петровичу 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), 

Корюківського району Чернігівської області.  

16.1. Надати у власність Мазку Сергію Петровичу земельну ділянку 

площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3041) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

17. 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. 

 

18. 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 четверта сесія сьомого скликання) 

 

 

30 травня 2019 року                      м. Корюківка                                № 26-24/VІI 

 

Про визначення земельних ділянок,  

право оренди/власності яких пропонується  

для продажу окремим лотом на конкурентних  

засадах (земельних торгах) 

 

 Розглянувши клопотання Кирика Олександра Миколайовича, ТОВ               

«ПГ «Бреч» щодо передачі земельних ділянок в оренду/власність 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 земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, право оренди яких пропонується для 

продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах) згідно 

Додатку 1. 

 

2. Визначити та затвердити земельну ділянку несільськогосподарського 

призначення комунальної власності, право власності якої пропонується для 

продажу окремим лотом на конкурентних засадах (земельних торгах) згідно 

Додатку 2. 

 

3. Дати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, право оренди/власності яких пропонується для продажу 

окремим лотом на конкурентних засадах (земельних торгах). 

 



3. 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 звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки з переможцем 

конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою. 

 

5. Надати згоду на замовлення (у разі необхідності) агрохімічних 

паспортів земельних ділянок, зазначених у Додатку 1. Виконавця земельних 

торгів уповноважити звернутися до підприємства, що займається агрохімічною 

паспортизацією земель.  

 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення двадцять четвертої 

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 30.05.2019 № 26-24/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 

20,9899 7422485500:06:001:3040 оренда 

2. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

28,2769 7422485500:06:001:3043 оренда 

3. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 
рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

58,4583 7422485500:06:001:3038 оренда 

 

 

Секретар міської ради         С.ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення двадцять четвертої 

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 30.05.2019 № 26-24/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,                             

вул. Вокзальна 

для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі 
0,1124 власність 

 

 

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 четверта сесія сьомого скликання) 

 

 

30 травня 2019 року                      м. Корюківка                               № 27-24/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) 

Лисенко Марії Олександрівні за межами села Бреч Корюківського району 

Чернігівської області. 

1.1. Передати Лисенко Марії Олександрівні у власність земельні 

ділянки загальною площею 3,8031 га, в т.ч.: 

2,8187 га – рілля (пай 129), кадастровий номер 7422481500:07:000:0187 

0,2651 га – сіножаті (пай 292), кадастровий номер 7422481500:07:000:0873 

0,7193 га – пасовища (пай 252), кадастровий номер 7422481500:07:000:0473 



для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Бреч Корюківського району Чернігівської області. 

 

 1.2. Зобов’язати Лисенко Марію Олександрівну 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) Шишкову Сергію 

Миколайовичу за межами села Сядрине Корюківського району Чернігівської 

області. 

2.1. Передати Шишкову Сергію Миколайовичу у власність земельні 

ділянки загальною площею 4,3349 га, в т.ч.: 

3,3872 га – рілля (пай 315), кадастровий номер 7422488700:05:000:0246 

0,4072 га – сіножаті (пай 247), кадастровий номер 7422488700:05:000:0448 

0,5405 га – пасовища (пай 47), кадастровий номер 7422488700:05:000:0938 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Сядрине Корюківського району Чернігівської області. 

2.2. Зобов’язати Шишкова Сергія 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. 

 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Макаренку 

Михайлу Івановичу за межами села Сядрине Корюківського району 

Чернігівської області. 

3.1. Передати Макаренку Михайлу Івановичу у власність земельні 

ділянки загальною площею 3,4102 га, в т.ч.: 

2,2547 га – рілля (пай 225), кадастровий номер 7422488700:05:000:0098 

0,6289 га – сіножаті (пай 284), кадастровий номер 7422488700:05:044:0020 

0,5266 га – пасовища (пай 16), кадастровий номер 7422488700:05:000:0969 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Сядрине Корюківського району Чернігівської області. 

3.2. Зобов’язати Макаренка Михайла 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. 

 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Марченко Тетяні 



Дмитрівні за межами села Сядрине Корюківського району Чернігівської 

області. 

4.1. Передати Марченко Тетяні Дмитрівні у власність земельні ділянки 

загальною площею 3,0451 га, в т.ч.: 

2,2548 га – рілля (пай 227), кадастровий номер 7422488700:05:000:0100 

0,2387 га – сіножаті (пай 232), кадастровий номер 7422488700:05:043:0005 

0,5516 га – пасовища (пай 74), кадастровий номер 7422488700:05:000:0905 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Сядрине Корюківського району Чернігівської області. 

4.2. Зобов’язати Макаренко Тетяну Дмитрівну 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) Радченко Наталії 

Іванівні за межами села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської 

області. 

5.1. Передати Радченко Наталії Іванівні у власність земельні ділянки 

загальною площею 2,8856 га, в т.ч.: 

2,1801 га – рілля (пай 20/178), кадастровий номер 7422489200:07:000:1549 

0,5011 га – сіножаті (пай 6/147), кадастровий номер 7422489200:07:000:1938 

0,2044 га – пасовища (пай 4/147), кадастровий номер 7422489200:07:000:1120 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської області. 

5.2. Зобов’язати Радченко Наталію 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) Лобановій Надії 

Олексіївні за межами села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської 

області. 

6.1. Передати Лобановій Надії Олексіївні у власність земельні ділянки 

загальною площею 1,8475 га, в т.ч.: 

1,1421 га – рілля (пай 20/188), кадастровий номер 7422489200:07:000:1562 

0,5010 га – сіножаті (пай 6/146), кадастровий номер 7422489200:07:000:1939 

0,2044 га – пасовища (пай 4/146), кадастровий номер 7422489200:07:000:1119 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської області. 



6.2. Зобов’язати Лобанову Надію Олексіївну 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) Хобелу Василю 

Михайловичу за межами села Бреч Корюківського району Чернігівської 

області. 

