
Порядок денний 

засідання виконкому Корюківської міської ради 

від 27 серпня 2019 року 

                                                       м. Корюківка 

 

       1. Про звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2019 року. 

       2. Про внесення змін до рішення двадцятої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року «Про міський бюджет на 

2019 рік». 

       3. Про перерозподіл видатків міського бюджету. 

       4. Про Програму модернізації систем модернізації цілісного майнового 

комплексу по теплопостачанню м. Корюківка на 2019-2021 роки. 

       5. Про Програму сприяння діяльності управління соціального захисту 

населення Корюківської районної державної адміністрації щодо покращення 

обслуговування населення Корюківської територіальної громади на 2019 рік. 

       6. Про технічний стан майна міської комунальної власності. 

       7. Про оренду майна міської комунальної власності. 

       8. Про розміщення об’єкту зовнішньої реклами. 

       9. Про надання матеріальної допомоги. 

       10. Про організацію підвозу учнів сільської місцевості до 

загальноосвітніх навчальних закладів Корюківської міської ради та 

затвердження схем маршрутів та розкладів руху шкільних автобусів на           

2019 - 2020 навчальний рік. 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

27 серпня 2019 року                      м. Корюківка                                           № 330 

 

Про звіт про виконання  

міського бюджету за І півріччя 2019 року 

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Барсук О.І., 

керуючись ст.28 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», п.4 ст. 80 

Бюджетного кодексу України, 

 
 

виконком міської ради вирішив: 

 

1.Винести на чергову сесію для затвердження міською радою звіт про 

виконання міського бюджету за І півріччя 2019 року: 

 

- по доходах у сумі  85 577,1 тис. гривень, в тому числі по доходах загального 

фонду міського бюджету у сумі 82 035,6 тис. гривень та  спеціального фонду 

міського бюджету у сумі 3 541,5 тис. гривень; 

 

- по видатках у сумі 80 544,9 тис. гривень, у тому числі по видатках загального 

фонду міського бюджету у сумі 72 947,7 тис. гривень та спеціального фонду 

міського бюджету у сумі 7 597,2 тис. гривень; 

 

- по кредитуванню  загального фонду в сумі 40,0 тис. грн. 

 

- по кредитуванню  спеціального фонду в сумі 5,2 тис. грн. 

  

 

Міський голова                                                                    Р.АХМЕДОВ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

27 серпня 2019 року                    м. Корюківка                                             № 331 

 

Про внесення змін до рішення двадцятої 

 сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 20 грудня 2018 року  

«Про міський бюджет на 2019 рік» 

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Барсук О.І., 

керуючись ст.28 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Рекомендувати Корюківській міській раді 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 викласти в наступній редакції:  

 

   «1. Визначити на 2019 рік : 

 

- доходи  міського  бюджету у сумі 175 181 168,89 гривень, в тому числі 

доходи загального  фонду міського бюджету  170 405 518,89 гривень та доходи 

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

цього рішення; 

 

-  видатки міського  бюджету у сумі 202 346 532,89 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду   міського бюджету  159 253 350,44 гривень та 

видатки спеціального фонду  міського бюджету   43 093 182,45 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  24 351 954,45  

гривень згідно з додатком 2 до  цього рішення; 

 

- дефіцит за спеціальним фондом міського  бюджету у сумі  24 351 954,45 

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 33 186 638 гривень згідно з додатком 7 

до цього рішення.»; 

  

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

цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 

 

Міський голова                                                                    Р.АХМЕДОВ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

27 серпня 2019 року                    м. Корюківка                                             № 332 

 

Про перерозподіл видатків 

міського бюджету 

      

 Заслухавши інформацію  начальника фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук О.І., керуючись п.15 рішення двадцятої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 20 грудня  2018 року «Про міський бюджет 

на 2019 рік» та ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Зменшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0117310 «Будівництво об’єктів житлово – комунального 

господарства» по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» в 

сумі 27810,00грн. 

 

2. Збільшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0117362 «Виконання інвестиційних проектів в рамках формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад» по КЕКВ 3132 «Капітальний 

ремонт інших об’єктів» в сумі 27810,00грн.  

 

3.Начальнику фінансового відділу Барсук О.І. внести зміни до розпису 

міського бюджету та врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення «Про 

міський бюджет на 2019 рік». 

 

      4.Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Савченка О.М.. 

 
 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

27 серпня 2019 року                    м. Корюківка                                            № 333 

 

 

Про Програму модернізації систем  

цілісного майнового  комплексу  

по теплопостачанню м. Корюківка  

на 2019-2021 роки 

 

      

Заслухавши  інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

Барсук О.І. про  проект  Програми  модернізації систем цілісного майнового 

комплексу по теплопостачанню м.Корюківка на 2019-2021 роки, керуючись 

ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Інформацію про Програму модернізації систем цілісного майнового 

комплексу по теплопостачанню м.Корюківка на 2019-2021 роки прийняти до 

відома. 

 

2. Подати на чергову сесію Корюківської міської ради для затвердження в 

новій редакції проект  Програми модернізації систем цілісного майнового 

комплексу по теплопостачанню м.Корюківка на 2019-2021 роки. 

 

 

Міський голова                                                               Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

модернізації систем цілісного майнового  комплексу по 

теплопостачанню м. Корюківка на 2019-2021 роки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Корюківка 

2019 рік 



Паспорт  
Програми модернізації систем цілісного майнового комплексу  

по теплопостачанню м.Корюківка на 2019-2021 роки  

 

1. Ініціатор розроблення Програми Корюківська міська рада  

2. Дата, номер і назва документа 

органу виконавчої вади про 

розроблення Програми 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

3. Розробник Програми Виконавчий  апарат  Корюківської 

міської ради  

4. Співрозробники програми:  Виконком Корюківської міської ради, 

міські комунальні підприємства, 

залучені організації та підприємства 

5. Відповідальні виконавці Виконком Корюківської міської ради 

6. Учасники Програми Корюківська міська рада, міські 

комунальні підприємства, залучені 

організації та підприємства 

7 Термін реалізації Програми 2019-2021 роки  

8 Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, усього: 

 

2300,0 тис. грн., в тому числі: 

2019 рік – 500,0 тис.грн. 

2020 рік – 800,0 тис.грн. 

  2021 рік – 1000,0 тис.грн. 
 

 

 

 
 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

 

Існуючі системи централізованого опалення технічно зношені, 

енергоємкі, побудовані за спрощеними схемами на засадах використання 

дешевих енергоносіїв. Багатоповерхові будинки, споруджені в радянський 

період, характеризуються великими втратами тепла. У незадовільному стані 

внутрішні мережі будинків. 

 Регулярне підвищення ціни на природній газ та підвищення заробітних 

плат, значна зношеність систем по теплопостачанню і необхідність проведення 

капітальних ремонтів, використання застарілого, енергозатратного обладнання 

при виробництві тепла та підігріву води та інші чинники мають визначальний 

вплив на постійне підвищення тарифів з виробництва та постачання теплової 

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

організацій міста Корюківки. 