7.1. Передати Хобелу Василю Михайловичу у власність земельні ділянки 

загальною площею 3,9311 га, в т.ч.: 

2,8443 га – рілля (пай 102), кадастровий номер 7422481500:07:010:0010 

0,2695 га – сіножаті (пай 183), кадастровий номер 7422481500:07:000:0363 

0,8173 га – пасовища (пай 117), кадастровий номер 7422481500:07:000:0731 

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 Василя 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. 

 

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Верещаці Олені 

Михайлівні за межами села Бреч Корюківського району Чернігівської області. 

8.1. Передати Верещаці Олені Михайлівні у власність земельні ділянки 

загальною площею 3,5429 га, в т.ч.: 

2,5107 га – рілля (пай 22), кадастровий номер 7422481500:07:008:0018 

0,3127 га – сіножаті (пай 26), кадастровий номер 7422481500:07:003:0014 

0,7195 га – пасовища (пай 253), кадастровий номер 7422481500:07:000:0874 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Бреч Корюківського району Чернігівської області. 

8.2. Зобов’язати Верещаку Олену 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. 

 

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 четверта сесія сьомого скликання) 

 

 

30 травня 2019 року                      м. Корюківка                                   № 28-24/VІI 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки,  

цільове призначення якої змінюється 

 

 Розглянувши заяву Левицького Олександра Сергійовича та проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої 

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 індивідуального 

садівництва» (01.05) на землі «для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» (02.01.) за 

адресою: вул. Шкільна, 35, с. Бреч, площею 0,1200 га, розроблений                                 

фізичною особою – підприємцем Горбачем Віктором Івановичем. 

1.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки, яка належить на 

праві приватної власності Левицькому Олександру Сергійовичу, відповідно до 

витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності від 13.01.2017 р. номер запису про право власності 18600825, 

площею 0,1200 га, кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:07:000:0971 із земель «для індивідуального садівництва» (01.05.) на 

землі «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 



будівель і споруд (присадибна ділянка)» (02.01.) за адресою: вул. Шкільна, 35, 

с. Бреч. 

 

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 четверта сесія сьомого скликання) 

 

 

30 травня 2019 року                      м. Корюківка                                   № 29-24/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 будівель торгівлі, 

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 0,0600 га, яка передається у комунальну власність Корюківської 

міської територіальної громади для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (КВЦПЗ 03.07.), що розташована за адресою: м. Корюківка,                         

вул. Дудка, 64 В, Корюківського району, Чернігівської області.   

 

2.Виконавчому апарату Корюківської міської ради зареєструвати право 

комунальної власності на земельну ділянку площею 0,0600 га для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07.), що розташована за 

адресою: м. Корюківка, вул. Дудка, 64 В, Корюківського району, Чернігівської 

області, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1337, 

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 четверта сесія сьомого скликання) 

 

 

30 травня 2019 року                      м. Корюківка                               № 30-24/VІI 
 

Про продаж земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення 

на території Корюківської міської ради 

 

Розглянувши звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища, керуючись Конституцією 

України, ст.ст. 628, 629 Цивільного кодексу України, ст.ст. 12, 79-1, 122, 127, 

128 Земельного кодексу України, рішенням восьмої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 09.08.2017 року «Про збільшення вартості продажу 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення», ст.ст. 26, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

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

несільськогосподарського призначення, на якій знаходяться нежитлові будівлі, 

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

купівлі-продажу від 14.02.2018 року, серія та номер 206. Земельна ділянка 

розташована за адресою: провулок Вокзальний, 8а, м. Корюківка, кадастровий 

номер земельної ділянки 7422410100:01:001:1405, площею 962 м2, для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 

Звітом з експертної грошової оцінки земельної ділянки встановлена ринкова 

вартість земельної ділянки в розмірі 34 978 грн. 00 коп. (тридцять чотири тисячі 

дев’ятсот сімдесят вісім гривень 00 коп.) без урахування ПДВ. 

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

рішення, у сумі 38 475 грн. 80 коп. (тридцять вісім тисяч чотириста сімдесят 

п’ять гривень 80 коп.) без урахування ПДВ. 

 



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

38 475 грн. 80 коп. (тридцять вісім тисяч чотириста сімдесят п’ять гривень 80 

коп.) без урахування ПДВ. 

  

1.3. Встановити авансовим внеском кошти в сумі 8 765 грн. 65 коп. (вісім 

тисяч сімсот шістдесят п’ять гривень 65 коп.), які сплачені ТОВ «Корфад» 

відповідно до договору №1/2019 від 02.05.2019 р. на рахунок Корюківської 

міської ради в рахунок оплати ціни земельної ділянки площею 962 м2, що 

розташована за адресою: провулок Вокзальний, 8а, м. Корюківка. 

 

  1.4. Кошти від продажу земельної ділянки зараховуються на 

розрахунковий рахунок № 31513941025639, відкритий Казначейство України 

(ЕАП), МФО банку 899998, код ЄДРПОУ 37750065, код платежу 33010100, 

отримувач: УК у Корюк.р-ні/отг м.Корюків/33010100. 

  

1.5. Уповноважити міського голову Ахмедова Ратана Ратановича (а у 

разі його відсутності - секретаря міської ради Олійник Світлану Олександрівну) 

укласти та підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки з ТОВ 

«Корфад». 

1.5.1. Усі витрати по даному договору покласти на ТОВ «Корфад» з 

урахуванням вимог п. 1.1.– 1.4. даного рішення. 

 

1.6. Повний розрахунок з ТОВ «Корфад» за придбання земельної 

ділянки, вказаної в п. 1 даного рішення, повинен бути підтверджений довідкою 

Корюківської міської ради про зарахування до місцевого  бюджету всієї суми  

коштів.  

 

1.7.  Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 07.08.2018р. 

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

ділянки, яка розташована за адресою: провулок Вокзальний, 8а, м. Корюківка, 

площею 962 м2. 

 

2.  Контроль  за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Міський голова                                                                                  Р.АХМЕДОВ 

 
 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять четверта сесія сьомого скликання) 

 

 

30 травня 2019 року                        м. Корюківка                                   № 31-24/VIІ 

 

Про внесення змін до рішення  

вісімнадцятої сесії Корюківської  

міської ради сьомого скликання 

від 15 листопада 2018 р. «Про план  

діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2019 рік 

 

 З метою координації заходів по впорядкуванню розміщення та демонтажу 

тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з гуманітарних питань, законності, 

правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської 

етики та регламенту, керуючись ст. 7 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:  

 

 1. Внести зміни до рішення вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 15 листопада 2018 року «Про план діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік», а саме доповнити план              

п. 5 в наступній редакції: 

 
 

№ 

з/п 

 

Вид проекту 

 

Назва проекту 

 

 

Мета прийняття 

 

 

Термін 

підготовки 

 

Розробник 

проекту 

5 Рішення 

Корюківської 

міської ради 

Про затвердження 

Порядку 

розміщення та 

демонтажу 

тимчасових споруд 

для здійснення 

Координація 

заходів по 

впорядкуванню 

розміщення та 

демонтажу 

тимчасових 

червень 

грудень 

Відділ 

архітектури, 

містобудуванн

я та житлово-

комунального 

господарства 



підприємницької 

діяльності на 

території населених 

пунктів 

Корюківської 

міської ради 

споруд для 

здійснення 

підприємницької 

діяльності, 

збільшення 

фінансових 

надходжень до 

міського 

бюджету 

Корюківської 

міської ради 

 

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 четверта сесія сьомого скликання) 

 

 

30 травня 2019 року                       м. Корюківка                                  № 32-24/VIІ 

 

Про виключення житлового будинку 

з числа службового житла 

 

 Розглянувши клопотання комунального некомерційного підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня Корюківської районної ради 

Чернігівської області» щодо виключення житлового будинку по вул. Соборна,5, 

м. Корюківка, з числа службового житла, враховуючи рекомендації постійної 

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

культурного  розвитку  міста, рішення двадцять першої сесії Корюківської 

міської ради шостого скликання від 24 грудня 2013 року «Про прийняття в 

міську комунальну власність житлових будинків», рішення двадцять дев’ятої 

сесії Корюківської міської ради шостого скликання від 27 січня 2015 року «Про 

передачу житлових будинків міської комунальної власності у спільну власність 

територіальних громад міста, селища та сіл Корюківського району», відповідно 

до Житлового кодексу Української РСР, керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:  

 

1. Виключити житловий будинок № 5 по вул. Соборна, м. Корюківка, з 

числа службового житла. 

 

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 четверта сесія сьомого скликання) 

 

 

30 травня 2019 року                         м. Корюківка                                  № 33-24/VIІ 

 

Про внесення змін до рішення  

восьмої сесії Корюківської міської ради  

сьомого скликання від 09 серпня 2017 року 

«Про затвердження Положення  

про розміщення зовнішньої 

реклами на території населених пунктів 

Корюківської міської ради» 

 

 З метою впорядкування правил розміщення об’єктів зовнішньої реклами 

на території населених пунктів міської ради та матеріального забезпечення 

діяльності комунального підприємства «Благоустрій», враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, 

соціально-економічного та культурного розвитку міста, відповідно до Типових 

правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067, Закону України «Про 

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

Україні», 

 

міська рада вирішила : 

 

 1. Внести зміни до рішення восьмої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 09 серпня 2017 року «Про затвердження Положення про 

розміщення зовнішньої реклами на території населених пунктів Корюківської 

міської ради», а саме викласти Положення в новій редакції, що додається. 

 

 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 



       ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                      рішення двадцять четвертої сесії 

                                                                                                         Корюківської міської ради 

                                                                                                         сьомого скликання 

                                                                                                         від 30 травня 2019 року 

№ 33-24/VIІ 

 
Положення  

про розміщення зовнішньої реклами на території населених пунктів  

Корюківської міської ради 

 

1. Загальні положення 

 1.1. Це Положення про розміщення зовнішньої реклами на території населених 

пунктів Корюківської міської ради (далі - Положення) розроблено відповідно до положень: 

- Закону України «Про рекламу»; 

- Закону України «Про благоустрій населених пунктів»; 

 - постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року №2067 «Про затвердження 

Типових правил розміщення зовнішньої реклами»; 

- Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, 

дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях міста 

Корюківки. 

 1.2. Положення регулює правові відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням 

зовнішньої реклами на території населених пунктів Корюківської міської ради, та визначає 

порядок надання дозволів на розміщення такої реклами. 

 1.3. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:  

робочий орган – комунальне підприємство «Благоустрій» Корюківської міської ради; 

виконавчий орган ради – виконавчий комітет Корюківської міської  ради; 

дозвіл – документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на 

підставі рішення виконавчого органу міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої 

реклами на певний строк та у певному місці; 

місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, 

елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах 

населеного пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове 

користування власником або уповноваженим ним органом (особою); 

реклама – інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який 

спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес 

щодо таких особи чи товару; 

соціальна реклама − інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка 

спрямована на досягнення суспільно корисних цілей,  популяризацію  загальнолюдських 

цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку; 

спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, 

наземні та не наземні (повітряні), плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, 

троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, 

складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для 

розміщення реклами; 

Терміни, що не визначені в цьому Положенні, вживаються у значенні, визначеному 

законодавством України. 

 1.4.  Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів виданих робочим органом – 

комунальним підприємством «Благоустрій» Корюківської міської ради (далі − Підприємство) 

− на підставі рішень виконавчого комітету Корюківської міської ради відповідно до цього 

Положення. 



Справляння плати за видачу зазначених дозволів виконавчим комітетом міської ради 

забороняється. 