 З метою відносної стабілізації тарифів та зменшення затрат на 

виробництво теплової енергії та підігрів води Корюківській міській раді, як 

власнику цілісного майнового комплексу систем по теплопостачанню, 

виконавчому комітету міської ради в 2019-2021 роках необхідно здійснити 

заходи по модернізації котелень, приведенню систем по теплопостачанню міста 

до інженерно-обґрунтованих норм, а саме: 

- з метою своєчасного проведення робіт по переведенню квартир на 

індивідуальне опалення надати з міського бюджету власникам та користувачам 

квартир матеріальну допомогу в межах коштів, передбачених міським 

бюджетом на ці цілі та на підставі Положення про порядок надання 

матеріальної допомоги при проведенні модернізації систем теплопостачання по 

вулиці Шевченка, 76 м.Корюківка. 

  

2. Мета Програми 

 

 Головна мета Програми: модернізація існуючих систем централізованого 

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

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

надання можливості за рішенням виконавчого комітету міської ради 

відключення приміщень від систем централізованого опалення. 

 Основною метою Програми є своєчасне проведення робіт по 

переведенню квартир громадян на автономне опалення у зв’язку із 

відокремленням житлових будинків багатоповерхової забудови від мереж 

централізованого опалення по вулиці Шевченка,76 м.Корюківки. 

Поліпшення соціально-побутових умов одиноких, малозабезпечених 

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

цільової грошової допомоги для встановлення індивідуального опалення. 

  

3. Основні завдання Програми: 

 

         -розробка першочергових невідкладних заходів щодо оптимальної роботи 

котелень, теплових мереж та їх можливої модернізації і реконструкції; 



         -розробка комплексних заходів щодо зростання енергоефективності в 

теплопостачанні міста; 

         -зменшення витрат теплоопалювального підприємства на виробництво 

теплової енергії та стабілізація тарифів для громадян; 

 -модернізація цілісного майнового комплексу з теплопостачання шляхом 

відокремлення частини теплопроводів від систем,  заміна зношених на нові по 

вулиці Шевченка, 76 м.Корюківки; 

 -надання матеріальної допомоги жителям вулиці Шевченка, 76, квартири 

яких будуть відключатись від мережі централізованого опалення, та своєчасне 

переведення квартир в будинках на автономне опалення. 

 

4. Ресурсне забезпечення Програми 

 

Фінансування витрат по даній Програмі здійснюються за рахунок коштів 

міського бюджету, інших джерел фінансування, які не заборонені чинним 

законодавством України. Орієнтовна сума видатків на 2019-2021 роки 

передбачається  в розмірі 2300,0 тис.грн. 

  

5. Очікувані результати 

 

 Виконання Програми надасть можливість: 

 - модернізувати системи цілісного майнового комплексу по 

теплопостачанню м. Корюківки; 

 -   оперативно та вчасно за рішенням виконавчого комітету міської ради 

відключити квартири від централізованого теплопостачання та забезпечити їх 

автономним опаленням; 

 -  підвищити рівень комфорту та якість життя мешканців міста, зняти 

соціальну напругу у зв’язку із незадовільним тепловим режимом в квартирах 

будинків, які розташовані по вулиці, де будуть проводитись роботи із 

модернізації. 

 

 

Керуючий справами  

(секретар) виконкому                                                        З.ПОНОМАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок надання матеріальної допомоги власникам та наймачам 

квартир, які відключені від централізованого опалення в зв’язку з 

модернізацією систем газо-, тепло- постачання та приведення їх до 

інженерно-обґрунтованих норм  

 

1. З метою забезпечення відключення квартир від централізованого 

опалення по вулиці Шевченка,76 м. Корюківки, власникам та наймачам квартир 

надається з міського бюджету матеріальна допомога в сумі, визначеній 

виконавчим комітетом (рішенням сесії) міської ради на кожну квартиру 

(будинок). 

2. Положення розроблено з метою забезпечення прозорості при наданні  

допомоги, запобігання непорозумінь та вчасного завершення робіт при переході 

на автономне опалення до початку опалювального періоду.  

3. Виплата коштів здійснюється з міського бюджету згідно затвердженого 

списку в безготівковій формі, шляхом перерахування на особові рахунки в 

будь-якому з банків м.Корюківка. 

4. Один з власників або наймачів квартири звертається із відповідною 

письмовою заявою до Корюківської міської ради (зразок додається). 

Підставами для звернення є наявність копії паспорта (з обов’язковою 

пропискою), домова книга, ідентифікаційний код та копія розрахункового 

рахунку з реквізитами банку. Відсутність хоч одного документа є підставою 

для відмови у виплаті. 

5. При подачі вищезазначених документів власником підписується  

зобов’язання завершити  роботи по приведенню системи газо-, тепло- 

постачання до інженерно-обґрунтованих норм або завершити роботи по 

переобладнанню квартири (одноповерхового будинку) на автономне опалення 

до ______________ (чи зазначається, що роботи вже завершені).     

 

 

 

 

Керуючий справами  

(секретар) виконкому                                                        З.ПОНОМАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗРАЗОК 

 

        Корюківському  

міському голові 

Ахмедову Р.Р. 

Гр.___________ 

______________ 

______________ 

 

 

 

Заява 

 

 Прошу надати матеріальну допомогу на приведення системи газо-, 

(тепло-) постачання до інженерно-обґрунтованих норм з метою завершення 

робіт по переобладнання квартири №____ по вулиці ____________________ м. 

Корюківка на автономне опалення в сумі ________________ грн. 

 

 

Додаток: на _________ аркушах.   

 

 

 

Дата         (підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗРАЗОК 

 

        Корюківському  

міському голові 

Ахмедову Р.Р. 

Гр.___________ 

______________ 

______________ 

 

 

Зобов’язання 

 

 Я, ___________________________ зобов’язуюсь в термін до  
                     (прізвище, ім.’я, по батькові) 

________________ завершити роботи (роботи завершені) по  приведенню 

системи газо-, (тепло-) постачання до інженерно-обґрунтованих норм з метою 

проведення робіт по переобладнання квартири №____ по вулиці 

_____________________ м. Корюківка на автономне опалення.   

 Претензій до Корюківської міської ради не маю. 

 Написано власноручно. 

 

 

Дата         (підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

27 серпня 2019 року                       м. Корюківка                                             № 334 

 

 

Про Програму сприяння діяльності  

управління соціального захисту населення  

Корюківської  районної  державної адміністрації 

щодо покращення обслуговування населення  

Корюківської територіальної громади на 2019 рік  

 
     Заслухавши  інформацію начальника фінансового відділу міської ради Барсук 

О.І. про  проект  Програми  сприяння діяльності управління соціального захисту 

населення  Корюківської  районної  державної адміністрації щодо покращення 

обслуговування населення Корюківської територіальної громади на 2019 рік, 

керуючись ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», 

 

                               виконком міської ради  вирішив: 

 

2. Інформацію про Програму сприяння діяльності управління соціального 

захисту населення  Корюківської  районної  державної адміністрації щодо 

покращення обслуговування населення Корюківської територіальної громади 

на 2019 рік прийняти до відома. 