 1.5. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх 

власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, 

функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого 

середовища та з додержанням правил благоустрою територій населених пунктів. 

 1.6.  Дія цього Положення поширюється на всю територію населених пунктів, які 

входять до складу Корюківської міської територіальної громади, включаючи розташування 

рекламних засобів на будинках (будівлях) і спорудах, на відкритих майданчиках, на 

міських вулицях (дорогах), площах тощо, у зелених зонах, на елементах вуличного 

обладнання та інших об’єктах незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування. 

 Соціальна реклама розміщується на підставах та умовах визначених цим 

Положенням. Плата за тимчасове користування рекламними засобами, на яких розміщена 

соціальна реклама, не сплачується. 

 Положення є обов’язковим для виконання усіма учасниками рекламної діяльності – 

фізичними та юридичними особами, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форм 

власності. 

2. Функції Підприємства як робочого органу. 

 2.1.   До повноважень Комісії як робочого органу належать: 

 - розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення 

змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії; 

 - надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-

планувальних завдань та опрацювання проектно-технічної документації для розташування 

складних (дахових) рекламних засобів; 

 - прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування 

рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про 

відмову в установленні такого пріоритету; 

  - підготовка проекту рішення виконавчого комітету міської ради щодо надання 

дозволу (у тому числі погодження з органами та особами, зазначеними у п. 3.4. даного 

Положення) чи про відмову у його наданні; 

  - видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету міської ради; 

- ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану 

їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних 

містобудівного кадастру населених пунктів; 

 - подання територіальному органу спеціально уповноваженого органу виконавчої 

влади у сфері захисту прав споживачів в Чернігівській області матеріалів про порушення 

порядку розповсюдження та розміщення реклами; 

 - підготовка і подання виконавчому комітету міської ради пропозицій щодо розмірів 

плати за надання послуг робочим органом на підставі калькуляцій витрат для прийняття 

відповідного рішення. 

 Комісія здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства. 

 

3. Порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

 3.1. Для одержання дозволу заявник подає Підприємству: 

- заяву за формою згідно з додатком 1 до цього Положення; 

- фотокартку або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на 

якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з 

конструктивним рішенням; 

- копію свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи 

- підприємця. 

 3.2. За наявності документів, передбачених пунктом 3.1 цього Положення, відомості 

про заяву у той же день вносяться уповноваженим представником Підприємства до 



внутрішнього реєстру заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (журналу), який 

ведеться у довільній формі. 

 3.3.   Підприємство протягом двох робочих днів з дати реєстрації заяви перевіряє 

місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет надання на заявлене 

місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу за формою згідно з додатком 3. 

 У разі  прийняття рішення про відмову у видачі дозволу Підприємство надсилає 

заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням підстав, передбачених законом. 

 Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його 

видачі становить 10 робочих днів. 

 3.4. Видача дозволу погоджується Підприємством з власником місця або 

уповноваженим ним органом (особою), а також з: 

 Мінкультури − у разі розміщення зовнішньої реклами  на пам’ятках національного 

значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць; 

 Обласною державною адміністрацією − у разі розміщення зовнішньої реклами на 

пам’ятках місцевого значення, а також в межах зон охорони цих пам’яток; 

 Утримувачем інженерних комунікацій – у разі розміщення зовнішньої реклами в 

межах охоронних зон цих комунікацій; 

 Укравтодором або власниками автомобільних доріг та Національною поліцією − 

у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг. 

 Перелік органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, є вичерпним. 

 Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються Підприємством без залучення 

заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу, який вказаний в абзаці 5 п. 

3.3. цього Положення. 

 Для здійснення погодження Підприємство не пізніше дня, що настає за днем 

одержання документів від заявника, надсилає їх копії у паперовому або електронному 

(шляхом сканування) вигляді органам, зазначеним в абзацах 1-5 цього пункту, та встановлює 

строк розгляду цих документів. 

 За результатами дозвільної (погоджувальної) процедури органи, вказані в абзацах 1-5 

цього пункту, надають погодження, які у паперовому або електронному (шляхом 

сканування) вигляді надсилаються комісії. 

 У разі ненадання органами, зазначеними в абзацах 1-5 цього пункту, протягом 

встановленого строку погоджень вважається, що видачу дозволу погоджено. 

 3.5. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами 

забороняється. 

  

4. Прийняття рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами або про 

відмову у його наданні 

 4.1. Підприємство протягом не більш як двох робочих днів з дати одержання від 

органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, подає виконавчому комітету міської 

ради пропозиції та проект відповідного рішення. 

 4.2. Виконавчий комітет міської ради протягом одного робочого дня з дати одержання 

зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його 

наданні. 

 Дозвіл (додаток 2 до цього Положення) або відмова у його видачі видається не 

пізніше ніж протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення 

виконавчим комітетом міської ради. 

 4.3. Підприємство протягом десяти робочих днів з дати реєстрації дозволу надає 

органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої 

реклами, яким надано дозвіл. 

4.4. Дозвіл надається строком на п’ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві. 

 4.5. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої 

реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу.  



 4.6. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у 

п’ятиденний строк зобов'язаний подати Комісії фотокартку місця розташування рекламного 

засобу (розміром не менш як 6х9 сантиметрів). 

 

5. Внесення змін та переоформлення дозволу 

 5.1. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, 

будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни 

місця розташування рекламного засобу, Підприємство у семиденний строк письмово 

повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку 

зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва Комісія надає 

розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі 

досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у 

дозвіл. 

 Відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на 

новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування 

рекламного засобу. 

 Плата за надання Підприємством послуг, пов’язаних із зміною місця розташування 

рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для 

вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, 

ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої 

реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.  

 

6. Плата за тимчасове користування місцем розташування об’єктів зовнішньої реклами 

 6.1. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що 

перебуває у комунальній власності, встановлюється в Договорі на тимчасове користування 

місцем для розміщення зовнішньої реклами (додаток 3 до цього Положення) з врахуванням 

тарифів плати за користування місцями розташування зовнішньої реклами на території 

населених пунктів Корюківської міської ради (додаток 4 до цього Положення). 

 Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що 

перебуває у державній або приватній власності, встановлюється на договірних засадах з його 

власником або уповноваженим ним органом (особою). При цьому площа місця розташування 

рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на 

це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції 

цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює 

площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину. 

 6.2. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу 

не може встановлюватися залежно від змісту реклами. 

 

7. Контроль за дотриманням норм та вимог цього Положення та відповідальність за їх 

порушення. 
 7.1. Розміщення об’єктів зовнішньої реклами, що розташовані на території населених 

пунктів Корюківської міської ради повинно відповідати вимогами п. 34-44, 48 Типових 

правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 29.12.2003 р. № 2067 (зі змінами). 

 7.2.   Контроль за додержанням норм та вимог цього Положення здійснюють 

Підприємство, виконавчий комітет міської ради та інші органи відповідно до чинного 

законодавства. 

 7.3. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами уповноважена 

особа органу, який здійснює контроль за додержанням норм та вимог цього Положення, 

звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у 

визначений строк. 



 У разі невиконання цієї вимоги орган, який здійснює контроль, подає інформацію 

спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у 

порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. 

 7.4. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні норм та вимог цього 

Положення, несе відповідальність згідно із законодавством. 

 

8. Демонтаж рекламних засобів 

 8.1. Демонтаж рекламних засобів, розміщених з порушенням вимог цього Положення 

(в т.ч. вивісок чи табличок), здійснюється у разі: 

- припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи - підприємця; 

- самовільного розміщення; 

- коли технічний стан конструкції, розміщеної на місці, створює загрозу життю або здоров’ю 

людей та/або заподіянню шкоди (майнової чи немайнової) третім особам; 

- порушення зобов’язань, визначених договором про надання у користування місць, які 

перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій; 

- закінчення строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами; 

- розміщення спеціальної конструкції без отримання дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами; 

- встановлення під час експертного обстеження технічного стану спеціальної конструкції 

неможливості її подальшої експлуатації; 

- порушення благоустрою території; 

- засоби зовнішньої реклами, власника яких встановити неможливо. 

8.2. Підприємство готує проект рішення виконавчого комітету Корюківської міської 

ради про демонтаж спеціальних конструкцій. У рішенні зазначається перелік спеціальних 

конструкцій, що підлягають демонтажу, вид та розмір із зазначенням місця розташування. 

8.3. Після прийняття виконавчим комітетом Корюківської міської ради вищевказаного 

рішення, робочий орган направляє лист про прийняте рішення власнику рекламного засобу. 

Демонтаж спеціальних конструкцій здійснюється за рахунок коштів юридичних осіб або 

фізичних осіб-підприємців, якими вони були встановлені, протягом 3 днів з моменту 

прийняття рішення. 

8.4. У разі невиконання вимог, зазначених у рішенні, Підприємство проводить 

демонтаж спеціальних конструкцій зовнішньої реклами по закінченню 7-денного строку з 

моменту прийняття рішення. 

8.5. Підприємством та іншими особами, що були присутні при проведенні демонтажу, 

складається Акт проведення демонтажу спеціальної конструкції. У разі необхідності під час 

проведення демонтажу можуть бути присутні: власник або законний користувач спеціальної 

конструкції, представник виконавчого комітету, робочого органу, представники державних 

органів, міських служб та організацій (поліція, тощо). 

Акт проведення демонтажу спеціальної конструкції складається у трьох примірниках і 

підписується особами, присутніми при демонтажі спеціальної конструкції. 

8.6. Один примірник Акту демонтажу спеціальної конструкції залишається у 

Підприємства, другий примірник надається до виконавчого комітету міської ради, а третій 

примірник надається власнику спеціальної конструкції. 

8.7. Якщо власник спеціальної конструкції або його адреса не встановлені, демонтаж 

спеціальної конструкції здійснюється Підприємством без направлення листа на підставі 

рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради. 

8.8. Якщо власник спеціальної конструкції або його адреса невідомі, юридична особа, 

з якою укладено договір про надання послуг демонтажу, у 10-ти денний термін повідомляє 

про проведений демонтаж та місцезнаходження спеціальної конструкції органи поліції за 

місцем демонтажу спеціальної конструкції. 

8.9. Власник спеціальної конструкції зобов’язаний компенсувати витрати, пов’язані з 

демонтажем та зберіганням спеціальної конструкції у встановленому порядку 



9. Облік, зберігання та розпорядження демонтованими  

спеціальними конструкціями 
9.1. Облік демонтованих спеціальних конструкцій здійснюється Підприємством у 

встановленому чинним законодавством порядку. 

9.2. Обов’язок щодо зберігання взятих на облік спеціальних конструкцій покладається 

на Підприємство. 

9.3. Демонтовані спеціальні конструкції можуть бути передані Підприємством на 

тимчасове зберігання відповідній організації на підставі договору зберігання та Акту 

прийому-передачі, в якому обов’язково зазначається перелік спеціальних конструкцій, їх 

стан та характеристики. 

9.4. Особа, яка прийняла на зберігання демонтовані спеціальні конструкції, несе 

відповідальність за їх збереження з моменту підписання акту приймання-передачі. 

9.5. Витрати, пов’язані з утриманням демонтованих спеціальних конструкцій, несе 

зберігач. 

9.6. Демонтовані спеціальні конструкції зберігаються у спеціально відведених для 

цього місцях (сховищах, складах тощо). 

9.7. Власник спеціальної конструкції або його представник має право на повернення 

демонтованої спеціальної конструкції на підставі: 

– документа про відшкодування вимушених витрат, пов’язаних з демонтажем спеціальної 

конструкції та її зберіганням; 

– заяви на ім’я керівника Підприємства; 

– документа, що підтверджує право особи на одержання демонтованої спеціальної 

конструкції; 

– документ, що підтверджує право власності (інше майнове право) на конкретну 

демонтовану спеціальну конструкцію (на вимогу). 