 

2. Подати на чергову сесію Корюківської міської ради для затвердження 

проект  Програми сприяння діяльності управління соціального захисту населення  

Корюківської  районної  державної адміністрації щодо покращення 

обслуговування населення Корюківської територіальної громади на 2019 рік. 

 

 

 

Міський голова                                                               Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

сприяння діяльності управління соціального захисту населення     

Корюківської районної державної адміністрації щодо покращення 

обслуговування населення Корюківської територіальної громади 

на 2019  рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м.Корюківка 

2019 рік 

 



1.Паспорт 

 

Програми  сприяння діяльності управління соціального захисту 

населення Корюківської райдержадміністрації щодо покращення 

обслуговування населення на 2019 рік 

 

 

1. 

 

Ініціатор розроблення 

Програми 

Управління соціального захисту населення 

Корюківської райдержадміністрації 

 

 

 

2. 
Назва розпорядчого 

документа органів виконавчої 

влади про розроблення 

Програми 

Закони України „Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту”, 

„Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян 

похилого віку в Україні”, постанова 

Кабінету Міністрів України від 27.04.2018 

року №329 „Про внесення змін  до деяких 

постанов Кабінету Міністрів України та 

визнання  такою, що втратила чинність, 

постанови   Кабінету Міністрів України від 

28 грудня 2016 року №1022” та інші. 

3. 
Розробник Програми 

Управління соціального захисту населення 

Корюківської райдержадміністрації 

4. 
Відповідальні виконавці 

Програми 

Управління соціального захисту населення 

Корюківської райдержадміністрації, 

Корюківська міська рада 

5. 

Учасники Програми 

Управління соціального захисту населення 

Корюківської райдержадміністрації, 

Корюківська міська рада 

6. Термін реалізації Програми 2019 рік 

7. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

Програми 

Бюджет Корюківської міської ради 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів для реалізації 

Програми (кошти міського 

бюджету) 

50000,0 грн. 

 

 

2. Визначення проблемних питань, 

на розв’язання яких спрямована Програма 
 

 

Програма спрямована на посилення соціального захисту інвалідів всіх 

категорій, людей похилого віку, малозабезпечених сімей, створення 

сприятливих умов для їх життєдіяльності, захист прав, наданих Конституцією 

та Законами України. 



Завдання  забезпечення реалізації державної соціальної політики на 

відповідній території у сфері соціального захисту населення покладено на 

управління соціального захисту населення Корюківської райдержадміністрації. 

Життєзабезпечення соціально незахищених верств населення 

підтримується системою пільг, соціальних допомог, компенсацій та субсидій, 

які визначені відповідними законами.  

В управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації на 

обліку станом на 01 червня 2019 року перебуває з числа жителів Корюківської 

міської громади:    

- 695 ветеранів війни; 

- 4039 осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

- 45 пільговиків силових структур; 

- 5126 пенсіонерів за віком; 

- 186 багатодітних сімей; 

- 346 дітей з багатодітних сімей; 

- 112 переселенців; 

- 1584 ветеранів праці; 

- 2006 одержувачів соціальних допомог; 

- 4152 сімей-одержувачів субсидій. 

Матеріально-технічна база управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації потребує покращення, ситуація із забезпечення 

комп’ютерною технікою, паперовими, розхідними матеріалами для 

комп’ютерної техніки  та друкуючих пристроїв  критична. 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» 

управлінню соціального захисту доведені поточні видатки загального фонду по 

незахищених статтях видатків  за бюджетною програмою КПКВК 7951010   

«Здійснення виконавчої влади в Чернігівській області» в сумі 10400грн, що 

забезпечує  потребу на  10%.                                                                             

Недофінансування за рахунок коштів Державного бюджету залишає 

проблемними питання покращення матеріально-технічного забезпечення, що в 

умовах  значного росту звернень громадян за призначенням житлових субсидій, 

переходу на монетизацію пільг та субсидій, не дає можливості у повному обсязі 

забезпечити соціальну підтримку жителям громади та району. 

Категорія соціально незахищених верств населення  не має тенденції до 

зменшення, а тому для забезпечення ефективної роботи управління соціального 

захисту населення потребує сприяння зі сторони міської ради, а саме: виділення 

коштів з місцевого бюджету на виконання заходів по покращенню соціального 

обслуговування населення громади. 

Прийняття програми щодо  сприяння  діяльності управління соціального 

захисту населення Корюківської райдержадміністрації на  2019 рік та залучення 

на її виконання  коштів бюджету територіальної громади сприятиме 

покращенню роботи управління, забезпечення належного обслуговування 

громадян. 

 

 

 



3. Мета Програми 

 

Основною метою Програми є створення умов для покращення 

ефективності надання соціальної підтримки управлінням соціального захисту 

населення райдержадміністрації найвразливішим верствам населення, а також 

підвищення ефективності системи соціальної допомоги і спрощення процедури 

її надання, забезпечення належного обслуговування громадян. 

 

4. Строки виконання Програми 

 

Виконання заходів Програми передбачається протягом 2019 року. 

Програма переглядається у разі уточнення завдань, які необхідно 

вирішити. 

 

5. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів 

бюджету Корюківської міської ради, які передбачаються у кошторисі 

відповідального виконавця Програми, а також інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством.  

Обсяг фінансування Програми складає 50,0 тис. грн та може 

коригуватися під час її виконання. 

 

6. Очікувані результати 

 

Реалізація програми надасть змогу: 

- своєчасно та у встановлені терміни проводити призначення різного виду 

допомог, пільг, компенсацій та субсидій; 

- підвищити ефективність перевірок правильності та повноти даних для 

призначення різного виду допомог та субсидій (надсилання запитів, обстеження 

матеріально-побутових умов); 

- постійно надавати  інформацію про стан та умови надання допомог, пільг, 

компенсацій та субсидій кожному із одержувачів (в тому числі письмово); 

-  знизити соціальну напругу в громаді. 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконкому                                                                                   З.ПОНОМАРЕНКО 

 

 

 

 



ПЕРЕЛІК 

завдань і заходів Програми сприяння діяльності управління соціального захисту населення щодо 

покращення обслуговування населення на 2019 рік. 

тис.грн.                                                  

 

Керуючий справами (секретар)виконкому                                                                                    З.ПОНОМАРЕНКО 

Зміст заходів Програми з виконання 

завдань 

Строки 

виконання 

Джерело 

виконання 

Обсяг 

фінансування 

всього 

в т.ч. на 

2019 рік 

Очікуваний результат 

виконання заходу 

1 2 3 4 5 6 

 Субвенція з міського бюджету 

державному бюджету на забезпечення 

електронно-обчислювальною технікою 

(Персональний комп’ютер -1 шт.; 

Монітор – 1 шт.; принтер - 1 шт.) 