9.8. Повернення демонтованої рекламної конструкції здійснюється на підстав акту 

прийому-передачі Підприємством та розповсюджувачем зовнішньої реклами. 

9.9. Якщо протягом року після проведення публікації власник не заявив свої права на 

спеціальну конструкцію, до неї може застосовуватися процедура та операція поводження з 

відходами відповідно до законодавства. 

 

10. Заключні положення. 

 10.1. Питання, що не врегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з чинним 

законодавством України, а також відповідно до рішень Корюківської міської ради та її 

виконавчого комітету. 

 10.2. Спори, що виникають при вирішенні питань, пов'язаних з розміщенням 

зовнішньої реклами, вирішуються у встановленому законодавством порядку. 

 

 

Секретар міської ради                                                                        С.ОЛІЙНИК 

                     
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  Додаток 1 

                                                                                                                                  до Положення 

 

 

_______________________ р. N ______                                       Начальнику КП «Благоустрій» 

     

Виконкому Корюківської 

                                                                                                          міської ради  

 

 

ЗАЯВА 

про надання дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами 

 

Заявник                                                                                                                               ллллллл----  
                  (для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, для фізичної  

Тттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттт---- 
особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо--_-                  

 

Адреса заявника  лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл----                                          
                                      (для юридичної особи - місцезнаходження, для фізичної особи - місце проживання,  

_________________________________________                      _________________________----  
 паспортні дані) 

 

Ідентифікаційний код юридичної особи  

або ідентифікаційний номер фізичної особи оооооооооооооооооооооооооооооооооооооєєо--- 

 

Телефон (телефакс) оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооїо--- 

 

Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою: 

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД--                 
                                (вид та розміри рекламного засобу, повна адреса місця розташування) 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

строком на бббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббб___ 
(літерами) 

 

Перелік документів, що додаються ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр 

Ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр 

 

Заявник  

або уповноважена  

ним особа           ______________________  ______________________  
                                         (підпис)                                 (ініціали та прізвище)  

 

М.П. 

 
 

                                                                                              

 

 

                                                                                                                              



                                               Додаток  2 

                                                  до Положення 

ДОЗВІЛ 

на розміщення зовнішньої реклами 
 

Виданий ____________ р. на підставі рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від «___» ___________ 20 року № _____ 

                                                                  (дата видачі) 

__________________________________________________________________   

(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, для фізичної особи - прізвище, ім'я 

__________________________________________________________________      

та по батькові) 

__________________________________________________________________ 

(місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу), банківські реквізити, ідентифікаційний 

код  _________________________________________________________________

_ 

(номер)                                  _______________________________________________

___________________ 

__________________________________________________________________ 

       

Адреса місця розташування рекламного засобу _________________________ 

__________________________________________________________________  

Характеристика (у тому числі технічна) рекламного засобу _______________ 

__________________________________________________________________  

                 (вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу)  

 

 

Підпис, печатка 

                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        Додаток 3 

                                                                                                                                        до Положення 

ДОГОВІР 

на тимчасове користування місцем 

для розміщення зовнішньої реклами 

м. Корюківка                                                                                   «___»____________» 20__ року  

Комунальне підприємство «Благоустрій» Корюківської міської  ради (в подальшому 

– Підприємство), в особі начальника Селюка Анатолія Михайловича, що діє на підставі 

Статуту, з одного боку, та ________________________________________, в особі директора 

_______________________________________________ (в подальшому – Користувач), що діє 

на підставі статуту, з другого боку, уклали цей Договір про наступне:  

 

1. Терміни в Договорі 

 

1.1. Терміни, що застосовуються в цьому Договорі, вживаються у значенні відповідно до 

Закону України «Про рекламу» в редакції Закону від 11 липня 2003 року № 1121-IV, із 

змінами, Положення про розміщення зовнішньої реклами на території населених пунктів 

Корюківської міської ради, затвердженим рішенням _______________ сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від __.__.2019 року. 

 

2. Предмет Договору 

 

2.1. Підприємство надає Користувачу у тимчасове платне користування місце, що перебуває 

у комунальній власності, для розміщення зовнішньої реклами за адресою: 

________________________________________________________________________________ 

2.2. Користувач використовує надане місце за цільовим призначенням, сплачує вартість 

користування місцем з дозволу на розміщення зовнішньої реклами та звільняє у триденний 

термін місце на яких термін дії дозволів припинений (закінчився). 

2.3. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами є невід’ємною частиною цього договору. 

3. Права та обов’язки Сторін 

 

3.1. Підприємство має право: 

3.1.1. Здійснювати контроль за дотриманням Користувачем чинного законодавства з питань 

зовнішньої реклами, Положення про розміщення зовнішньої реклами на території населених 

пунктів Корюківської міської ради, положень цього договору. 

3.1.2. Здійснювати обстеження встановлених рекламних конструкцій Користувачем.  

3.1.3. Розірвати цей договір, та силами Підприємства здійснити за рахунок Користувача 

демонтаж спеціальної конструкції у випадку заборгованості більше ніж за три місяці, 

передбачених розділом 4 цього договору. 

3.1.4. Відмовити Користувачу в продовжені строку дії дозволу у випадках, передбачених 

законодавством України та Положення розміщення зовнішньої реклами на території 

населених пунктів Корюківської міської ради. 

3.1.5. Ставити питання про розірвання Договору у випадку та порядку передбачених чинним 

законодавством України. 

3.1.6. Вимагати внесення змін до умов Договору згідно вимог діючого законодавства. 

3.2. Підприємство зобов’язується:  

3.2.1. Не надавати місце у тимчасове користування іншим особам протягом дії дозволу 

Користувача.  

3.2.2. Не перешкоджати розміщенню рекламних засобів встановлених згідно з Положенням 



про розміщення зовнішньої реклами на території населених пунктів Корюківської міської 

ради.  

3.2.3. Не втручатися у форму та зміст реклами. 

3.3. «Користувач» має право:  

3.3.1. Вимагати передачі йому у встановлений термін місця для розміщення спеціальних 

конструкцій відповідно до виданого  дозволу.  

3.3.2. Використовувати надане йому місце для розміщення на ньому рекламних засобів з 

дотриманням положень цього договору та Положення про розміщення зовнішньої реклами 

на території населених пунктів Корюківської міської ради. 

3.4. Користувач зобов’язаний: 

3.4.1. Не розміщувати рекламоносії з порушенням вимог Законів України «Про рекламу», 

«Про благоустрій населених пунктів», відповідних Правил розміщення зовнішньої реклами.  

3.4.2. Утримувати рекламні засоби в належному естетичному та технічному стані.  

3.4.3. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати суму за розміщення зовнішньої реклами 

згідно з дозволами по розрахунковим тарифам, що діють на день сплати. 

3.4.4. Встановлювати рекламні конструкції відповідно до погодженого в установленому 

порядку проекту, без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів 

будівель та споруд, підземних та наземних комунікацій, елементів благоустрою та 

озеленення, з забезпеченням безпеки населення при підключенні конструкції до електричної 

мережі, утримувати їх в належному технічному і санітарному стані та впорядковувати місця 

для їх розташування, забезпечити технічну міцність і стійкість спеціальної конструкції.  

3.4.5. За свій рахунок усувати можливі пошкодження зелених насаджень у зоні установки 

рекламоносіїв та/або комунікацій, що пролягають у цьому місці. 

3.4.6. Відшкодовувати в повному обсязі балансоутримувачу місця матеріальну шкоду, що 

заподіяна місцю розташування рекламної конструкції з вини «Користувача».  

3.4.7. Демонтувати в 3-денний термін спеціальні конструкції, по закінченню терміну дії 

дозволу на розміщення зовнішньої реклами, при його скасуванні, розірванні або закінченні 

терміну дії цього договору, а також у разі виникнення нагальної потреби для реконструкції, 

ремонту чи будівництва місця розташування спеціальної конструкції або зміни містобудівної 

ситуації. 

3.5. Після отримання Користувачем дозволу на розміщення зовнішньої реклами плата за 

користування місцем, що перебуває у комунальній власності проводиться незалежно від того 

використовує його «Користувач», чи тимчасово не використовує. 

3.5.1. Після проведення демонтажних робіт привести місце розміщення рекламного засобу до 

належного стану. 

3.5.2. У тижневий термін листом повідомити Виконком про зміни адреси для листування, 

банківського рахунку, зміну назви, зміну коду ЄДРПОУ або реорганізацію.  

 

4. Форма плати за користування та порядок розрахунків 

 

4.1. Плата за користування місцем, що перебуває у комунальній власності, для розміщення 

зовнішньої реклами визначається на підставі тарифів, затверджених Корюківською міською 

радою, згідно з переліком конструкцій, яка надається Користувачем щомісячно для 

узгодження, а також бухгалтерського розрахунку.   

4.2. За користування місцем розташування зовнішньої реклами Користувач щомісячно не 

пізніше 25 числа поточного місяця сплачує на рахунок Виконкому суму у розмірі ______ грн. 

4.3. У разі нерозміщення рекламного засобу через зміну містобудівної ситуації, здійснення 

реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування конструкції плата не 

нараховується. При цьому витрати, пов'язані з демонтажем/монтажем рекламоносія 

проводяться за рахунок розповсюджувача зовнішньої реклами. 

4.4. На час розміщення соціальної реклами, а також інформації до державних та міських 

свят, застосовується знижка 100% від суми оплати за рекламні засоби на яких розміщуються 



вказані сюжети. Розміщення соціальної реклами «Користувачем» здійснюється за 

узгодженням з Підприємством. 

 

5. Відповідальність Сторін 

 

5.1. При невиконанні зобов’язань за Договором винна Сторона відшкодовує іншій Стороні 

заподіяну шкоду відповідно до чинного законодавства. 

5.2. У випадку прострочення платежів, передбачених у п.4.2. цього Договору Користувач» 

сплачує на користь Підприємства пеню від суми простроченого платежу за кожен день 

прострочення, в розмірі 10 % від встановленої плати за користування місцем розташування 

зовнішньої реклами, що діятиме в період за який нараховується пеня.  

5.3. У випадку самовільного встановлення рекламних засобів, не своєчасного демонтажу 

конструкції по закінченні терміну дії дозволу або цього договору Користувач сплачує 

Підприємству штраф у розмірі 1000 гривень за кожен день самовільного встановлення і 

відшкодовує вартість демонтажних робіт зазначених рекламоносіїв здійснених Виконкомом.  

 

6. Форс – мажор 

 

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань по Договору, 

якщо таке невиконання зумовлене обставинами непереборної сили, які не могла передбачити 

жодна зі Сторін. В разі виникнення таких обставин Сторона, для якої вони зумовили 

неможливість виконання зобов’язань за Договором, повідомляє іншу Сторону в п’ятиденний 

термін. 

6.2. У випадку, коли обставини непереборної сили діятимуть більше двох місяців, кожна зі 

Сторін має право припинити дію Договору шляхом письмового повідомлення іншої 

Сторони. 

6.3. Обставинами непереборної сили вважаються: війна чи воєнні дії, повстання, мобілізація, 

епідемії, пожежі, вибухи, дорожні та природні катастрофи, а також інші події, котрі визнані 

такими компетентними державними органами.  

 

7. Термін дії Договору 

 

7.1. Даний Договір укладено терміном на ____ (_____) років. 

7.2. Заява на пролонгацію договору подається до Підприємства за місяць до моменту 

закінчення терміну дії дозволу. 