2019 рік 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради 

30,0 30,0 

Створення умов для 

підвищення ефективності 

системи соціальної 

допомоги і спрощення 

процедури її надання, 

забезпечення належного 

обслуговування громадян 

та поліпшення 

матеріально-технічного 

забезпечення  управління 

соціального захисту 

населення 

Витрати  для якісного підготування 

розрахунків, повідомлень, виплатних 

відомостей та іншої робочої 

документації управлінням соціального 

захисту населення 

райдержадміністрації на забезпечення:  

      -канцтоварами та папером; 

      -комплектуючими та запасними 

частинами для офісної техніки; 

      -придбання поштових марок, 

конвертів. 

2019 рік 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради 

20,0 20,0 

Всього 2019 рік 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради 

50,0 50,0 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

27 серпня  2019 року                    м. Корюківка                                         № 335 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про технічний стан майна 

міської комунальної власності 

 

 

Розглянувши акти технічного стану майна міської комунальної власності  

складені 15 серпня 2019 року постійно діючою комісією з питань обстеження 

стану майна, створеною розпорядженням міського голови від 15 серпня 2017 

року №133, керуючись ст. 29 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  

Україні», 
 

                                   виконком міської ради вирішив: 

 

         1. Затвердити: 

         1.1. Акт №7 від 15.08.2019 року технічного стану майна міської 

комунальної власності – нежитлова будівля за адресою : с. Самотуги, 

вул. Першотравнева, інвентарний номер 101310020, 1965 року введення в 

експлуатацію, балансовою вартістю 35583,00 грн. (тридцять п’ять тисяч 

п’ятсот вісімдесят три гривні 00 копійок), знос 100%. 

         1.2. Акт №8 від 15.08.2019 року технічного стану майна міської 

комунальної власності – нежитлова будівля за адресою : с. Самотуги, 

вул. Першотравнева, інвентарний номер 101310024, 1965 року введення в 

експлуатацію, балансовою вартістю 29869,00 грн (двадцять дев’ять тисяч 

вісімсот шістдесят дев’ять гривень 00 копійок), знос 100%. 
 

2. Рекомендувати виконавчому апарату Корюківської міської ради та її 

виконкому подати на розгляд міської ради документи щодо списання майна 

міської комунальної власності зазначеного в цьому рішенні. 

 

 

Міський голова                                                        Р.АХМЕДОВ 

 

 
 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

27 серпня 2019 року                      м. Корюківка                                          № 336 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Про оренду  майна 

міської комунальної власності  

 

Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 15.08.2019 №01-12/618, 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Надати дозвіл Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради на продовження терміну дії договору оренди №1 

від 02.09.2013  року, укладеного з фізичною особою – підприємцем 

Гаврюшем Олександром Михайловичем на оренду приміщення площею 21,5 

кв.м. в будівлі Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. №4, що розміщена за адресою: 

м.Корюківка, вул. Шевченка, 116-а, терміном по 01 вересня 2020 включно. 

 

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

ради,   забезпечити виконання даного рішення. 

 

 

Міський голова                                                                     Р. АХМЕДОВ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

27 серпня 2019 року                     м. Корюківка                                            № 337 

 

Про розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами 

 

Розглянувши звернення Корюківської районної кредитної спілки 

«Корюківська», комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської 

міської ради, керуючись Положенням про розміщення зовнішньої реклами на 

території населених пунктів Корюківської міської ради, затвердженим 

рішенням восьмої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

30.05.2019 № 33-24/VII, Типовими правилами розміщення зовнішньої 

реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 

29.12.2003 № 2067, ст. 16 Закону України «Про рекламу», ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Надати дозвіл Корюківській районній кредитній спілці 

«Корюківська» на розміщення об’єкту зовнішньої реклами – рекламної 

вивіски на будівлі розміром 3 м.кв. терміном на 5 (п’ять) років за адресою: м. 

Корюківка, вул. Шевченка, 56, офіс 26. 

2. Встановити плату за користування місцем розміщення зовнішньої 

реклами в розмірі 45 грн.  в місяць. 

3. Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської 

ради (Селюк А.М.) укласти з Корюківською районною кредитною спілкою 

«Корюківська» договір про розміщення об’єкту зовнішньої реклами 

відповідно до пунктів 1, 2 цього рішення. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М. 

 

 

Міський голова                                                                         Р. АХМЕДОВ 

 

 

 
 



                                                        
                                                                         У К Р А Ї Н А 

 

                               КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                    ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

27 серпня 2019 року                        м. Корюківка                                        № 338 

 

Про надання матеріальної допомоги                            

 

       Розглянувши звернення депутатів міської ради Ічанської М.С.,                                    

Шматка Г.П., заяву гр.Аксаментова Г.Ю. та додані документи, керуючись 

рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

20.12.2018 «Про затвердження Положення про порядок та умови надання 

громадянам разової адресної матеріальної допомоги», 

 

                                     виконком міської ради вирішив: 

 

 Надати Аксаментову Геннадію Юрійовичу, зареєстрованого по вул. 

_____________, м.Корюківка Корюківського району матеріальну допомогу на  

ліквідацію наслідків пожежі в сумі 10000 грн..    

 Кошти      перерахувати     на    рахунок    № ____________   у   ПАТ  КБ 

«Приватбанк»,  картка  № __________________. 

        Підстава: звернення депутатів міської ради Ічанської М.С., Шматка Г.П.                  

вх. № 415/04-05 від 27.08.2019. 

 

 

Міський голова              Р.АХМЕДОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 

 
27 серпня 2019 року                    м. Корюківка       № 339   

 

Про організацію підвозу учнів сільської  

місцевості до загальноосвітніх навчальних 

закладів Корюківської міської  ради  

та затвердження схем маршрутів та розкладів 

руху шкільних автобусів 

на 2019 - 2020 навчальний рік 

 

 Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового 

комплексу в народному господарстві», Указу Президента України від 20 

грудня 2000 року № 1356/2000 «Про основні засади розвитку соціальної 

сфери села», постанов Кабінету Міністрів України від 20 липня 1999 року № 

1305 «Про розвиток сільської загальноосвітньої школи», від 16 січня 2003 

року № 31 «Про затвердження Програми «Шкільний автобус» та з метою 

удосконалення організації навчального процесу, 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

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

(Наумчик І.В.): 

1.1. У зв’язку із значною віддаленістю мікрорайонів Милейки, Олексіївка, 

вулиці Чернігівська та с. Трудовик, від центру міста, відсутністю 

навчального закладу у мікрорайонах Милейки та Олексіївка дозволити 

підвозити учнів до місць навчання автобусами БАЗ А079.13 ш, ЧАЗ А074.01, 

ATAMAN D 093S2 Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, АС-Р 4234 «Мрія», БАЗ 

А 079.13 ш Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4. 

1.2. Забезпечити належний технічний стан та своєчасний ремонт шкільних 

автобусів. 

1.3. Здійснювати систематичний контроль за організацією підвозу учнів. 

 

2. Персональну відповідальність за збереження життя та охорону здоров’я 

учнів під час перевезення покласти на директорів загальноосвітніх 



навчальних  закладів, а в разі їх відсутності - на виконуючого обов’язки 

директора навчального закладу. 

 

3. Затвердити розклади руху шкільних автобусів, що здійснюють підвіз учнів 

сільської місцевості до загальноосвітніх навчальних закладів міської ради, 

що додаються. 

 

4. Корюківському відділенню поліції Менського відділу поліції ГУНП 

України в Чернігівській області (Кукуюк А.П.): 

4.1. Вжити заходів щодо забезпечення постійного контролю за виконанням 

вимог Правил дорожнього руху при перевезенні учнів. 

4.2. Забезпечити постійний контроль за технічним станом шкільних 

автобусів. 

 

5.  Управлінню    Держпродспоживслужби     в    Корюківському     районі  

(Аухімік А.В.) здійснювати постійний контроль за дотриманням санітарно - 

гігієнічних вимог в шкільних автобусах. 

 

6. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів: Корюківської ЗОШ І-Ш 

ст. № 1 (Лізіній Л.О.), Корюківської гімназії (Остапенко Л.Г.),     

Корюківської   ЗОШ  І  ст. № 2 (Баглай Л.Л.), Корюківської ЗОШ І-Ш ст. № 4 

(Гайовому О.М.), Сядринської ЗОШ І-ІІІ ст. (Кулик Г.Є.), Наумівської ЗОШ 

І-ІІІ ст. (Савченко І.М.): 

6.1. Забезпечити контроль за цільовим використанням шкільних автобусів. 

6.2. Категорично заборонити перевезення сторонніх осіб у шкільних 

автобусах. 

6.3. Забезпечити проведення щоденного інструктажу з учнями, які 

підвозяться, з обов’язковим веденням журналу. 

 

 7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М. 

 

Міський голова                                  Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                             рішенням виконавчого комітету                    

                                                                             Корюківської міської ради 

                                                                             від 27 серпня 2019 року № 339  

 

 

Схема маршруту та розклад руху автобуса,  

який підвозитиме учнів до загальноосвітніх  

навчальних закладів м. Корюківка 
 

Автобус БАЗ А079.31 ш Корюківської гімназії 

маршрут   

м. Корюківка – с. Сахутівка – м. Корюківка 

 
№ рейсу І Відстань Населені пункти Відстань  № рейсу 2 

Прибуття 

(год.хв.) 

Стоянка 

(хв.) 

Відправ-

лення            

(год.хв.) 

Прибуття 

(год.хв.) 

Стоянка 

(хв.) 

Відправ-

лення            

( год.хв.) 

  7.00 0 Корюківський 

МНВК 
35 16.20   

7.25 5 7.30 16 с.Сахутівка зуп. 1 
(Магазин) 

19 15.52 3 15.55 

7.33 2 7.35 17 с.Сахутівка зуп. 2 
(вул. Шевченка, 106) 

18 15.45 5 15.50 

7.45 2 7.47 23,5 с. Тютюнниця 11,5 15.35 2 15.37 

7.59 1 8.00 28 м-р. Олексіївка 
(вул. Дудко, 64) 

6 15.28 1 15.29 

8.07 3 8.10 32 Корюківська 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 

3 15.20 3 15.23 

8.20 3 8.25 33,5 Корюківська 

гімназія 
1,5 15.05 3 15.10 

8.30   35 Корюківський 
МНВК 

0   15.00 

 

По місту Корюківка маршрут руху: вул. Нова – вул. Вокзальна – вул. 

Шевченка – вул. Бульварна – вул. Шевченка – вул. Вознесенська 
 

По маршруту буде підвозитись – 30 учнів: 

 - до Корюківської гімназії – 16 учнів (7 учнів – с. Сахутівка, 2 учні –   

с. Тютюнниця, 7 учнів – м/р Олексіївка); 

 - до Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 – 1 учень з с. Сахутівка; 

 - до Корюківської ЗОШ І ст. № 2 – 13 учнів (3 учні - с. Сахутівка, 9 

учнів – м-р Олексіївка, 1 учень – с. Тютюнниця). 

Автобус проходитиме в день 70 км.  

Місце стоянки автобуса Корюківський МНВК. 
 

 

Начальник                                         І.НАУМЧИК 
    

              



                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                             рішенням виконавчого комітету                    

                                                                             Корюківської міської ради 

                                                                             від 27 серпня 2019 року № 339  
 
 

Схеми маршрутів та розклади руху автобусів,  

які підвозитимуть учнів до загальноосвітніх  

навчальних закладів м. Корюківка 
 

Автобус АТАМАN D-093 S2 Корюківської ЗОШ І-Ш ст. №1 

І маршрут   

Корюківська ЗОШ І-Ш ст. №1 – с. Бреч 
 

№ рейсу І Відстань Населені пункти Відстань  № рейсу 2 
Прибуття 

(год.хв.) 

Стоянка 

(хв.) 

Відправ-

лення            

(год.хв.) 

Прибуття 

(год.хв.) 

Стоянка 

(хв.) 

Відправ-

лення            

( год.хв.) 

  6.50 0 Корюківський 

МНВК 
22.5 16.05   

6.53 1 6.54 1,5 Корюківська 
ЗОШ І-Ш ст. №1 

    

7.08 2 7.10 12,5 с. Бреч 
(зупинка приміського 
транспорту) 

11,0 15.40 2 15.42 

7.18 2 7.20 16,5 с. Гуринівка 7,0 15.30 2 15.32 

7.28 2 7.30 23,5 Корюківська 
ЗОШ І-Ш ст. №1 

0 15.15 5 15.20 

    Корюківський 

МНВК 
    

По місту Корюківка маршрут руху: вул. Індустріальна – пров. 

Індустріальний – вул. Ч.Хутірська – вул. Слов‘янська – вул. Шевченка – вул. 

Вознесенська 
 

ІІ маршрут 

Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – с. Кугуки 
№ рейсу І Відстань Населені пункти Відстань  № рейсу 2 

Прибуття 

(год.хв.) 

Стоянка 

(хв.) 

Відправ-

лення            

(год.хв.) 

Прибуття 

(год.хв.) 

Стоянка 

(хв.) 

Відправ-

лення            

( год.хв.) 

  7.30 0 Корюківська 
ЗОШ І-Ш ст. №1 

17.5 15.15 5 15.20 

7,38 2 7.40 7 с. Кугуки (зупинка 

приміського 
транспорту) 

10.5 15.08 2 15,10 

7.48 2 7.50 11 вул. Соборна 

(162) 
6.5 14.55 3 14.58 

7.53 2 7.55 12 вул. О.Довженка 5.5 14.50 2 14.52 

7.58 2 8.00 13 вул. Пушкіна 4.5 14.52 3 14.55 

8.03 1 8.04 14.5 вул. Чернігівська, 

2 
3.5 14.48 2 14.50 

8.09 2 8.11 15 Корюківська 

ЗОШ І-Ш ст. №4 
2.5 14.43 2 14.45 

8.16 2 8.18 15.75 Площа Героїв 

України 
1.75 14.27 3 14.40 



8.20 3 8.23 16 Корюківська 

ЗОШ І-Ш ст. №1 
1.5 14.23 3 14.25 

8.35   17.5 Корюківський 
МНВК 

0    

По місту Корюківка маршрут руху: вул. Вокзальна – вул. Нова – вул. 