7.3. Заява на внесення змін або скасування дозволу подається Користувачем Підприємству за 

місяць для внесення відповідних змін або скасування дозволу. 

7.4. Договір достроково припиняє дію: 

7.4.1. За взаємною згодою Сторін. 

7.4.2. Якщо рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради Користувачу 

відмовлено в наданні дозволу на розміщення зовнішньої реклами, або дозвіл анульовано 

рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради. 

7.4.3. За рішенням суду. 

7.4.4. У випадку невиконання Користувачем зобов’язань, передбачених п.3.4.1., 3.4.2., 3.4.4, 

3.4.5. Договору, - за ініціативою Виконкому.  

8. Заключні положення 

8.1. У разі виникнення між Сторонами суперечок щодо виконання або тлумачення Договору, 

вони намагатимуся вирішити їх шляхом переговорів. При недосягненні порозуміння, спір 

передається на розгляд до Господарського суду Чернігівської області. 



8.2. Усі зміни, доповнення та додатки до цього Договору мають однакову з ним юридичну 

силу, якщо вони підписані Сторонами або їхніми уповноваженими представниками, і 

являють собою невід’ємну частину Договору. 

8.3. Після підписання Договору всі попередні погодження, переговори та листування як в 

усній, так і в письмовій формі, що стосуються його предмету, втрачають силу.  

8.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології 

українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному 

для кожної із Сторін.  

9. Юридичні адреси та реквізити Сторін 

 
Підприємство: 

Комунальне підприємство «Благоустрій» 

Корюківської міської ради 

вул. Галини Костюк, 16, м. Корюківка, 

Чернігівська обл., 15300 

Банк одержувача: _________________ 

_________________________________ 

р/р ______________________________ 

МФО: ___________________________ 

ЄДРПОУ: 41766296 

тел. _____________________________ 

Начальник ____________ А.М.Селюк 

Користувач: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Банк одержувача: ________________ 

________________________________ 

р/р _____________________________ 

МФО: __________________________ 

ЄДРПОУ: _______________________ 

тел. ____________________________ 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                                                                             Додаток 4                                                                                                                                                               

до Положення 

 

Тарифи плати за користування місцями розташування зовнішньої реклами на території  

міста Корюківки 

 

Розмір плати в місяць з розрахунку 1 кв. м. рекламної площі рекламоносія, грн.: 

 

 

№ 

з/п 

Вид рекламного засобу Одиниця виміру 

за кв. м. 

Плата за 

місяць,  

грн. 

 

1.    Щит, що стоїть окремо (білборд) за 1 кв. м. 1000 

2.   Щит на фасаді будинку           за 1 кв. м. 30 

3.   Тимчасова виносна спеціальна 

конструкція  

за 1 кв. м. 10 

4.  Щит, плакат на зупинках 

громадського транспорту, на 

об’єктах чи елементах 

благоустрою 

за 1 кв. м. 25 

5.   Тумба, об’ємно-просторова 

конструкція, що стоять окремо 

за 1 кв. м. 30 

6. Транспаранти-перетяги, троли, 

підвіси на жорсткій основі, в т.ч. 

над проїзною частиною вулиць, 

доріг 

за 1 кв. м. 30 

7.   Рекламна вивіска, напис на 

будинку (будівлі), споруді      

за 1 кв. м. 15 

8.   Телефонна кабіна, урна, лава, 

інші елементи зовнішнього 

благоустрою, які 

використовуються як 

рекламоносії        

за 1 кв. м. 20 

9.   Прапор, парасоля, намет, які 

використовуються як 

рекламоносії 

за 1 кв. м. 7 

10. Динамічна та світлова реклама, 

табло, лазерні установки (по 

площині екрану) 

за 1 кв. м. 15 

 

Примітка: у випадку використання розповсюджувачем зовнішньої реклами рекламних 

засобів для розміщення на них соціальної реклами − плата за користування такими місцями 

розміщення зовнішньої реклами становить 0 (нуль) грн. 
 



 
      У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять четверта сесія сьомого скликання) 

 

 

30 травня 2019 року                      м. Корюківка                               № 34-24/VІI 

 

Про дозвіл на виготовлення проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної  ділянки 

 

Розглянувши заяву Мисника Віталія Миколайовича та додані матеріали, 

заслухавши висновки постійної комісії міської ради з питань регулювання 

земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись ст. 12, 79-1, 93, 122  

Земельного кодексу України,  ст.ст. 7, 31-33 Закону України «Про оренду 

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

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1.Дати дозвіл Миснику Віталію Миколайовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, яка 

розташована по вул. Дудка, 46/4 в м. Корюківка, площею 0,1488 га, яка 

перебуває у користуванні (на умовах оренди), із земель «для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07.)» в землі «для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02.)». 

Кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1303. 

 

2. Розроблений та погоджений відповідно до законодавства проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої 

змінюється, подати до Корюківської міської ради для розгляду та затвердження 

в установленому законодавством порядку. 

 

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 четверта сесія сьомого скликання) 

 

 

30 травня 2019 року                      м. Корюківка                                № 35-24/VІI 
 

Про надання дозволу на розроблення  

детального плану території  
 

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 Галушки М.В, керуючись статтею 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   

 

міська рада вирішила: 

 

1. Дати дозвіл на розроблення детального плану території в межах 

населеного пункту орієнтовною площею 0,4 га на основі затвердженого 

генерального плану м. Корюківка Чернігівської області для житлової забудови 

по вул. Незалежності. 

 

2. Замовником розроблення детального плану території визначити 

Корюківську міську раду (далі - Замовник). 

 

3. Фінансування робіт з розроблення детального плану території 

здійснити за рахунок коштів Галушки Миколи Вікторовича (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. Вважати такими, що втратили чинність пункт 8., підпункти 8.1., 8.2., 

8.3., 8.4. рішення двадцять третьої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 18.04.2019 року № 12-23/VII «Про дозвіл на виготовлення 

документації із землеустрою». 

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ 
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