Чернігівська – вул. Г.Костюк – вул. Шевченка 
 

По І маршруту буде підвозитись 33 учні  

- до Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – 31 учень  (18 учнів с. Бреч, 13 

учнів с. Гуринівка); 

- до  Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст.. № 4 – 2 учні с. Гуринівка. 

По ІІ маршруту буде підвозитись 46 учнів: 

- до Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – 21  учень (3 учні с. Кугуки, 18 

учнів вул. Чернігівська); 

- до Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 – 13 учнів вул. Чернігівська; 

- до Корюківської ЗОШ І ст. № 2 – 12 учнів вул. Чернігівська. 

Автобус проходитиме 81 км в день. 

Місце стоянки автобуса – Корюківський МНВК. 

 

Автобус ЧАЗ А-74.01  Корюківської ЗОШ І-Ш ст. №1 

Маршрут Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – с. Лубенець 
 

№ рейсу І Відстань Населені пункти Відстань  № рейсу 2 
Прибуття 

(год.хв.) 

Стоянка 

(хв.) 

Відправ-

лення            

(год.хв.) 

Прибуття 

(год.хв.) 

Стоянка 

(хв.) 

Відправ-

лення            

( год.хв.) 

  7.02 0 Корюківський 

МНВК 
32 16.15   

7.09 1 7.10 1,5 Корюківська 

ЗОШ І-Ш ст. №1 
30,5 16.10 1 16.11 

7,28 2 7.30 12,5 с. Лубенець 
(зупинка приміського 

транспорту) 

19,5 15.50 2 15.52 

7.40 2 7.42 15,5 с.Озереди 
(зупинка приміського 

транспорту) 

16,5 15.40 2 15.42 

7.48 2 7.50 19.5 м. Корюківка  
(вул. Садова, 129) 

12.5 15.33 2 15.35 

8.03 2 8.05 26,5 с.Трудовик 
(магазин) 

5,5 15.20 2 15.22 

8.15 5 8.20 30.5 Корюківська 

ЗОШ І-Ш ст. №1 
1,5   15.10 

8.25   32 Корюківський 

МНВК 
0    

По місту Корюківка маршрут руху: вул. Шевченка – вул. Садова – вул. 

Паркова  

По  маршруту буде підвозитись до Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – 25  учнів 

(2 учні - с. Озереди, 11 учнів - с. Трудовик, 7 учнів - с. Лубенець, 5 учнів - 

вул. Садова). 

Автобус проходитиме 64 км в день. 

Місце стоянки автобуса – Корюківський МНВК 

 



Автобус ATAMAN D 093 S4  Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 

маршрут          

м. Корюківка  – с. Домашлин – м. Корюківка  

 
№ рейсу І Відст

ань 

Населені пункти Відста

нь  

№ рейсу 2 
Прибуття 

(год.хв.) 

Стоянка 

(хв.) 

Відправ-

лення            

(год.хв.) 

Прибутт

я (год.хв.) 

Стоянка 

(хв.) 

Відправ-

лення            

( год.хв.) 

  6.50 0 Корюківський 
МНВК 

43,5 16.30 0  

7.20 2 7.22 21 с. Домашлин 
(сільська рада) 

22,5 15.53 2 15.55 

7.30 2 7.32 26 c. Сахутівка 
(магазин) 

17.5 15.43 2 15,45 

8.13 2 8.15 36,5 м-р Олексіївка 
(вул. Вишнева) 

6 15.13 2 15.15 

8.20 2 8.25 42 Корюківська ЗОШ 

І-ІІІ ст.. № 1 
1,5 15.05  15.10 

8.30   43,5 Корюківський 

МНВК 
0   15.00 

По місту Корюківка маршрут руху: вул. Нова – вул. Вокзальна – вул. 

Шевченка – вул. Вознесенська 

По маршруту буде підвозитись 27 учнів до Корюківської  ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 

(15 учнів – с. Домашлин, 10 учнів – с. Сахутівка, 2 учні –  м-р Олексіївка). 

Автобус проходитиме 87 км в день.  

Місце стоянки автобуса – Корюківський МНВК. 

 

Автобус БАЗ А 079.13 ш Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 

І маршрут           

Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – с. Костючки 
№ рейсу І Відста

нь 

Населені пункти Відста

нь  

№ рейсу 2 
Прибуття 

(год.хв.) 

Стоянка 

(хв.) 

Відправ-

лення            

(год.хв.) 

Прибуття 

(год.хв.) 

Стоянка 

(хв.) 

Відправ-

лення            

( год.хв.) 

  6.50 0 Корюківський 

МНВК 
27,0 16.20   

7.07 3 7.10 13 с.Костючки 17,5 16.00 2 16.02 

7.20 2 7.22 16 с. Тютюнниця  
(вул. Калініна) 

14,5 15.43 2 15.45 

7,24 2 7,26 17 с. Тютюнниця 

зуп. № 2 
(зупинка приміського 
транспорту № 1) 

13,5 15.40 2 15.42 

7,28 2 7,30 18 с. Тютюнниця 

зуп.. № 1 
(зупинка приміського 
транспорту № 2) 

12,5 15.35 3 15.38 

7.37 3 7.40 21,75 м-р Олексіївка 
(вул. Дудка, 64) 

5,75 15,25 3 15,28 

7.45 3 7.48 26 Корюківська 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 

1,5 15,17 3 15,20 

7.50 2 7.52 27,25 Корюківка  
(площа Героїв 
України) 

0,25 15,12 3 15.15 

7,53 2 7,55 27 Корюківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 
0 15,07 3 15,10 



По місту Корюківка маршрут руху: вул. Нова – вул. Вокзальна – вул. 

Шевченка – вул. Вознесенська 

 

Автобус БАЗ А079.13 ш Корюківської ЗОШ І-Ш ст. №1 

ІІ маршрут   Корюківська ЗОШ І-Ш ст. № 1 – м-р. Милейки 

 
№ рейсу 2 Відстань Населені пункти Відстань  № рейсу 3 

Прибуття 

(год.хв.) 

Стоянка 

(хв.) 

Відправ-

лення            

(год.хв.) 

Прибуття 

(год.хв.) 

Стоянка 

(хв.) 

Відправ-

лення            

( год.хв.) 

  7.55 0 Корюківська 

ЗОШ І-Ш ст. №1 
8.00 14.58   

8.05 2 8.07 3,25 м-р. Милейки 

зупинка №1 
(вул. Патріотів, 
магазин) 

4.75 14.45 3 14.48 

8.10 2 8.12 4,0 зупинка №2  

(вул. Прорізна) 
4.00 14.38 2 14.40 

8.17 2 8.19 6.5 Корюківська 
ЗОШ І-Ш ст. №1 

1.5 14.30 3 14.33 

8.20 3 8.23 6,75 м. Корюківка 
(площа Героїв 
України) 

1.25 14.25 3 14.28 

8.30   8.0 Корюківський 

МНВК  

 

0   14.20 

По місту Корюківка маршрут руху: вул. Шевченка –  вул. 8 Березня – вул. 

Патріотів – вул. І.Франка – вул. Шевченка 

 

По маршруту І  буде підвозитись – 26 учнів до загальноосвітніх закладів 

м.Корюківка: 

- до Корюківської ЗОШ І-Ш ст. № 4 – 1 учень (1 учень  с. Костючки); 

- до Корюківської ЗОШ І ст. № 2 – 1 учень с. Костючки; 

- до Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – 21 учень (6 учнів - с. Костючки, 

10 учнів – Тютюнниця, 5 учнів – м-р Олексіївка); 

- до Корюківської гімназії – 3 учні – с. Костючки. 

 

 По ІІ маршруту буде підвозитись – 40 учнів: 

 - до Корюківської ЗОШ І-Ш ст. № 1 – 31 учень з м-р. Милейки;    

 - до Корюківської ЗОШ І ст. № 2 – 9 учнів з м-р. Милейки; 

 Автобус проходитиме в день 70 км.  

Місце стоянки автобуса Корюківський МНВК. 

 

 

 

Начальник                                         І.НАУМЧИК    

                      

 

 

 



                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 
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Схема маршруту та розклад руху автобуса,  

який підвозитиме учнів до загальноосвітніх  

навчальних закладів м. Корюківка 

 

Автобус АС-Р 4234 «Мрія» Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 

І маршрут   

м. Корюківка – м-р Милейки 
№ рейсу І Відстань Населені пункти Відстань  № рейсу 2 

Прибуття 

(год.хв.) 

Стоянка 

(хв.) 

Відправ-

лення            

(год.хв.) 

Прибуття 

(год.хв.) 

Стоянка 

(хв.) 

Відправ-

лення            

( год.хв.) 

  6.45 0 Корюківський 

МНВК 
 16.30   

6.49 1 6.50 1,5 Корюківська 

ЗОШ І-Ш ст. №1 
17,75 16.10 1 16.13 

7,05 2 7.07 9,5 м-р. Милейки 

зупинка №1 
(магазин) 

9,75 15.50 3 15.53 

7.10 3 7.13 11 м-р. Милейки 

зупинка №2 
(зупинка МТФ) 

8,25 15.38 2 15.40 

7.18 2 7.20 12.5 м-р. Милейки 
зупинка №3 
(вул. 8 Березня, 
магазин) 

6.75 15.30 3 15.33 

7.30 3 7.33 17,5 Корюківська 

ЗОШ І-Ш ст. №1 
1,75 15.18 2 15.20 

7.35 2 7.37 17.75 м. Корюківка 
(площа Героїв 
України) 

1,5 15.14 2 15.16 

7.39 3 7.40 18.75 Корюківська 

ЗОШ І-Ш ст. №4 
0.5 15.10 2 15.12 

    Корюківський 

МНВК 
0   15.05 

 

 

ІІ маршрут  м. Корюківка – с. П.Слобода 

 
 

№ рейсу І Відстань Населені пункти Відстань  № рейсу 2 
Прибуття 

(год.хв.) 

Стоянка 

(хв.) 

Відправ-

лення            

(год.хв.) 

Прибуття 

(год.хв.) 

Стоянка 

(хв.) 

Відправ-

лення            

( год.хв.) 

   0 Корюківський 

МНВК 
17.75 17.10   

7.39 3 7.42 0 Корюківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 
    

7.52 3 7.55 8 с. П.Слобода 
(магазин) 

9,25 16.47 3 16.50 

8.03 2 8.05 11 м. Корюківка  6,25 16.35 2 16.37 



(вул. Партизанська) 

8.07 3 8.10 12 м. Корюківка  
(вул. Дудка, 64) 

5,25 16.30 2 16.32 

8.15 2 8.17 16 Корюківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 
1.25 16.20 2 16.22 

8.19 2 8,21 17 м. Корюківка 
(площа Героїв 
України) 

0,25 16,15 2 16.17 

8.23 2 8.25 17,25 Корюківська 
ЗОШ І-Ш ст. №4 

0 16,10 3 16,13 

   18.75 Корюківський 

МНВК 
    

По місту Корюківка маршрут руху: вул. Дудка – вул. Нова – вул. Вокзальна – 

вул. Шевченка – вул. Вознесенська 

 

По місту Корюківка маршрут руху: вул. Шевченка – вул. 8 Березня – вул. 

Патріотів – вул. І.Франка – вул. Шевченка 

По І маршруту буде підвозитись 40 учнів до загальноосвітніх  навчальних 

закладів м. Корюківка. 

- до Корюківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 – 32 учні з  м-р Милейки; 

- до Корюківської гімназії – 5 учнів з м-р Милейки; 

- до Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 – 3 учні з м-р Милейки. 

 

По місту Корюківка маршрут руху: вул. Шевченка – вул. Вокзальна – вул. 

Дудка 

По ІІ маршруту  буде підвозитись  32 учні: 

- до Корюківської гімназії – 4 учні – с. П.Слобода; 

- до Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст.. № 4 – 19 учнів с. П.Слобода; 

- до Корюківської ЗОШ І ст. № 2 – 8 учнів с. П.Слобода; 

- до Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – 11 учнів (1 учень - с. 

П.Слобода, 10 учнів – м/р Олексіївка). 

 

Автобус проходитиме в день 73 км. 

Місце стоянки автобуса – Корюківський МНВК. 

 

Автобус БАЗ А 079.13 ш Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 

І маршрут 

м. Корюківка  – с. Буда 
№ рейсу І Відстань Населені пункти Відстань  № рейсу 2 

Прибуття 

(год.хв.) 

Стоянка 

(хв.) 

Відправ-

лення            

(год.хв.) 

Прибуття 

(год.хв.) 

Стоянка 

(хв.) 

Відправ-

лення            

( год.хв.) 

  6.40 0 Корюківський 

МНВК 
32,75 16,45   

6.14 1 6.45 0,5 Корюківська 
ЗОШ І-Ш ст. №4 

    

7.05 5 7.10 15,5 с.Буда 
(зупинка приміського 
транспорту) 

18.75 16.20 2 16.22 

7,19 3 7,22 20,5 с. Соснівка 
(зупинка приміського 
транспорту) 

13.75 16,12 3 16,15 



7.32 2 7.34 30 м. Корюківка  
(вул. Лесі Українки) 

4.5 15.58 2 16.00 

7.39 3 7.42 32 Корюківська 

ЗОШ І-Ш ст. №4 
2,25 15.50 3 15.53 

7.44 2 7,46 33 м. Корюківка  
(площа Героїв 

України) 

0,25 15,45 2 15.47 

7,48 2 7,50 33,25 Корюківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 
0 15.40 3 15,43 

По місту Корюківка маршрут руху: вул. Г. Костюк – вул. Шевченка – вул. 

Вознесенська 

 

ІІ маршрут   

м. Корюківка – м-р Олексіївка 
 

№ рейсу І Відстань Населені пункти Відстань  № рейсу 2 
Прибуття 

(год.хв.) 

Стоянка 

(хв.) 

Відправ-

лення            

(год.хв.) 

Прибуття 

(год.хв.) 

Стоянка 

(хв.) 

Відправ-

лення            

( год.хв.) 

   0 Корюківський 

МНВК 
    

  7.50 0 Корюківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 
10,25 15.40   

8.00 5 8.05 4,25 м. Корюківка  
(вул. Дудка, 66) 

6,25 15.28 3 15.31 

8.15 3 8.18 8.75 Корюківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 
 

2 15.18 2 15.20 

8.22 3 8.25 10,25 Корюківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 
0,5 15.10 3 15.13 

8.30   10.75 Корюківський 
МНВК 

0   15.05 

 

 

По маршруту І буде підвозитись 19 учнів до загальноосвітніх навчальних 

закладів м. Корюківка. 

- до Корюківської гімназії – 1 учень  с. Буда; 

- до Корюківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 – 12 учнів (9 учнів - с. Буда,  

2 учні – с. Соснівка, 1 учень – м. Корюківка вул. Л. Українки); 

- до Корюківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 – 5 учнів (1 учень с. 

Соснівка, 4 учні – с. Буда); 

- до Корюківської ЗОШ І ст.. № 2 – 1 учень с. Соснівка. 

 

По ІІ маршруту  буде підвозитись  28 учнів: 

- до Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст.. № 4 – 20 учнів м/р Олексіївка; 

- до Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 – 8 учнів м/р Олексіївка; 

 

Автобус проходитиме 87 км в день. 

Місце стоянки автобуса – Корюківський МНВК 

 

Начальник                                         І.НАУМЧИК       
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Схема маршруту та розклад руху автобуса,  

який підвозитиме учнів до Наумівської ЗОШ І-Ш ст. 

 

Автобус ПАЗ - 672 Наумівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

І маршрут          

Наумівська ЗОШ І-ІІІ ст.. – с. Турівка 

 
№ рейсу І Відстань Населені 

пункти 

Відстань  № рейсу 2 
Прибуття 

(год.хв.) 

Стоянка 

(хв.) 

Відправ-

лення            

(год.хв.) 

Прибуття 

(год.хв.) 

Стоянка 

(хв.) 

Відправ-

лення            

( год.хв.) 

  7.20 0 Гараж ПСП 

«Злагода» 
11,5 16.30   

7.24 1 7.25 1,5 Наумівська 

ЗОШ 
10 16.25 1 16.26 

7.32 3 7.35 6.5 с. Турівка 
(зупинка 
приміського 
транспорту) 

5 15.50 2 15.52 

7.45 3 7.47 11.5 Наумівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 
0 15.38 2 15.40 

 

ІІ маршрут          

Наумівська ЗОШ І-ІІІ ст. – с. Переділ  

 
№ рейсу І Відстань Населені 

пункти 

Відстань  № рейсу 2 
Прибуття 

(год.хв.) 

Стоянка 

(хв.) 

Відправ-

лення            

(год.хв.) 

Прибуття 

(год.хв.) 

Стоянка 

(хв.) 

Відправ-

лення            

( год.хв.) 

  7.47 0 Наумівська 

ЗОШ 
11,5 15.38   

8.02 3 8.05 5 с. Переділ 
(зупинка 
приміського 
транспорту) 

6,5 15.20 3 15.23 

8.15   10 Наумівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 
1,5   15.05 

   11,5 Гараж ПСП 

«Злагода» 
0    

По І маршруту буде підвозитись 13 учнів –  с. Турівка. 

По ІІ маршруту буде підвозитись 5 учнів - с. Переділ. 

Автобус проходитиме 46 км. в день.   

Місце стоянки автобуса – гараж ПСП «Злагода». 

 

Начальник                                         І.НАУМЧИК 
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Схема маршрутів та розклад руху автобуса, 

який підвозитиме учнів до Сядринської ЗОШ І-Ш ст. 

 

Автобус ATAMAN D093 S 2 

І маршрут 

Сядринська ЗОШ І-ІІІ ст. – с. Рибинськ 
 

№ рейсу 1 Відстань  Населені 

пункти 

Відстань  № рейсу 2 
Прибуття 

(год.хв.) 

Стоянка 

(хв.) 

Відправ-

лення 

(год.хв.) 

Прибуття 

(год.хв.) 

Стоянка 

(хв.) 

Відправ-

лення 

(год.хв.) 

  6,50 0 Гараж 
Сядринської 

ЗОШ І-ІІІ 

ст. 

31,25 17,35   

6,55 1 6.56 0,25 Сядринська 

ЗОШ І-ІІІ 

ст. 

31 17.30 1 17,31 

7.28 3 7.30 13,25 с.Рибинськ 
(зупинка № 1) 

18 16.55 1 16.56 

7.37 3 7.40 15.25 с.Рибинськ 
(зупинка № 2) 

16 16.46 3 16.49 

7,45 2 7.47 18.25 с. Ж.Буда 13 16.40 1 16.41 

8.00 2 8.02 25.25 с. Стопилка 6 16.25 2 16.27 

8.09 1 8.10 27.25 с. Кучугури 4 16.19 1 16.20 

8.17 3 8.20 31,25 Сядринська 

ЗОШ І-ІІІ 
ст. 

0 16.09 2 16.12 

  

ІІ маршрут  

Сядринська ЗОШ І-ІІІ ст. – с. Самотуги 
№ рейсу 1 Відстань  Населені 

пункти 

Відстань  № рейсу 2 
Прибуття 

(год.хв.) 

Стоянка 

(хв.) 

Відправ-

лення 

(год.хв.) 

Прибуття 

(год.хв.) 

Стоянка 

(хв.) 

Відправ-

лення 

(год.хв.) 

    Гараж 

Сядринської 
ЗОШ І-ІІІ 

ст. 

    

8,17 3 8.20 0 Сядринська 

ЗОШ І-ІІІ 
ст. 

11,25 16.09 3 16,12 

8.30 3 8.33 4,5 с.Самотуги 
(магазин) 

7,25 15.57 2 15.59 

8,40 3 8.43 8.5 с. Тільне 
(зупинка 

приміського 
транспорту) 

 

3.25 15.42 2 15.47 



8.50 2 8.52 11,00 Сядринська 

ЗОШ І-ІІІ 
ст. 

0.25 15.37 1 15.40 

8.55   11,25 Гараж 

Сядринської 

ЗОШ І-ІІІ 
ст. 

0   15.35 

 
 

По  І маршруту буде підвозитись 28 учнів (3 учні – с. Новоселівка, 19 учнів  - 

с. Рибинськ, 1 учень – с. Ж.Буда, 3 учні – с. Стопилка, 2 учні – с. Кучугури). 

По  ІІ маршруту буде підвозитись 9 учнів (4 учні - с.Самотуги, 5 учнів с. 

Тільне).  

Автобус проходитиме в день 85 км. 

Місце стоянки автобуса – гараж Сядринської ЗОШ І-ІІІ ст.     

 

 

Начальник                                        І.НАУМЧИК                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	2. Визначення проблемних питань,
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